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ISTNIEJEMY OD 1919 ROKU

Nasi podopieczni to:

•	 dzieci	osierocone	i	porzucone

•	 dzieci	przewlekle	chore	 
i	niepełnosprawne

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

Organizujemy:

•	 wypoczynek	letni	i	zimowy

•	 turnusy	rehabilitacyjno- 
-profilaktyczne

•	 sejmiki	dziecięce	i	młodzieżowe

•	 konkursy 
-	 artystyczne 
-	 ekologiczne 
-	 sportowe

Nasze placówki to m.in.:

•	 Centrum	Rehabilitacji, 
Edukacji	i	Opieki	TPD	„Helenów”

•	 ośrodki	adopcji 
i	rodzin	zastępczych

•	 domy	wczasów	dziecięcych

•	 środowiskowe	ogniska	 
wychowawcze

•	 świetlice: 
-	 środowiskowe 
-	 socjoterapeutyczne 
-	 psychoterapeutyczne

•	 place	gier	i	zabaw

•	 warsztaty	terapii	zajęciowej

•	 ośrodki 
rehabilitacyjno-wychowawcze

•	 punkty	poradnictwa	rodzinnego,	
psychologicznego 
i	„telefony	zaufania”

•	 przedszkola

•	 dzienne	ośrodki	adaptacyjne
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Czy zorganizowany w sposób hybrydowy tegoroczny 
Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci spełnił oczekiwania? 

Od pewnego czasu dyskutowaliśmy o tym, jak zorga-
nizować Zjazd TPD w obecnych, wciąż zmieniających się 
warunkach pandemii oraz wprowadzanych i łagodzonych 
obostrzeniach, co oczywiście miało wpływ na wypełnianie 
naszych zadań. Przypomnę tylko, że na przykład nasze 
placówki wsparcia dziennego, w tym środowiskowe ogniska 
wychowawcze, świetlice, a także warsztaty terapii zajęciowej 
musiały przejść na tryb pracy zdalnej. Również zebrania, orga-
nizowane w każdym tygodniu przez biuro ZG TPD, odbywały 
się w systemie online, za pośrednictwem łączy internetowych. 
Nasi działacze w strukturach terenowych szybko dostosowali 
się do tego rodzaju łączności, toteż, mając już doświadczenie 
w tym zakresie, opowiedzieli się za hybrydowym przeprowa-
dzeniem obrad. W praktyce oznaczało to, że część delegatów 
i zaproszonych gości wzięła w nich udział bezpośrednio, 
a część uczestniczyła zdalnie. Okazało się więc, że nasza or-
ganizacja w różnych warunkach, często trudnych, potrafi zna-
leźć odpowiednie rozwiązania, podjąć potrzebne i korzystne 
decyzje w dalszej działalności dla dobra dziecka i rodziny. 

Warto podkreślić, że obrady odbyły się sprawnie.
Wszystko co przewidywał porządek obrad zostało prze-

prowadzone. Po przywitaniu obecnych, uczciliśmy chwilą 

Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
listopad 2021

Niezmiennie kontynuujemy naszą misję 
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

ciszy pamięć osób, które odeszły z naszych szeregów, 
głównie z powodu Covid-19. Następnie odbyło się uroczyste 
odczytanie laudacji w związku z przyznaniem godności TPD 
„Przyjaciel Dziecka” pięciu osobom za ”szczególne zasługi 
dla rozwoju naszego Stowarzyszenia”. Z kolei prowadzący 
obrady Zygmunt Nowaczyk, członek Prezydium ZG TPD, 
podkreślił w swoim wystąpieniu, że Zjazd odbywa się w dniu 
20 listopada, w rocznicę ustanowionego w roku 2014 Ogól-
nopolskiego Dnia Praw Dziecka dla upamiętnienia przyjętej 
przez ONZ Konwencji o prawach dziecka. Po sprawozdaniu 
merytorycznym z działalności TPD w latach 2019 -2020, które 
przedstawiła sekretarz generalna Jolanta Szklarska, odbyła 
się dyskusja, w której padło wiele ciekawych uwag, propo-
zycji i wniosków. Dodam jeszcze, że Zjazd przyjął sprawoz-
danie z działalności ZG Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz 
udzielił Zarządowi absolutorium na kolejne dwa lata działal-
ności. Należy także wspomnieć o otrzymaniu listów gratula-
cyjnych m.in. z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy, która od wielu lat aktywnie współpracuje 
z legnickim TPD i Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym, co 
przyjmujemy z satysfakcją i wdzięcznością.

Sprawozdanie i inne informacje na temat Zjazdu publi-
kujemy w tym numerze „Przyjaciela Dziecka”. Można je 
także znaleźć na stronie internetowej ZG wraz z postano-
wieniami wypracowanymi przez Komisję Uchwał i Wnio-

sków. Jakie problemy są szczególnie ważne 
w świetle tych wniosków?

Uchwalone wnioski w zwięzłej formie od-
zwierciedlają szeroką i bogatą działalność 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jednocześnie 
podkreślając potrzebę jej umacniania, rozwi-
jania i doskonalenia. O efektach naszej pracy 
powstało wiele publikacji w związku z obcho-
dzonym w roku 2019 jubileuszem 100-lecia 
TPD. Zaplanowane są kolejne wydawnictwa, 
gdyż uważamy, że dokumentowanie naszej 
pracy, przedstawianie postaci zasłużonych 
dla pracy społecznej, opisywanie różnych 
inicjatyw, akcji, form opieki i pomocy jest 
ważne w kontynuowaniu i rozwijaniu dalszej 
działalności. 

Nawiązując do Dnia Praw Dziecka, należy 
podkreślić, że od wielu lat działają aktywnie 
w naszej organizacji Rzecznicy Praw Dziecka 
TPD, którzy w swoich regionach zajmują się 
konkretnymi sprawami dzieci oraz ich rodzin, 
organizują także spotkania dla rodziców, na-Fo
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uczycieli i wszystkich chętnych, upowszechniające zagad-
nienia w zakresie tych praw. Mimo pandemii odbyło się 
w systemie zdalnym, zorganizowane przez nasze biuro ZG 
robocze spotkanie oraz rozmowy z Rzecznikami Praw Dziecka 
TPD, w których wzięli udział rzecznicy z różnych regionów. 
Planowane jest kolejne spotkanie, podczas którego będziemy 
rozmawiać o doskonaleniu i podnoszeniu ich kwalifikacji, bo 
takie potrzeby są zgłaszane. Liczymy w tym zakresie na po-
moc profesora Jacka Kulbaki, który koordynuje te działania. 
W ciągu wielu lat swojej aktywności nasi rzecznicy zapobiegli 
skutecznie krzywdzeniu wielu dzieci, pomogli rozwiązać trud-
ne problemy rodzinne np. dotyczące przyznawania opieki nad 
dziećmi w przypadku rozwodu, i wiele innych spraw, zwłasz-
cza konfliktowych, które przynosi życie. 

W ostatnich latach TPD podjęło nowe inicjatywy, wy-
chodząc naprzeciw ważnym potrzebom wychowawczym 
i zdrowotnym. Jakie to działania?

Od pięciu lat, dzięki Kulczyk Foundation prowadzimy 
program „Żółty Talerz”, dzięki któremu dzieci uczą się zasad 
zdrowego żywienia. Same, a często także wspólnie z rodzi-
cami, przygotowują dania z warzyw i owoców, sałatki, soki 
itp. O znaczeniu tych zajęć dla zdrowia i rozwoju dzieci nie 
potrzeba przekonywać.

Inna akcja jest prowadzona pod nazwą „Cyfrolatki”. To 
bardzo ważna forma pomocy, ponieważ wraz z szerokim 
dostępem do internetu pojawiły się treści o charakterze 
hejtu, często niewybredne epitety, różne sposoby poniżania 
i nienawiści. Nastolatki bardzo źle odbierają takie ataki, nie 
wiedzą jak reagować, często załamują się psychicznie. Po-
trzebna jest szeroka edukacja w tym zakresie, skierowana 
również do rodziców i wychowawców, którym nieraz brakuje 
umiejętności rozmawiania z dzieckiem na temat bezpie-
czeństwa w sieci. Zajęcia na te tematy weszły na stałe do 
programów naszych placówek wsparcia dziennego, w tym 
szczególnie środowiskowych ognisk wychowawczych i są 
wysoko oceniane przez ich użytkowników zarówno młodych, 
jak i dorosłych. 

Skoro mowa o środowiskowych ogniskach wychowaw-
czych, to przypomnijmy, jakie są ich walory. 

W okresie transformacji ustrojowej na początku lat 90. XX 
wieku sytuacja rodzin z dziećmi była pod wieloma względami 
bardzo trudna, było duże bezrobocie, bieda, niedożywienie, 
często zaniedbywanie dzieci, które zajęcia i rozrywki szukały 
na ulicach i w innych niekontrolowanych miejscach. Różne 
przejawy demoralizacji, alkoholizm, narkomania, przestępczość 
stanowiły dla dzieci i młodzieży zagrożenie, któremu należało 
się przeciwstawić. Dzięki programom wychowawczo – resocjali-
zującym, opracowywanym przez Krajowy Komitet Wychowania 
Resocjalizującego, afiliowany przy ZG TPD, zaczęliśmy organi-
zować środowiskowe ogniska wychowawcze, których szybko 
przybywało, do ok. 400 w całym kraju. W krótkim czasie okazało 
się, jak bardzo te placówki są potrzebne. Podopieczni, dzięki 
pomocy w nauce, otrzymywali w stu procentach promocję 
do następnych klas, uczestniczyli w zajęciach rozwojowych 
np. sportowych, muzycznych, plastycznych, wyjeżdżali na 
wycieczki, kolonie letnie i zimowiska. Aby doskonalić pracę 
wychowawczą opracowane zostały programy okołoogniskowe, 
takie jak pedagog rodzinny, przyjaciel dzieci ulicy czy wycho-
wawca podwórkowy. Dziś ogniska są niekwestionowanym 

miejscem realizacji innowacyjnych i cennych inicjatyw, m.in. 
takich jak wspomniane zdrowe żywienie czy walka z hejtem 
w internecie. Stały się także znakomitą bazą do prowadzenia 
zajęć i organizowania różnych form pomocy w trudnym okresie 
pandemii. Okazało się, że ogniska potrafią elastycznie reago-
wać na nowe warunki i potrzeby, zdobywać środki sanitarne, 
sprzęt komputerowy dla dzieci, aby w warunkach online mogły 
uczestniczyć w lekcjach szkolnych oraz zajęciach organizowa-
nych przez wychowawców ognisk. Sporo przykładów działań 
ognisk można znaleźć na łamach „Przyjaciela Dziecka” i na 
naszych stronach internetowych. Potrzeba ich organizowania 
i prowadzenia została również wysoko oceniona podczas obrad 
Zjazdu i jest zapisana we wnioskach postulujących powołanie 
grupy eksperckiej ds. ich dalszego rozwoju. Cieszy, że ogniska 
TPD doczekały się poważnej pracy naukowej dr Izabeli Gątarek 
z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego pt. „Opiekuńczo-wychowawcza działalność śro-
dowiskowych ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci jako czynnik wspomagający wychowanie dziecka w ro-
dzinie własnej”.

Hasło „Róbmy wszystko, aby dzieci mogły wychowy-
wać się w rodzinie własnej” można znaleźć w publikacjach 
KKWR i TPD, wielokrotnie powtarzane było na zebraniach 
i konferencjach, a słuszność tego hasła znalazła potwier-
dzenie w praktyce.

Uważaliśmy, że jednym z najważniejszych zadań środowi-
skowych ognisk wychowawczych TPD jest przeciwdziałanie 
umieszczaniu dzieci w domach dziecka czy innych placówek 
opieki całodobowej, w przekonaniu, że najlepszym miejscem 
dla dziecka jest jego własna rodzina. Trzeba sobie jednak 
zdawać sprawę z tego, że nie wszystkie rodziny potrafią 
należycie wywiązywać się z obowiązków rodzicielskich. Aby 
temu zaradzić, ustanowiliśmy funkcję pedagoga rodzinnego, 
którego zadaniem jest edukacja i wspieranie rodziców w ich 
obowiązkach wychowawczych. Od kilku lat idea ta znajduje 
potwierdzenie, szczególnie w działaniach zachodniopomor-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie aktywna praca 
pedagogów rodzinnych przygotowujących rodziców do po-
wrotu ich dzieci z domów dziecka do domów rodzinnych 
przynosi bardzo dobre rezultaty. Równocześnie podejmo-
wane są działania profilaktyczne np. w kontaktach z sądami 
i innymi instytucjami, aby nie kierować dzieci do domów 
dziecka. W tym celu prowadzona jest, z dobrymi rezultata-
mi, praca pedagogów rodzinnych wspierających rodziców 
w takich sprawach, jak właściwe wypełnianie obowiązków 
wychowawczych czy prowadzenie gospodarstwa domowe-
go. Z uwagi na znakomite i potwierdzone efekty ich pracy 
zostały przedsięwzięte starania o wpisanie funkcji pedagoga 
rodzinnego na listę zawodów. Starania o to, aby dzieci nie 
były kierowane do pieczy zastępczej i, oczywiście, żeby mo-
gły powrócić do swoich rodzin, powinny być podejmowane 
przez wszystkie nasze oddziały w całym kraju. 

Dotykamy tu ważnej kwestii, jaką jest zapewnianie 
środków finansowych na prowadzenie działalności. 

Tej sprawie podczas naszych cotygodniowych spotkań 
z przedstawicielami zarządów terenowych poświęcamy dużo 
uwagi, podobnie było podczas dyskusji na Zjeździe. Bardzo 
dobrze pracuje nasza Komisja Finansowa prowadzona kompe-
tentnie przez Grzegorza Piestraka, wiceprezesa Zarządu Głów-
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nego TPD, którego znajomość przepisów i doświadczenie po-
magają rozwiązać wiele nieraz skomplikowanych problemów, 
o których rozmawiamy niemal na każdym spotkaniu. Cenimy 
pozyskiwane co roku środki finansowe z jednego procenta od-
pisów od podatku, które jednak są za małe na pokrycie potrzeb 
związanych z naszą działalnością. Wiele inicjatyw możemy reali-
zować dzięki sponsorom, pomocy wolontariuszy i indywidual-
nych darczyńców, a także współpracy z samorządami. Przybyło 
też firm, takich jak PEPCO, Media Markt, dzięki którym więcej 
dzieci otrzymuje laptopy wyjeżdża na wycieczki krajoznawcze, 
kolonie letnie i zimowiska. Musimy troszczyć się o dywersyfi-
kację w dziedzinie zdobywania środków finansowych, ale też 
mieć na uwadze osiąganie stabilizacji w tym zakresie. Bez 
pieniędzy, jak napisałem w Liście do Delegatów na Zjazd, nie 
poradzi sobie żadna większa organizacja pozarządowa. A my 
jesteśmy dużą organizacją realizującą szeroki i bogaty program 
dla dzieci i rodzin, posiadamy ośrodki wypoczynkowe, reha-
bilitacyjne i inne, prowadzimy żłobki, przedszkola, warsztaty 
terapii zajęciowej, placówki wsparcia dziennego, musimy więc 
zabiegać, w różnych formach, o pozyskiwanie odpowiednich 
środków finansowych; cieszy, że coraz więcej oddziałów radzi 
sobie skutecznie z ubieganiem się o środki finansowe zarówno 
krajowe, jak i unijne.

W uchwałach Zjazdu podkreśla się potrzebę tworzenia 
nowych kół TPD. Gdzie powinny takie koła funkcjonować 
i jakie spełniać oczekiwania? 

Koła TPD mają ogromne znaczenie dla rozwijania naszej 
działalności. Powinny być tworzone przy żłobkach, przed-
szkolach, szkołach, uczelniach, ogniskach i innych placów-
kach. Z wieloletnich doświadczeń wynika, że koła na każdym 
szczeblu mogą zrobić bardzo wiele dobrego nie tylko bez-
pośrednio dla dzieci, lecz także dla środowiska, w którym 
działają. Poprzez takie działania, jak organizowanie wydarzeń 
sportowych, imprez na Dzień Dziecka czy wspólnych zabaw 
z różnych okazji, kultywowanie tradycji itp. wywierają pozy-
tywny wpływ na postawy społeczne, zachęcają uczestników 
do aktywności, uwrażliwiają na potrzeby innych. Przykłady 
dobrej działalności kół warto naśladować, można je znaleźć 
w Legnicy, zachodniopomorskim regionie i innych oddziałach 
TPD. Powinniśmy czerpać z ich doświadczeń, kontaktować 
się, pytać, od czego zacząć, bo to leży w naszym wspólnym 
interesie i działaniu, którego beneficjentami są dzieci i rodzi-
ny. Jesteśmy nie tylko dużą organizacją, ale również dużym 
krajem, co nie stanowi jednak przeszkody w kontaktach, ko-
munikowaniu się w dobie możliwości komputerowych, czego 
dowodem są choćby nasze regularne zebrania organizowane 
w systemie online w biurze ZG TPD.

Nasze inicjatywy wpisują się także w ideę pedagogiki 
solidarności, o której w dyskusji zjazdowej mówił prof. Stad-
niczeńko, podkreślając, że musimy szukać nowych sprzymie-
rzeńców, w tym wśród studentów i w środowiskach akademic-
kich. Przykład uczelni im. Witelona pokazuje, że jest to w pełni 
osiągalne. Dodam, że zajęcia w środowiskowych ogniskach 
wychowawczych, ukierunkowane na wyrównywanie szans 
życiowych podopiecznych (dzieci gorszych szans) również 
wynikają z poczucia społecznej solidarności, choć nie są tak 
nazywane. 

W okresie pandemii dzieci bardzo ucierpiały, do czego 
przyczyniło się długie przebywanie w domu w okresach 

nauki zdalnej, w różnych warunkach mieszkaniowych, 
również często źle znoszone przez rodziców. Wzrosło 
zapotrzebowanie na pomoc specjalistów…

W naszych placówkach od samego początku pandemii 
wprowadziliśmy zajęcia zdalne. Wychowawcy przekazywali 
dzieciom rozmaite zadania w formie konkursów, rysunków 
na określone tematy, zgadywanki i wiele innych. Dzieci zajęte 
wykonywaniem atrakcyjnych prac lepiej znosiły tę pande-
miczną sytuację, miały też poczucie łączności ze swoim 
ogniskiem. Rozwinęło się także poradnictwo dla rodziców, 
porady udzielane były przez pedagogów, psychologów, i in-
nych specjalistów. Obecnie w naszym biurze trwają przygo-
towania do uruchomienia ogólnopolskiego telefonu zaufania, 
w czym wspiera nas Fundacja Orange. Przy telefonie będą 
dyżurować specjaliści w dziedzinie pedagogiki, psychologii, 
psychiatrii, mający doświadczenie w pracy z dziećmi. 

W przyszłym roku 100-lecie założenia będzie obchodzi-
ło Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. 
Przypomnijmy krótko historię i osiągnięcia tej placówki.

Ośrodek powstał w roku 1922 dzięki przekazaniu przez 
Bronisławę i Kazimierza Dłuskich kilkunastohektarowego te-
renu wraz z zabudowaniami na potrzeby dzieci. Nazwę „He-
lenów” placówka otrzymała na pamiątkę po przedwcześnie 
zmarłej córce darczyńców. Szczegółowo historia „Helenowa” 
zostanie przedstawiona podczas zapowiedzianych uroczy-
stości jubileuszowych. Warto podkreślić, że dziś ośrodek, 
po wielu latach powojennej odbudowy i modernizacji jest 
nowoczesnym ośrodkiem rehabilitacyjnym dla dzieci z nie-
pełnosprawnościami, w którym mogą nie tylko poprawiać 
swój stan zdrowia, ale również uczyć się w prowadzonych na 
terenie „Helenowa” szkole podstawowej, zawodowej i liceal-
nej. Dla młodszych dzieci wybudowano pawilon przedszkolny, 
zaś starsi zdobywają kwalifikacje w szkole przygotowującej 
do pracy. Możemy słusznie być dumni z wybitnych osiągnięć 
„Helenowa”. 

Za dwa lata odbędzie się Krajowy Sprawozdawczo – 
Wyborczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Z jakim przesłaniem prowadzone będą przygotowania do 
tego ważnego dla TPD wydarzenia? 

Będziemy kontynuować wszystkie obecne formy działania, 
wychodząc jednocześnie naprzeciw pojawiającym się nowym 
problemom, istotnym z punktu widzenia zadań opiekuńczo – 
wychowawczych. Będziemy wspierać działania popularyzator-
skie, budujące pozytywny wizerunek, w tym wydawanie przez 
oddziały TPD czasopism i prowadzenie stron internetowych. 
Musimy także zadbać o przygotowanie młodych kadr, które 
będą chciały i umiały z odpowiednią energią kontynuować 
naszą działalność. Niedawno odbyły się zajęcia o potrzebie 
kształcenia liderów, prowadzone w „Helenowie” przez profe-
sora Tomasza Arciszewskiego. 

Stuletnia historia naszej organizacji udowadnia, że konse-
kwentnie wypełniamy naszą misję dla dobra dziecka. A formy 
działania wypracowane przez TPD znakomicie się sprawdzają. 
Kreatywność, kompleksowość i kompetencje charakteryzują 
naszą codzienną pracę i niech to będzie przesłaniem na 
przyszłość.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Irena Malanowska 



4 Przyjaciel Dziecka 7–12/2021

List Wiesława Kołaka, prezesa Zarządu Głównego TPD, do Delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczy 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Opiekujemy się tysiącami dzieci

Potrzeba nam młodych kadr z nowym spojrzeniem i nowymi siłami

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, w skali kraju, opiekuje się 
dzisiaj kilkudziesięcioma tysiącami dzieci. Rolę przewodnika 
po nowym świecie zagrożeń częściowo, obok rodziców, po-
winni przejąć na siebie nasi wychowawcy, opiekunowie i na-
uczyciele – to wniosek, którym otwieram swój list, ponieważ 
chciałbym, żebyśmy, zwłaszcza dzisiaj, mówili o Towarzystwie 
przez pryzmat dobra dzieci, które teraz wydaje się mocno 
nadwerężone. 

Spotykamy się w trudnym momencie. Jak wszyscy, bo-
rykamy się z pandemią i jej skutkami. Sytuacja finansowa 
w samorządach, które współfinansują lub finansują działal-
ność większości naszych placówek w terenie, staje się coraz 
bardziej skomplikowana. Brak środków z Unii Europejskiej nie 
sprzyja innym działaniom, na przykład w zakresie inwestycyj-
nym. Przyszłość jest do tego stopnia niepewna, że nie sposób 
cokolwiek przewidzieć.

Wszystkie plany mają charakter prowizoryczny. Jeżeli do 
tego dodamy gwałtowny wzrost zachowań niebezpiecznych, 
uzależnień i poważnych problemów psychicznych wśród 
dzieci i młodzieży, że wspomnę tylko o zakazach, nakazach 
i ograniczeniach światopoglądowych czy o izolacyjnych rygo-
rach sanitarnych, rysuje się nam obraz kryzysu społecznego, 
który musi gdzieś znaleźć ujście. 

Dzieci nie potrafią znaleźć odpowiedzi na pytania, które do-
rosłych wiodą ku pragmatyzowaniu i racjonalizacji. Potrafimy 
żyć w odmiennych warunkach, lecz jak mamy wytłumaczyć 
dzieciom, że muszą poruszać się w maskach, utrzymywać 
dystans, rezygnować ze spotkań z rówieśnikami? Dlaczego 
wokół przybywa zakażonych, ludzie umierają, a media przesy-
cone są doniesieniami z frontu czwartej fali? Dominują emocje, 
które nie są dobrym doradcą. 

Dziecko potrzebuje prostych odpowiedzi na nawet naj-
bardziej złożone pytania. Co tymczasem słyszy od rodziców, 
opiekunów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców szkol-
nych, od ludzi z otoczenia, środowiska, sąsiadów, znajomych 
rodziców etc.? Odpowiem na to pytanie, ponieważ słyszę to 
samo: „Wszystkich nas to czeka”, „Zaraza to kara za grzechy”, 
„Lepiej przechorować, niż się zaszczepić” itp.

Jak zrozumieć to, co myślą i mówią ci, którzy widzą w CO-
VID-19 zbawienie bądź odkupienie, zniechęcają do szczepień, 
unikają testów w przypadku wystąpienia objawów, bagateli-
zują rygor kwarantanny, świadomie chodzą bez masek, nara-
żając na zagrożenie siebie i innych. Szkicuję wyraziście to tło 
wydarzeń, żeby powiedzieć o sprawach fundamentalnych dla 
przyszłości Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Krajowy Zjazd Sprawozdawczy to miejsce podsumowań, 
ale też rozmów o tym, co ważne dla nas, dla organizacji i na-
szej aktywności. Żeby swoje przemyślenia, które rozwinę, 
sprowadzić do jednego zdania, powtórzę to, co powiedziałem 
w rozmowie z redaktor Ireną Malanowską na łamach najnow-
szego wydania „Przyjaciela Dziecka”: Będziemy krok po kroku 
realizować nasze cele.

Nasz Zjazd, siłą rzeczy, musi odbyć się w warunkach 
hybrydowych. Część delegatów łączy się z biurem za po-
średnictwem łączy internetowych, część przybyło osobiście. 
Z każdego kontaktu cieszę się niezmiernie, im nas więcej, tym 
więcej możemy powiedzieć i zaplanować, a to ostatnie, choć, 
jak napisałem, nie jest łatwe, stanowi warunek konieczny do 
kontynuowania tego, co Towarzystwo Przyjaciół Dzieci robi 
od ponad 100 lat. 

Spodziewam się dyskusji, będzie mile widziana, gdyż 
chcę, żebyśmy szczerze i otwarcie powiedzieli o tym, co waż-
ne, co nas ogranicza, co wymaga zmian. Mamy obraz tego, co 
dzieje się w regionach, i to dokładny, dzięki cotygodniowym 

spotkaniom online z li-
derami, którzy na bie-
żąco relacjonują nam 
działania oddziałów. 
Wiemy więc o wszyst-
kich zmianach, prawi-
dłowościach, o tym, 
czego wychowawcy 
dowiadują się od dzie-
ci i od rodziców. 

Po jubileuszu zna-
leźliśmy się w sytuacji 
laureata literackiej Na-
grody Nobla. Wie ów 
mistrz, że ma za sobą 
ogromny dorobek, któ-
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Obrady Krajowego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów TPD
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ry został już oceniony, doceniony i wyceniony. Pozostaje 
pytanie: Co dalej? Jaka powinna być ta pierwsza książka po 
Noblu? Zastanawiając się nad kwestią ewentualnych zmian, 
stanęliśmy na stanowisku, że będziemy robić to, co dotąd, 
skoro przynosiło efekty. Jednak dzisiaj, z perspektywy dwóch 
lat, w połowie kadencji, widać, że zmiany są potrzebne, 
chociaż raczej nie fundamentalne. Musimy wciąż nadążać 
za aktualnymi, szybko zmieniającymi się potrzebami dzieci 
i rodzin, a dziecko musi być traktowane razem z rodzicami 
jako wspólnota. W tym kierunku powinniśmy podążać, robią 
to z powodzeniem niektóre oddziały. 

Znając determinację oddziałów, ale też Zarządu Główne-
go, będziemy kontynuować wydawanie pism tepedowskich, 
które obecnie ukazują się w czterech miastach, ale mam 
nadzieję, że dzięki rozmaitym kontaktom lokalnym, również 
w innych będzie to możliwe. Bo warto! W ten sposób budu-
jemy zwierciadła naszych działań, a czytelnicy mogą nas na 
bieżąco oceniać, co sprzyja m.in. transparentności. 

Realizujemy i będziemy realizować projekty, które po-
magają nam w działalności na rzecz dzieci korzystających 
z naszych placówek i innych form opieki, jak na przykład 
„Żółty Talerz”, którego kolejną edycję właśnie rozpoczęliśmy. 
Niezwykle istotny jest także, zwłaszcza w regionach, rozwój 
akcji przekazywania 1 proc. podatku. Dla podatników to tylko 
gest, a dla nas to konkretne sumy, które możemy przeznaczyć 
na dobroczynne cele. 

Warto również zwrócić uwagę na kontakty z darczyńcami. 
W otoczeniu każdego oddziału i koła są osoby, instytucje, firmy 
i inne podmioty, które w ramach odpowiedzialności społecznej 
chcą angażować się we wspieranie organizacji, lecz nie potrafią 
w ich mnogości znaleźć odpowiednich do swoich oczekiwań. To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci to najlepszy partner do realizacji spo-
łecznej misji – z takim hasłem warto wychodzić na zewnątrz. 

Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności – to roz-
wiązanie, które powinniśmy twórczo rozwijać w najbliższej 
przyszłości. Kiedy na horyzoncie dostrzega się dobro dzieci, 
rośnie determinacja do zdobywania pieniędzy na realizację 
zadań. Zjawisko to, którego sam doświadczyłem wielokrotnie, 
uważam za niezwykle pożyteczne, a nawet konieczne w nie-
których obszarach naszej codziennej aktywności. 

Odwołanie się do powtarzanego przeze mnie hasła: „Rób-
my wszystko, żeby dzieci wychowywały się w rodzinach wła-
snych”, w tym miejscu i w tym czasie uważam za szczególnie 
ważne. Kilka oddziałów w kraju z wielką troską realizuje to 
założenie, na pochwałę zasługuje Zachodniopomorskie, ale 
chciałbym, żeby projekty wspierające dzieci w pieczy zastęp-
czej znalazły się w centrum uwagi nas wszystkich. 

Korzystajmy z dobrych praktyk wypracowanych przez 
inne oddziały. Siła naszej organizacji tkwi w umiejętności 
dostrzeżenia luki systemowej, wypracowania rozwiązania 
alternatywnego, najczęściej innowacyjnego, i wprowadzenia 
go w życie z takim rezultatem, że z biegiem czasu staje się 
ono elementem systemu państwowego. Wprawdzie czasami 
zżymamy się na tego rodzaju zapożyczenia, ale w końcu 
uznaliśmy tę praktykę za pożyteczną i obowiązującą. Liczę 
na to, że pedagog rodzinny stanie się wreszcie zawodem 
uznawanym przez resort. Czy uda się nam zwiększyć liczbę 
placówek wsparcia dziennego? Biorąc pod uwagę to, z jakimi 
kłopotami borykają się samorządy wszystkich szczebli, a to 

one najczęściej finansują prowadzenie ognisk, nie jestem 
optymistą, co jednak nie oznacza, że rozwój sieci należy 
odłożyć na później. Dla dzieci „później” to dorosłość, trzeba 
im pomagać tu i teraz. 

Rozwijajmy działalność wolontariacką, szukajmy sprzymie-
rzeńców wśród uczniów i studentów, zwłaszcza tych drugich, 
których kierunki kształcenia nierzadko zbieżne są z tym, co 
robimy na co dzień. W zamian za staż, praktykę i okazję do 
zdobycia doświadczenia zawodowego, możemy skorzystać 
ze wsparcia młodych osób, które w nieodległej przyszłości, 
już na innych zasadach, mogą zasilić szeregi pracowników 
i działaczy Towarzystwa. 

Na pochwałę zasługuje działalność Komisji Finansowej, 
która pracuje kompetentnie, a miała i ma do rozwiązania wiele 
problemów. W ciągu najbliższych dwóch lat, mam nadzieję, 
spraw finansowych wymagających podejmowania trudnych 
decyzji będzie mniej, niemniej to też jest obszar, który wy-
maga planowania. Aktywność społeczna to dzisiaj za mało, 
bez pieniędzy nie poradzi sobie żadna większa organizacja 
pozarządowa. 

Administrujemy obiektami, w tym ośrodkami wypoczyn-
kowymi, rehabilitacyjnymi i innymi, co odróżnia nas od wielu 
stowarzyszeń, mających jedynie biura. W naszym przypadku, 
co pokazują sprawozdania finansowe z regionów, zarządzamy 
milionami złotych, a to wymaga przejrzystego rozliczenia, 
dlatego tak ważna jest rzetelna współpraca finansowa.

Nie możemy przy tym wszystkim zapomnieć o propagowaniu 
i promowaniu dorobku zarówno Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
jak i Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego, co 
uważam za rzecz godną szczególnej uwagi. Działalność Komi-
sji Historycznej jest powodem do dumy. W najbliższych latach 
powinniśmy jednak wznowić działalność wydawniczą, która była 
jednym z elementów obchodów 100-lecia Towarzystwa.

Podsumowując: w sytuacji dramatycznego rozwoju 
czwartej fali pandemii, bez przesłanek co do wygaszenia 
COVID-19, bez rozeznania, w jakim kierunku pójdą działania 
i decyzje rządu, który nie chce wprowadzać dodatkowych lub 
nowych obostrzeń, więc wiele pozostaje w gestii samorzą-
dów, postawmy na jeszcze bliższy kontakt dzieci i młodzieży 
z wychowawcami w naszych placówkach i poza nimi, czyli 
w środowiskach. 

Starajmy się odpowiadać na potrzeby dzieci, zwłaszcza 
w zakresie pomocy w nauce, kontaktów z rówieśnikami, 
współdziałania w rodzinie, rozwoju zainteresowań, dożywiania 
tam, gdzie jest to niezbędne. Wszystkie nasze zadania reali-
zowane również w ramach wsparcia adopcji, poszukiwania 
rodzin zastępczych, prowadzenia szkoleń pedagogizujących 
dla rodziców, wspierania dzieci pozostających w pieczy za-
stępczej itp. mają i muszą mieć najwyższy priorytet. 

Powinniśmy wciąż aktywnie działać na polu współpracy 
z innymi organizacjami, z samorządami, ze szkołami. Jeste-
śmy częścią archipelagu, w którym Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci jest samodzielną i z pewnością największą, lecz jednak 
jedną z wielu wysp działających na rzecz dzieci, młodzieży 
i rodzin, a nasze formy działania, od stu lat wzbogacane i do-
skonalone, sprawdzają się znakomicie. Potrzeba nam jednak 
młodych kadr z nowym spojrzeniem i nowymi siłami – niech 
to wybrzmi dobitnie w moim ostatnim zdaniu, jak i w wypo-
wiedziach delegatów na Zjazd. 

Wiesław KołakWarszawa, 20 listopada 2021 r.
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W roku 2019 w naszej organizacji zbiegły się dwa ważne 
wydarzenia: obchody Jubileuszu 100-lecia Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci i XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Delegatów TPD, na którym wybrano władze 
Towarzystwa na czteroletnią kadencję przypadającą na 
lata 2019–2023. 

W połowie kadencji 20 listopada 2021 roku odbył się 
Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów TPD, na który 
zostało przygotowane sprawozdanie za lata 2019– 2020. 
W tym okresie odbyło się łącznie 7 zebrań Zarządu Głów-
nego, przy czym w 2020 roku z powodu ograniczeń wyni-
kających z pandemii zebrania odbywały się w trybie online, 
zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu TPD.

Mimo braku możliwości organizowania spotkań w trybie 
stacjonarnym działały komisje funkcjonujące dotychczas 
przy ZG TPD oraz nowe, powołane na mocy ustaleń XVIII 
Krajowego Zjazdu Delegatów TPD. Są to:
•	 Komisja ds. zwrotnej pomocy finansowej pod prze-

wodnictwem Zygmunta Nowaczyka,
•	 Komisja ds. odznaczeń pod przewodnictwem Henryka 

Romańczuka,
•	 Komisja historyczna również działająca pod przewod-

nictwem Henryka Romańczuka,
•	 Komisja finansowa pod przewodnictwem Grzegorza 

Piestraka, 
•	 Komisja ds. rozwoju środowiskowych ognisk wycho-

Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Sprawozdanie z działalności TPD  
w latach 2019–2020

Odpowiedzialna postawa działaczy i pracowników oraz wsparcie darczyńców pomaga przetrwać trudny 
czas pandemii, aktywnie i skutecznie organizować pomoc dla dzieci i rodzin. 

wawczych, pod przewodnictwem Zygmunta Pyszkow-
skiego

•	 Komisja ds. środowiskowego wsparcia dziecka i ro-
dziny pod przewodnictwem Moniki Jagodzińskiej, 

•	 Komisja prawna pod przewodnictwem dr. Piotra Zamel-
skiego,

•	 Komisja organizacyjna pod przewodnictwem Józefa 
Bogdaszewskiego. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, mimo ograniczeń pande-

micznych, było w 2020 roku współorganizatorem Międzyna-
rodowej Konferencji pn. „W trosce o rozwój i bezpieczeń-
stwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”. Konferencji 
przewodniczył prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko – wice-
prezes ZG TPD, prelegentami byli m.in. działacze naszego 
stowarzyszenia. Tematyka konferencji była bardzo szeroka, 
dotyczyła roli państwa w życiu społecznym, pedagogiki pra-
wa, etyki i moralności w wychowaniu, postrzegania dzieci 
i młodzieży w przestrzeniach życia społecznego oraz innych 
istotnych problemów.

W latach 2019–2020 liczba członków TPD była dosyć 
stabilna i oscylowała wokół 40 tysięcy osób. Popularność 
działalności społecznej, która w ostatnim roku nazna-
czonym pandemią wzrosła, a także stabilizacja sytuacji 
finansowej oddziałów TPD sprawia, że liczba osób zaan-
gażowanych społecznie w naszym stowarzyszeniu również 
się stabilizuje. Nie dotyczy to jednak wszystkich struktur 
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Wręczenie wyróżnień, od lewej: W. Kołak, M. Jagodzińska, B. Domagała, Z. Drzewiecki, Z. Nowaczyk, G. Piestrak
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Towarzystwa; niektóre oddziały wciąż borykają się z trud-
nościami w pozyskaniu środków finansowych na bieżącą 
działalność, co powoduje ich niestabilność. Najwięcej 
członków TPD wykazują w swojej sprawozdawczości od-
działy: zachodniopomorski, dolnośląski, wielkopolski, 
podkarpacki i łódzki.

W okresie sprawozdawczym działało ponad 1500 kół To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci, zrzeszających około 40 tysięcy 
członków. Koło jest najważniejszym ogniwem w strukturach 
TPD, a zatem stała ich liczba świadczy o stabilnej sytuacji 
organizacji, co szczególnie w pandemicznym roku należy 
uznać za pozytywne zjawisko. Najwięcej Kół TPD działa 
w regionach: śląskim, wielkopolskim i zachodniopomor-
skim, zaś region dolnośląski jest liderem w prowadzeniu 
kół specjalistycznych i młodzieżowych. 

Rok 2020 był szczególnie trudny dla osób niepełno-
sprawnych i ich opiekunów zrzeszonych w kołach specja-
listycznych. Warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe 
domy samopomocy przez większość roku funkcjonowały 
w trybie pracy zdalnej, co oznaczało zamknięcie wielu osób 
w czterech ścianach domu, izolację i regres w umiejętno-
ściach społecznych osób niepełnosprawnych. Na uznanie 
zasługuje wielkie zaangażowanie przewodniczących kół, 
którzy dokładali wszelkich starań, żeby być w kontakcie ze 
swoimi podopiecznymi, wspierać ich i pomagać w rozwią-
zywaniu trudności.

W latach 2019–2020 w placówkach Towarzystwa, ta-
kich jak środowiskowe ogniska wychowawcze, świetlice, 
przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki rehabili-
tacyjne i inne, a także w Centrum TPD „Helenów” i w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy w Serocku zatrudniano 
prawie 2500 osób – wysoko wykwalifikowanych, pedago-
gów, psychologów, terapeutów. Połowa z nich miała w TPD 
zawarte umowy o pracę, pozostałe osoby pracowały na 
umowy zlecenia. Poziom zatrudnienia w placówkach TPD 
wzrósł w 2020 roku w stosunku do 2019 (w 2019 roku za-
trudnionych było 2210 osób, w 2020 zatrudnialiśmy 2458 
osób), co pozwala stwierdzić, że trzeci sektor staje się 
coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy, szczególnie 

dla młodych ludzi. Na uznanie zasługuje fakt, że wiele 
oddziałów TPD poza prowadzeniem od wielu lat placówek 
(ogniska wychowawcze, świetlice, WTZ i inne), które mają 
w miarę stałe finansowanie, skutecznie pozyskuje dotacje 
na realizację zadań i projektów, co stwarza możliwość 
zatrudnienia specjalistów na umowę o pracę, co owocuje 
stabilizacją zatrudnienia. Największymi pracodawcami są 
oddziały: mazowiecki, zachodniopomorski oraz łódzki.

W okresie sprawozdawczym w ponad 400 placówkach 
TPD opiekę znalazło około 11 tysięcy podopiecznych. 
Największą grupę stanowią dzieci korzystające z tej opieki 
i pomocy w placówkach wsparcia dziennego, środowisko-
wych ogniskach wychowawczych, świetlicach i klubach 
młodzieżowych. Placówki te to ponad 70% ogółu placó-
wek prowadzonych przez jednostki TPD. Wśród placó-
wek wsparcia dziennego najpełniejszy program pomocy 
i opieki zapewniają środowiskowe ogniska wychowawcze, 
których najwięcej działa w województwach: mazowieckim, 
zachodniopomorskim, łódzkim oraz wielkopolskim. Kolej-
ną stosunkowo znaczącą grupą placówek są przedszkola 
(13%), których najwięcej działa na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. 

W placówkach dla osób niepełnosprawnych: warsz-
tatach terapii zajęciowej, ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych i rehabilitacyjnych oraz środowiskowych domach 
samopomocy przebywało ponad 1000 podopiecznych. 
Pozytywnie należy ocenić fakt, że w ostatnich latach 
liczba placówek prowadzonych przez TPD na rzez dzieci, 
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych stale rośnie. 
W czasie pandemii, przez wiele miesięcy działalność pla-
cówek TPD zarówno wsparcia dziennego, jak i dla osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi wytycz-
nymi, przeszła w tryb pracy zdalnej, ale kiedy tylko było 
to możliwe, dzieci wróciły do ognisk i świetlic TPD, wiele 
miesięcy wcześniej niż do szkoły. Praca zdalna w okre-
sie sprawozdawczym była oczywiście koniecznością, ale 
to praca stacjonarna, opierająca się na bezpośrednim 
kontakcie dzieci z wychowawcami, przynosi największe 
i najlepsze efekty wychowawcze. 

W latach 2019–2020 funkcjonowało 7 
ośrodków adopcyjnych TPD, na terenie wo-
jewództw małopolskiego, łódzkiego, mazo-
wieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Za 
pośrednictwem ośrodków TPD w tych latach 
do adopcji trafiło prawie 500 dzieci, zyskując 
nowe rodziny, w których mogą się wychowy-
wać i rozwijać. Rok 2020, z powodów oczy-
wistych, postawił przed ośrodkami poważne 
wyzwanie: jak efektywnie, z zachowaniem wy-
sokiego jakościowo poziomu, realizować zdal-
nie zadania, które wymagają bliskiego, często 
głęboko psychologicznego, a nawet terapeu-
tycznego kontaktu z kandydatami na rodzi-
ców adopcyjnych, zgłaszanymi do ośrodków 
dziećmi, rodzinami adopcyjnymi, rodzinami 
zastępczymi, a także z pracownikami systemu 
pieczy zastępczej i sądownictwa. Udało się 
sprostać temu wyzwaniu, choć wymagało to 
wielkiego zaangażowania i profesjonalizmu od 
pracowników ośrodków adopcyjnych TPD. 

Wielu Delegatów na Zjazd TPD  uczestniczyło w obradach za pośrednictwem łączy internetowych

Fo
t. 

R
af

ał
 K

lim



8 Przyjaciel Dziecka 7–12/2021

Wiele uwagi poświęcono również społecznemu 
rzecznictwu praw dziecka oraz działalności tepedow-
skich rzeczników ich praw, których uwaga jest skupiona 
na pomocy dzieciom i ich rodzinom. Pomimo pandemii 
rzecznicy kontynuowali swoją działalność, podejmując sze-
reg interwencji w szkołach, samorządach, sądach i innych 
instytucjach w przypadku zagrożenia, czy wręcz łamania 
praw dziecka. Szacuje się, że w strukturach TPD funkcjo-
nuje kilkudziesięciu społecznych rzeczników.

Na przestrzeni lat w Polsce dokonywał się postęp 
w dziedzinie obrony praw dziecka. Wciąż jednak wiele jest 
do zrobienia, o czym najlepiej wiedzą rzecznicy TPD po-
dejmujący na co dzień interwencje w swoich środowiskach 
lokalnych w zgłaszanych do nich trudnych problemach 
dotyczących dzieci i rodzin. Zdaniem samych rzeczników, 
dla których w okresie pandemii zostały zorganizowane spo-
tkania online, ich działalność jest bardzo potrzebna, gdyż 
mimo zmniejszających się obszarów ubóstwa, nie brakuje 
sytuacji, w których dobro dziecka jest zagrożone. Rzecznicy 
zgłaszają także potrzebę organizowania spotkań i szkoleń 
dla rodziców na temat przekazywania wiedzy w zakresie 
pedagogiki, psychologii, rozwoju dzieci oraz metod postę-
powania w rodzinie i poprawy wzajemnych relacji. Wielu 
rzeczników TPD, prowadzących działalność edukacyjną, 
podkreślało jej dobry wpływ widoczny w środowisku. Jedną 
z trudniejszych sytuacji jest potrzeba występowania Rzecz-
ników w sądach. Obserwuje się konieczność zacieśnienia 
współpracy rzeczników TPD z sądami rozstrzygającymi 
sprawy rodzinne np. rozwodowe, z czym wiąże się przy-
znawanie opieki nad dziećmi jednemu z rodziców, a także 
alimentów. Występowanie rzeczników jako świadków po-
zwala na lepsze rozeznanie w spornych sprawach i większą 
ochronę dobra dziecka. Ważne jest spopularyzowanie w ko-
lejnych latach idei oraz skuteczności działania Społecznych 
Rzeczników Praw Dziecka TPD.

W okresie sprawozdawczym TPD zorganizowało ponad 
1600 różnorodnych form wypoczynku, z których skorzy-
stało ponad 50 tysięcy dzieci, w tym osoby niepełnospraw-
ne. Zarówno wyjazdowe, jak i stacjonarne formy wypoczyn-
ku, organizowane przez TPD, wyróżniają się profesjonalno-

ścią kadry opiekuńczo-wychowawczej, jak i atrakcyjnością 
realizowanego programu. Poza atrakcjami, takimi jak kino, 
basen czy kręgielnia dbamy o to, by dzieci poznały region, 
w którym spędzają czas wolny i jego walory turystyczne. 
Realizowane są także zajęcia socjoterapeutyczne i patrio-
tyczne. Gośćmi na koloniach i obozach organizowanych 
przez TPD są przedstawiciele władz rządowych i samo-
rządowych oraz Kościoła. Podczas kolonii organizowanej 
w Centrum TPD „Helenów” przez Oddział TPD w Legnicy, 
gościem honorowym była Małżonka Prezydenta RP Pani 
Agata Kornhauser-Duda.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny TPD 
prowadził stałe placówki: Centrum Rehabilitacji, Edukacji 
i Opieki TPD „Helenów”, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Serocku, Dom Dziennego Pobytu dla osób z chorobami 
otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera, oraz Ośrodek 
Wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze.

W skład Centrum TPD „Helenów” wchodzi łącznie 9 jed-
nostek organizacyjnych, w których przebywa łącznie prawie 
300 niepełnosprawnych podopiecznych, którzy mogą tam 
mieszkać, uczyć się, rehabilitować i usamodzielniać. Są to: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD „Helenów”, 
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna,  Niepubliczne Li-
ceum Ogólnokształcące im. Stanisława Tułodzieckiego, 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne 
im. Lady Sue Ryder, Szkoła Branżowa I stopnia Specjal-
na, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z programem 
wczesnego wspierania dziecka, Niepubliczny Rehabilita-
cyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Klub Absolwenta oraz 
Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju. 

Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Serocku, w którym przebywa 30 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, była poprawa ich funkcjonowania psychicz-
nego i fizycznego w środowisku rodzinnym i społecznym, 
w szczególności poprzez zwiększenie zaradności i samo-
dzielności życiowej oraz integrację społeczną. W listopadzie 
2020 roku Zarząd Główny TPD uruchomił placówkę, jakiej 
nasze stowarzyszenie dotychczas nie prowadziło. Jest to 
Dom Dziennego Pobytu dla 20 osób starszych z chorobami 
otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera.

Lata 2019–2020 wiązały się z dużymi nakładami in-
westycyjnymi ponoszonymi przez ZG TPD na generalny 
remont Ośrodka TPD w Jastrzębiej Górze, gdzie w latach 
2019–2020 na koloniach letnich przebywało około 450 
dzieci – podopiecznych TPD z całej Polski. Ponadto pla-
cówkę odwiedziło około 300 gości indywidualnych. Do 
Ośrodka w miesiącach nie wakacyjnych przyjeżdżali także 
niepełnosprawni podopieczni specjalistycznych kół TPD 
i warsztatów terapii zajęciowej, korzystając z atrakcyjnych 
cen za pobyt, a także z uroków i mikroklimatu Jastrzębiej 
Góry.

W latach 2019 – 2020 ze względu na pandemię, która 
w sposób szczególny doświadczyła grupy społeczne, któ-
rymi na co dzień zajmuje się TPD, nie było i nadal nie jest 
łatwo sprostać wymogom społecznej działalności, opartej, 
co oczywiste, o bezpośrednie kontakty międzyludzkie. 
Odpowiedzialna postawa naszych działaczy i pracowników 
oraz wsparcie darczyńców pomogło nam przetrwać ten 
trudny okres.

Opracowała Jolanta Szklarska 

Laudację dla Grzegorza Piestraka, wiceprezesa ZG TPD, czyta Monika Jagodzińska, 
prezes Mazowieckiego Zarządu TPD
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Szanowne Delegatki i Delegaci,

Zjazd nasz odbywa się w formie dotychczas w naszym 
stowarzyszeniu niespotykanej, w systemie tzw. hybrydowym 
– zdalnie i zorganizowanym w Warszawie. Pragnę ponadto 
podkreślić, że zaproponowany dzień Zjazdu, 20 listopada,  
ma szczególne znaczenie, gdyż odbywa się w obchodzo-
nym corocznie w naszym kraju Ogólnopolskim Dniu Praw 
Dziecka. 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka został ustanowiony z ini-
cjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 listopada 2014 roku 
dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadze-
nie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji 
o prawach dziecka. W uchwale Sejmu zapisano m.in.:

„Dnia 20 listopada 2014 roku przypada 25. rocznica przy-
jęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjed-
noczonych Konwencji o prawach dziecka. To wydarzenie 
ma szczególne znaczenie dla Polski jako inicjatora działań 
i prekursora prac nad stworzeniem tego najważniejszego na 
świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci. Jako Polacy 
jesteśmy dumni z faktu, że to nasz kraj w 1978 roku przedsta-
wił projekt Konwencji i zaproponował Komisji Praw Człowieka 
ONZ jej uchwalenie. Był to niewątpliwie jeden z największych 
polskich sukcesów na arenie międzynarodowej. Przypomi-
nając szczególny wkład i rolę Polski w tworzeniu światowe-
go systemu ochrony praw dziecka, Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanawia dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem 
Praw Dziecka”.

Coroczne obchody tego dnia są impulsem do podejmowania 
aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka zarówno 

Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Obrady w czasach pandemii 

Wystąpienie Zygmunta Nowaczyka, członka Prezydium  ZG TPD,  
prowadzącego obrady 

wśród najmłodszych obywateli, jak i dorosłych. Szczególną 
uwagę poświęca się informowaniu dzieci i młodzieży o tym, jakie 
prawa im przysługują oraz do kogo można się zwrócić, jeśli są 
łamane. Tym aktem prawnym podkreśla się ogromną rolę doro-
słych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je 
i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

W tworzeniu Konwencji o prawach dziecka mamy swój 
TPD-owski udział w osobie nieżyjącej już dzisiaj Zofii Dembiń-
skiej (wiceminister oświaty w latach 1951–1960, posłanki na 
Sejm I kadencji Sejmu PRL w latach 1952–1956). Wśród wielu 
pasji i celów, do których dążyła, wielką uwagę skupiała na 
problemie przygotowywania dzieci do prawidłowego wejścia 
w dorosłość. Apelowała do władz państwowych, samorzą-
dowych i mediów o poważne traktowanie ważnego zadania, 
jakim jest przygotowywanie rodziców do właściwego pełnienia 
funkcji rodzicielskich.

W latach 1957–1962 czynnie uczestniczyła w pracach 
Komisji Praw Kobiety Organizacji Narodów Zjednoczonych 
opracowującej Deklarację Praw Dziecka. Przez 30 lat podej-
mowała aktywną działalność w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. 
Była członkiem Prezydium Zarządu Głównego TPD, pełniła 
także funkcję prezesa Zarządu Stołecznego, a do końca życia 
była prezesem honorowym Towarzystwa.

Znamienne, że Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci został zwołany w połowie upływającej 
kadencji na podstawie naszego statutu oraz Uchwały Prezy-
dium ZG TPD właśnie na dzień 20 listopada 2021 roku. 

Zygmunt Nowaczyk

– Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Na-
rodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku. Polska ratyfikowała Konwencję 
w roku 1991.
– Deklaracja  Praw Dzieci, ich przeżycia, ochrony i rozwoju została przyjęta na Świa-
towym Szczycie w Sprawach Dzieci w Nowym Jorku, 30 września 1990 roku.  Fo
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Konwencja o prawach dziecka 

Artykuł 3 p. 1. We wszystkich działaniach doty-
czących dzieci, podejmowanych przez publiczne 
lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, 
władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, 
sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpiecze-
nie interesów dziecka. 
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Reaktywując w latach 90. ubiegłego wieku i zakładając nowe 
Koła Przyjaciół Dzieci w szkołach ponadpodstawowych w Le-
gnicy i okręgu, postawiliśmy na młodzież od lat 16, głównie do-
tychczasowych wolontariuszy. W okręgu Legnickim TPD udało 
się reaktywować lub utworzyć 15 kół młodzieżowych, w których 
przewodniczącymi zostali nauczyciele. Pozyskanie młodzieży 
pozwoliło nam rozszerzyć i zainicjować wiele nowych, ciekawych 
propozycji programowych TPD, z których większość przetrwała 
do dziś, stając się imprezami cyklicznymi, jak np. Paraolimpiady, 
Plenery Plastyczne, Przeglądy Twórczości Artystycznej z uczest-
nictwem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Młodzi wolontariusze wspomagali i wspomagają kon-
kursy, wystawy, festyny i konferencje; niezbędni są przy 
zbiórkach żywności w marketach, które przeprowadzamy 
trzy razy w roku. Były lata, kiedy zebrano po 5 ton żywności 
dla potrzebujących wielodzietnych rodzin. Uczniowie będący 
wolontariuszami udzielają też korepetycji dzieciom niepełno-
sprawnym, odwiedzając je w domach. Wielu wolontariuszy 
wspiera corocznie zbiórkę funduszy w ramach wielkiej orkie-
stry świątecznej pomocy. Zmiany w statucie TPD umożliwiły 
członkostwo także młodszym uczniom, dzięki czemu pozyska-
liśmy nowych członków spośród uczniów byłych już gimna-
zjów i starszych klas szkół podstawowych. W efekcie nastąpił 
duży wzrost liczby członków TPD w naszym okręgu, a także 
wzbogaciły się formy pracy wychowawczej w szkołach, będą-
cych miejscem działalności wielu kół młodzieżowych.

W celu zintegrowania młodzieży utworzyliśmy w roku 2012 
legnicką Młodzieżową Radę Wolontariuszy TPD, w której uczest-
niczą uczniowie ze wszystkich szkół, w których działają Koła 
Przyjaciół Dzieci. Sala konferencyjna w naszym biurze stała się 
Klubem Młodego Wolontariusza, a tym samym miejscem spo-
tkań, gdzie wolontariusze przygotowują zaproszenia na uroczy-
stości TPD, wykonują kartki okolicznościowe, stroiki czy ozdoby, 
następnie sprzedawane na kiermaszach, z których dochód jest 

Z DOŚWIADCZEń LEGNICKIEGO TOWARZySTWA PRZyJACIół DZIECI

Młodzi to przyszłość TPD
przeznaczony na cele charytatywne. W czasie tych spotkań rów-
nież ważna jest wymiana doświadczeń i giełda pomysłów.

Od 2015 roku funkcjonują w okręgu Legnickim specjal-
ne formy satysfakcjonowania młodych wolontariuszy: medal 
Pomocna Dłoń, dyplomy uznania i szczególnego uznania. 
Bardzo ceniona jest specjalna statuetka i tytuł honorowego 
„Super-Wolontariusza Roku”, przyznawane corocznie 5 grud-
nia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W ob-
chodach biorą udział, oprócz wyróżnionych wolontariuszy, 
ich rodzice, dyrektorzy szkół, przewodniczący Kół Przyjaciół 
Dzieci, którym wręczamy listy gratulacyjne z tytułu sukcesów 
ich podopiecznych. 

W wielu szkołach działalność charytatywna uczniów jest wy-
różniana na świadectwach szkolnych. Często aktywni ucznio-
wie zwracają się też o wystawienie opinii z działalności w TPD, 
co ma znaczenie przy ubieganiu się o przyjęcie do szkół po-
nadpodstawowych i wyższych. Zarząd naszego okręgu udziela 
także rekomendacji uczniom do udziału w ogólnopolskim „Kon-
kursie 8 wspaniałych”. Ponadto od kilkunastu lat Dolnośląski 
Urząd Marszałkowski organizuje konkursy o tytuł „Zdolnego 
NGO” w których wyróżniane są organizacje pozarządowe i wo-
lontariusze. Pierwszy taki tytuł otrzymał w roku 2012 ówczesny 
Oddział Miejski TPD w Legnicy, co jeszcze bardziej pobudziło 
młodych wolontariuszy do aktywnej działalności.

Pisząc o młodych w TPD nie mogę pominąć działalności 
studentów Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona (obec-
nie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy), gdzie 
od 2013 roku działa kilkudziesięcioosobowe uczelniane Koło 
Przyjaciół Dzieci, bardzo aktywnie wspierające działalność 
naszego Oddziału. Na przestrzeni ostatnich lat na temat TPD 
ukazało się kilka prac dyplomowych, w tym magisterskich, 
napisanych przez studentów wspomnianej uczelni. 

Czynny udział młodych osób w naszym stowarzysze-
niu oznacza przede wszystkim oddziaływanie wychowawcze 
w duchu wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, udziela-
nie pomocy, a także przekazywanie wzorców osobowych. Taki 
model funkcjonowania to najlepsza popularyzacja i promocja 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w środowisku rodziny, społecz-
ności lokalnej, oświaty i władz różnych szczebli.

Analizując coroczne sprawozdania naszych jednostek 
organizacyjnych, można niestety zauważyć, że nie przybywa 
członków TPD, zwłaszcza młodych. Z naszych doświadczeń 
wynika, że nie jest trudno ich pozyskać i przyczynić się do 
dalszego rozwoju naszej ponad stuletniej organizacji. No-
simy się w naszym okręgu z zamiarem (jak tylko będą do 
tego warunki) zorganizowania w Legnicy dolnośląskiego (a 
może krajowego) forum Młodzieżowych Kół Przyjaciół Dzieci, 
w czasie którego zaprosimy chętnych działaczy do spotkań 
w legnickich szkołach ponadpodstawowych i w uczelni wyż-
szej, gdzie będzie można zapoznać się z formami pracy tych 
kół i osiągnięciami młodych wolontariuszy. 

Kazimierz Pleśniak 
Młodzież na wakacjach z TPD
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Dziś wiemy, że droga która wiodła do zrozumienia osoby 
dziecka, była długa i skomplikowana. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci było i jest stowarzyszeniem wnoszącym do pedagogiki 
społecznej różnorodne, innowacyjne wartości. Jak podkreśla 
Hanna Arendt, nic nas nie zwalnia od odpowiedzialności za 
przyszłość naszych dzieci świata. Mamy więc prawo i obowią-
zek wspólnie i solidarnie budować tę przyszłość. 

Człowieczeństwo dziecka, o które upominali się prekurso-
rzy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i następnie jego członkowie 
na przestrzeni 102 lat działalności jest fundamentalnym za-
gadnieniem związanym z pedagogiką solidarności oznacza-
jącą uznanie dziecka za aktywną i twórczą osobę. Barbara 
Smolińska-Theiss podkreśla fundamentalną tezę Korczaka, 
że dziecko jest człowiekiem. „Nie ma dzieci – są ludzie”, głosi 
Korczak. 

Rozwój człowieka od samego początku jego życia zmierza 
do ujawniania się jego atrybutów osobowych. W pedagogice 
solidarności problemem jest nie teoretyczne, lecz praktyczne 
dążenie do tego, aby prawa człowieka były respektowane 
stale i w każdej sytuacji jego codziennego życia. Nieodzowne 
jest zatem znaczne zaangażowanie na rzecz urzeczywistniania 
praw człowieka w każdym środowisku, w każdej społeczno-
ści, w której występuje człowiek jako konkretna osoba, a nie 
tylko obywatel. Błędne rozumienie osobowej natury człowieka 
przekłada się na fałszywe rozumienie ludzkiej wolności, co 
określane jest mianem pluralizmu libertyńskiego, promują-
cego wolność jako dowolność. W ten sposób kształtuje się 
nową kategorię człowieka zwanego homo liberalis, który jest 
człowiekiem wyzwolonym od prawdy i moralności, stałych 
norm życiowych, nie troszczącym się o wartości i ideały, po-
zbawionym mocnych myśli i tożsamości. 

Dziecko jest bytem osobowym; osobą, która od samego 
początku swojego życia ma nienaruszalną godność i podmio-
towość prawną. Dzieciństwo jest rzeczywistością, która ma 
swoje własne znaczenie. Nie jest tylko jak gdyby stopniem 
wstępnym, ale jest pełnowartościowym stadium egzystencji 
z własną wartością. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że to my do-
rośli kształtujemy dzieci, że powinny być formowane na naszą 
miarę, gdy tymczasem to my możemy się od nich uczyć. 

Wychowanie dziecka to służba dziecku i nie może się ona 
pokrywać z tradycyjnie rozumianym wychowaniem, pojmo-
wanym jako pośredniczenie w przekazywaniu jedynie pojęć 
i praktyk, czy tym bardziej dostosowywanie do wyimaginowa-
nych i wykoncypowanych przez nas postaw i oczekiwań. Taka 
służba dziecku wymaga niezwykle trudnego integrowania 
z sobą wolności i autorytetu, swobody i zdecydowanego kie-
rownictwa miłości i wymagania, solidarności i pomocy w roz-
woju. Solidarność powstaje na bazie kontaktu, relacji. Głęboki 

Profesor Stanisław Leszek Stadniczeńko: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było i jest 
stowarzyszeniem wnoszącym do pedagogiki społecznej różnorodne innowacyjne wartości.

Refleksje na temat pedagogiki solidarności 

Mamy prawo i obowiązek wspólnie i solidarnie budować przyszłość 

kontakt oznacza bliskość, porozumienie, braterstwo, solidar-
ność. Oznacza też podmiotowe traktowanie siebie wzajemnie. 
Wielu ludzi jest samotnych i nieszczęśliwych, ponieważ nie są 
oni w stanie nawiązać i utrzymać więzi społecznej z innymi 
ludźmi. 

Każda osoba podejmująca pracę z dzieckiem i rodziną 
winna być świadoma konsekwencji, jakie niesie wybrany 
i stosowany na co dzień model komunikacji tak pod względem 
efektywności grupy, jak i klimatu emocjonalnego w niej panu-
jącego; solidarność wynika wprost z tego, iż w każdej istocie 
ludzkiej małej dorosłej postrzegamy osobę z jej godnością i 
podmiotowością. 

Historia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci udowodniła, że 
pedagogika TPD jest pedagogiką solidarności, wskazując 
nam, że ruch przyjaciół dzieci to ruch solidarności z dzieckiem 
potrzebującym pomocy, troski i opieki. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zajmuje się więc dziećmi 
i rodzinami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życio-
wych, zagrożonymi marginalizacją, wykluczonymi społecznie. 
Koła Przyjaciół Dzieci – placówki, które powstawały na prze-
strzeni 102 lat – dowodzą, że odpowiadały i odpowiadają na 
zapotrzebowanie poszczególnych środowisk. Wszystkie koła 
Przyjaciół Dzieci, niezależnie od ich rodzaju, były i powinny 
pozostać podstawowymi ogniwami społecznej służby dziec-
ku i rodzinie, wynikającymi z filozofii lokalności i solidarności 
międzyludzkiej; nie wolno utracić dorobku ruchu społecznego 
kół Przyjaciół Dzieci, stając się w zamian jedną z instytucji 
pomocowych w państwie. Filozofia lokalności jest szansą, 
jak dowodzi praktyka, na odkrycie i prowadzenie wartościo-
wych form codziennego życia, ale i szansy dla kreatywności 
człowieka, pozwalając na powstanie wspólnoty i budowanie 
przestrzeni do działalności. 

Tym co czyni zagadnienie solidarności uniwersalnym, jest 
jego złożoność jednocząca w sobie uczucie miłości, troski, 
wzajemności, altruizmu, życzliwości, empatii, wsparcia, od-
powiedzialności oraz duchowości. Idee te są wcielane w za-
sady społeczne poprzez zobowiązanie, obowiązek, miłość 
i lojalność. Wielu autorów wskazuje, iż należałoby przywrócić 
pierwotne znaczenie tych pojęć, bowiem stanowią one istot-
ną część życia głęboko osadzoną w relacjach społecznych 
i wiążącą rodziny, przyjaciół, społeczności oraz wspólnoty. 
Wszystkie osoby będąc aktywnymi członkami jakiegoś ze-
społu, np. kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uruchamiają nie-
wątpliwie percepcję umysłową, a jej podstawami są empatia, 
wrażliwość, solidarność i perceptywność. 

Wybitny prawnik, prof. Andrzej Stelmachowski, działacz To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci, stwierdził: „nie do przecenienia jest 
rola inspirująca organizacji społecznych, takich jak TPD. Trzeba 
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sobie zdawać sprawę, że to nie urzędnicy obmyślają nowe formy 
pomocy społecznej. To nie oni wymyślili adopcję, rodziny zastęp-
cze, czy domy rodzinne. To my, działacze społeczni wypróbo-
waliśmy najpierw te nowe formy, a potem tak długo nękaliśmy 
odpowiednie władze, aż wreszcie instytucje państwowe włączyły 
się do ich realizacji” („Przyjaciel Dziecka” nr 5-6/1994). 

Wypada także zacytować opinię wyrażoną przez wybitnego 
pedagoga społecznego prof. Aleksandra Kamińskiego: „TPD 
należy uznać za jeden z najbardziej znamiennych składników 
nowatorskiego rozszerzania się środowiska wychowawczego 
w środowiska życia ludzkiego. Dzięki takim instytucjom jak 
TPD, idea wychowawczego społeczeństwa staje się rzeczy-
wistością.”

Stoimy obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Zdawać 
musimy sobie sprawę, że postęp cywilizacyjny łączy się za-
równo z pożytecznymi, jak i niebezpiecznymi dla społeczeń-
stwa nowymi zagrożeniami i ryzykiem nadużyć. Technologia 
informatyczna, transhumanizm radykalnie zmienia zarówno 
sposób życia ludzi, jak i ludzką mentalność. Świat trzeciego 
tysiąclecia, pełen postępu, zagrożeń, ale i upadków autoryte-
tów, przekłada się na życie rodzin, organizację życia społecz-
nego oraz stosunki międzyludzkie. 

Zastanawiamy się, jak żyć w epoce, gdy rozróżnienie na 
prawdę i kłamstwo dla coraz większych rzesz ludzi ma coraz 
mniejsze znaczenie, ważąc na podejmowanych przez nich 
wyborach politycznych, społecznych, życiowych czy sen-
sie życia. Sprawa ta jest jednak bardzo złożona: mamy do 
czynienia z poważnym kryzysem rzeczywistości i regresem 
człowieczeństwa. To sytuacja, kiedy odkrywamy, że używane 
dotychczas pojęcia przestają właściwie opisywać świat, bo ten 
zmienia się szybciej niż używany na co dzień język. Na doda-
tek nie ma żadnej pewności co do kierunku tych zmian. 

Uczestniczymy czynnie lub biernie w rewolucji kulturowej, 
w tym komunikacyjno-informatycznej, która związana jest 
z rozpowszechnianiem się technik informatycznych i kompu-
teryzacją bez mała wszystkich form ludzkiej aktywności oraz 
rewolucji technologicznej, która wywiera wpływ na obecną 
cywilizację. 

Na całym świecie naukowcy eksperymentują nad wykorzy-
staniem robotów do opieki nad ludźmi. Starają się oni przy tym, 
aby wywoływały one u ludzi pozytywne emocje. Dobry robot 
jest tak skonstruowany, żeby był nieustannie zmotywowany 
i nie zmęczony działaniem, próbuje się go „nauczyć”, co to jest 
smutek, radość, wstyd, czy doznania seksualne. Jak stwierdza 
wielu twórców robotów, nie jest możliwe całkowite odtworzenie 
przez roboty relacji międzyludzkich, gdyż nie mają one me-
chanicznego charakteru, który można odtworzyć maszynowo. 
Zauważono, że kontakt z robotami u wielu osób chorych i sa-
motnych pogłębia odczucie odrzucenia i osamotnienia.

W dobie rozwoju cywilizacyjnego, kiedy obraz współcze-
snego człowieka uległ pewnemu zakłóceniu i jest przyczyną 
problemów natury humanistycznej, dziecko woła o troskę, 
solidaryzm, współczucie, bezpieczeństwo i edukację o szero-
kim zasięgu. Obecne czasy wymagają od nas sformułowania 
ponad konsumpcyjnego celu i sensu życia człowieka; celu, 
który uznaje wyższość człowieka nad rzeczą i etyki nad techni-
ką oraz być nad mieć. Nie możemy tylko poddawać się euforii, 
emocjom, zachwycać się naszymi osiągnięciami, lecz musimy 
stawiać pytania związane z sytuacją człowieka, w tym małego 
człowieka, na dziś i w dalszej perspektywie. Rozpowszechniły 
się bowiem nowe pojęcia, paradygmaty, normy, wartości, styl 

życia, metody wychowawcze i sposoby rządzenia będące 
różnymi przejawami nowej etyki, która zdobywa uznanie 
ogółu. Kluczem do zrozumienia tych zjawisk jest solidarność, 
która rodzi się w spotkaniu twarzą w twarz, tak jak to czynią 
między innymi pedagodzy rodzinni, wychowawcy, rzecznicy 
praw dziecka itd. Solidarność jest odruchem serca wrażliwe-
go, pozytywnych uczuć, postaw wobec cierpienia i krzywdy 
drugiego człowieka, odpowiedzią na konkretny krzyk kon-
kretnego człowieka. Solidarność, jak widzimy, nie jest czymś 
odległym. Spełnia się w zwyczajnym, codziennym trudzie 
wspólnego życia poprzez dzielenie obowiązków i wzajemną 
troskę o siebie, wykracza jednak poza więzi rodzinne. 

Wezwanie do solidarności płynące od ludzi, z którymi przy-
chodzi nam dzielić nasze małe światy, czyli lokalność, daje 
o sobie znać wówczas, gdy mamy do czynienia ze zwykłymi 
sytuacjami cierpienia i przejawami ludzkiej biedy, będącej 
wynikiem kruchości ludzkiego istnienia. Musimy, więc mieć 
świadomość, że nie ma takiego porządku państwowego, który 
mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna. Zawsze 
będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomo-
cy, zawsze będzie samotność, potrzeby materialne czy kryzysy, 
w których konieczna jest pomoc, konkretna miłość bliźniego. 
Solidarność nie może być jednak pojmowana jako nieokreślone 
współczucie czy też powierzchowne rozrzewnienie wobec zła, 
które dotyka ludzi, lecz musi być rozumiana jako mocna i trwała 
wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stawiać winno sobie za cel 
wychowanie nie tylko tych, którzy do niego należą, ale całej 
społeczności, w której działa: na wsi, w osiedlu, w mieście. 
Uczenie solidarności nie jest wdrażaniem człowieka w coś, co 
jest dla niego zupełnie obce. Nie jest także narzucaniem mu 
czegokolwiek z zewnątrz. To raczej wydobywanie z niego tego, 
co w nim jest, a czego dowody mamy w konkretnej działalno-
ści. Jej podstawą jest bowiem to, o co każdemu człowiekowi 
naprawdę w życiu chodzi. Program taki powinien być wdrożony 
w szkołach średnich i na uczelniach wyższych wszystkich ty-
pów. Z taką propozycją powinniśmy wyjść do młodych, tworząc 
w oparciu o ideę solidarności Koła Przyjaciół Dzieci. 

Prekursorzy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stawiali nam 
dorosłym wymagania: przypominali, upominali, dawali za-
dania do odrobienia. Wokół idei solidarności utworzył się 
właśnie ruch „Miłośników wieku dziecięcego” i tak według 
mnie zaczęła kształtować się pedagogika solidarności, misja 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z dzieckiem i jego rodziną po-
trzebującymi pomocy. Można powiedzieć, że prawdziwa soli-
darność nie tyle jest za nami, co dopiero przed nami. Wcielanie 
w życie zasady solidarności, braterstwa, pomocniczości jest 
zadaniem, przed którym stoi cała ludzkość w nadchodzącym 
czasie. Włączajmy się więc w te działania, tworząc zarazem dla 
młodych ciekawą i dobrą perspektywę na przyszłość. W tym 
celu proponuję stworzenie dla młodych ludzi przewodnika 
o tym, jak mogliby włączyć się w życie naszej społeczności, 
pomagając innym pod hasłem: „Jestem, więc działam”.

Potrzebujemy nowych drogowskazów, rzetelnej wiedzy, 
kompetencji, umiejętności rozpoznawania rzeczywistości, 
w której przychodzi nam żyć. A także dobrych emocji, uczuć 
potrzebnych zarówno dzieciom, jak i dorosłym – o tym mówi 
pedagogika solidarności. 

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
Wiceprezes Zarządu Głównego TPD
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie zorganizowało 
cztery turnusy półkolonii letnich, na których uczestnicy spę-
dzili po 10 dni w gronie swoich kolegów i koleżanek. 

Lato w mieście

Każdego dnia w bogatym programie lata w mieście prze-
widziane były wycieczki, warsztaty tematyczne i różne zabawy. 
Tak spędzony czas kończył się zawsze pysznymi obiadami. 
Podczas pobytu na półkolonii podopieczni TPD uczestniczyli 
w zabawach integracyjnych, seansach filmowych, odwiedzili 
Muzeum Okręgowe w Koninie, gdzie brali udział w warszta-
tach robienia własnych wypieków, a także prezentowali swoje 
talenty podczas pikniku na terenie skansenu. W innym dniu 
dzieci spędziły czas w trampolandii Jump Arena w Poznaniu 
oraz zażywały kąpieli i brały udział w zabawach wodnych 
w Aquaparku w Kaliszu. Na półmetku półkolonii mogły wykazać 
się umiejętnościami jazdy na wrotkach, rolkach i hulajnogach, 
spędzając wspólnie czas w MEGA Wrotka oraz w Parku im. 
Fryderyka Chopina w Starym Koninie. 

Lato z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w powiecie konińskim

Atrakcyjny wypoczynek

Mimo pandemii dzieci z TPD w powiecie konińskim korzystały z różnych wakacyjnych atrakcji

Ogromne wrażenie zrobiły na półkolonistach wspaniałe 
alpaki, z którymi dzieci bawiły się podczas wizyty w najwięk-
szej w Polsce hodowli tych zwierząt. Innym razem czekały na 
nich niespodzianki animacyjne w wykonaniu firmy Skakanka 
– DANCE & FITNES. Tego dnia odbyły się również warsztaty 
florystyczne, podczas których dzieci wykazały się ogromnym 
talentem i kreatywnością, wykonując obrazy z ozdobami kwia-
towymi. Dzięki towarzyszącej każdego dnia pięknej pogodzie 
nie obyło się również bez kąpieli i plażowania, co zawsze 
sprawiało dzieciom wielką radość. Był też rejs statkiem po 
Jeziorze Ślesińskim i spotkanie z rybakiem, który opowiadał 
o tym, jakie ryby występują w głębinach tego jeziora. Półko-
loniści spędzili także czas w parku linowym „Leśny Raj” oraz 
w ulubionej przez nich Wartowni, gdzie poczęstowano ich 
pysznymi lodami. Na podsumowanie wspólnie spędzonego 
czasu każdy uczestnik otrzymał zasłużony dyplom: Wzorowy 
Półkolonista. 

Półkolonie były wyjątkowym czasem dla dzieci spragnionych 
zabaw na świeżym powietrzu, spotkań w gronie rówieśników 
i odreagowania ograniczeń po trudnym okresie nauki zdalnej 

Kolonia letnia w łebie
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i  stresu,  jaki  towarzyszył  im  podczas  obostrzeń  związanych 
z pandemią. Cieszymy się, że udało nam się w stu procentach 
sprawić tyle radości dzieciom oraz ofiarować naszym podopiecz-
nym, choć na ograniczony czas, powrót do dziecięcego, beztro-
skiego spędzania czasu w gronie swoich rówieśników. 

W Dźwirzynie

Na dziesięciodniowym turnusie kolonijnym „Zdrowo, we-
soło i na sportowo” dzieci przebywały w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Gród Piastów” w Dźwirzynie, w sąsiedztwie morza i 
jeziora Resko. Koloniści po skończonym roku szkolnym, ob-
ciążeni obostrzeniami pandemicznymi, wyruszyli nad Bałtyk 
w poszukiwaniu przygód. Na miejscu czekało  ich mnóstwo 
atrakcji, takich jak kąpiele w morzu, słoneczna plaża, wyciecz-
ki autokarowe i piesze oraz gry i zabawy. Dzieci pod okiem 
instruktora zgłębiały  tajniki windsurfingu  i żeglarstwa. Wiele 
kolorowych masztów powiewało nad jeziorem Resko w trakcie 
odbywających się zajęć. W bardziej pochmurne dni czekały 
na  uczestników między  innymi  konkursy  na miss  i mistera 
kolonii, pokazy talentów, mody kolonijnej czy konkursy pla-
styczne. Dla debiutantów po raz pierwszy będących na kolonii 
zorganizowane zostały Neptunalia, na których potężny Neptun 
wraz ze swoją żoną Prozerpiną, po wykonaniu zaplanowanych 
zadań, przyjmował ich w poczet kolonistów.
Koloniści uczestniczyli także w uroczystej lokalnej inaugu-

racji lata nad jeziorem w Dźwirzynie. Uroczystości towarzyszyły 
regaty, które dostarczyły kolonistom dodatkowych atrakcji. Od-
były się dwie wycieczki autokarowe do Kołobrzegu urozmaico-
ne rejsem statkiem ,,Santa Maria”, zwiedzaniem Muzeum Orę-
ża Polskiego, Starówki oraz udziałem w ,,Pirackiej przygodzie” 
z nauką fechtunku i rozmaitymi konkursami sprawnościowymi, 
co było okazją do popisania się aktywnością i kreatywnością.  
Z inicjatywy kolonistów zawiązane zostało koło szachowe, od-
bywało się też wieczorne śpiewanie. Dziesięć dni minęło w eks-

presowym tempie i wszyscy uczestnicy szczęśliwi, uśmiechnię-
ci, z bogactwem wrażeń, a co najważniejsze zdrowi, powrócili  
do stęsknionych rodzin.

W Łebie

W ośrodku „Słoneczko” w Łebie wypoczywała 36-osobowa 
grupa dzieci z powiatu konińskiego. Podczas odpoczynku na 
plaży dzieci kąpały się w morzu pod czujnym okiem ratowni-
ków, budowały rzeźby z piasku, grały w piłkę nożną i siatkową. 
Duży teren obiektu umożliwił zorganizowanie wielu ciekawych 
zajęć dla uczestników kolonii. Dzieci rozwijały talenty na zaję-
ciach z instruktorami plastyki i sportu. 
W pamięci dzieci na długo pozostanie wycieczka autoka-

rowa do Sea Parku w Sarbsku – prezentującego faunę, florę 
mórz i oceanów, jak również kulturę i historię Pomorza. 
Podczas pieszych wycieczek koloniści obserwowali przy-

rodę w Słowińskim Parku Narodowym, zobaczyli port i jach-
townię. Przejazd meleksem na ruchome wydmy, spacer po 
piaszczystej Wydmie Łąckiej, rejs statkiem po morzu wzboga-
ciły ofertę programową i zachwyciły naszych wczasowiczów. 
Oprócz wartości poznawczych, dzieci korzystały z  rekreacji 
i zabawy podczas wieczoru przy ognisku, dyskotek oraz gier 
sportowych na boisku. Dzieciom towarzyszyły liczne atrakcje 
i konkursy: rzeźby w piasku, czystości, plastyczny, Neptunalia, 
wybór miss i mistera kolonii.
W szczególności zadbaliśmy o ochronę każdego uczest-

nika turnusu przed zakażeniem się koronawirusem lub inną 
chorobą. Przestrzegane były wszystkie zalecenia i wytyczne 
GIS, MZ  i MEN. Przeprowadzone kontrole przez  inspektora 
Sanepidu  i  wizytatora  Kuratorium  Oświaty  oceniły  dobrze 
poprawność realizacji programu kolonii.

Krystyna Chowańska 
Prezes TPD w Koninie 

  

Podczas drugiej edycji projektu Paczka dla Kombatanta na 
Dolnym Powiślu  w najdalszych zakątkach powiatów: kwidzyń-
skiego, sztumskiego  i malborskiego    radiowozy pomorskiej 
Służby Celno-Skarbowej i Mundurowych już tradycyjnie pod 
koniec roku  rozwoziły paczki dla seniorów. 
– Realizacja tego projektu wymaga  zaangażowania wielu 

osób, którym chciałabym serdecznie podziękować – informu-
je jego pomysłodawczyni i koordynator Jadwiga Pakalska, 
prezes  Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci  w  Kwidzynie.  –  Jak 
zawsze mogliśmy liczyć na pomoc pani Lidii Kusz ze Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Nasza 
akcja zorganizowana została w ramach Świątecznej Zbiórki 
Żywności,  za  którą  na  naszym  terenie  odpowiedzialny  był 
Bank Żywności w Tczewie. 
Wspólne spotkania zawsze są pełne emocji  i wzruszeń. 

Tak też było i tym razem, kiedy 29 listopada od samego rana 
do  późnych  godzin  wieczornych  funkcjonariusze  z  Działu 
Kontroli Celno-Skarbowej Rynku,  którzy na  co dzień  swoje 

TOWaRZySTWO PRZyJaCIóŁ DZIECI W KWIDZyNIE 

Paczka dla Kombatanta na Dolnym Powiślu
zadania służbowe realizują w Kwidzynie i w Gdyni odwiedzili 
z paczkami tych, którzy w  trudnym czasie pandemii tak bar-
dzo potrzebują naszego wsparcia. Na ich widok wielu z nich 
wraca wspomnieniami do czasów, kiedy sami również walczyli 
o wolność.  Nie kryją łez wzruszenia i  serdecznie dziękują za 
to, że się o nich pamięta.
–  Jestem ogromnie wzruszony  i  czuję  się  jednocześnie 

wyróżniony, że mogłem uczestniczyć w tym projekcie i okazać 
swoją wdzięczność  dla tych, dzięki którym na naszych mun-
durach Służby Celno-Skarbowej możemy z dumą nosić orła w 
koronie i żyć w wolnej i niepodległej Polsce – powiedział mł. 
asp. Sławomir Maciejewski z Pomorskiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Gdyni.

 
Opracowała Irena Malanowska

Artykuł został opracowany na podstawie informacji nadesłanej przez Józefa Bogda-
szewskiego, prezesa Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełno-
sprawnej TPD i członka Prezydium ZG Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
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W konińskiej hali Rondo w październiku br. odbył się już po 
raz 26 tradycyjny Turniej Rodzinny pod nazwą „Energia pokoleń”. 
Impreza, organizowana przez TPD w Koninie, odbyła się pod pa-
tronatem starosty konińskiego i prezydenta Konina, a współfinan-
sowana była przez samorząd województwa wielkopolskiego. 

Uroczystość rozpoczął barwny korowód drużyn z gmin: 
Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Krzymów, Ry-
chwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin, Konin razem 
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół Górniczo-Ener-
getycznych pod batutą kapelmistrza Roberta Żurańskiego.

TURNIEJ RODZINNy TOWARZySTWA PRZyJACIół DZIECI W KONINIE

Energia pokoleń 

W tym roku imprezie przyświecało hasło „W rodzinie siła” 

To była naprawdę wspaniała impreza, piękny dzień i takie 
komentarze można było usłyszeć, gdy po zakończeniu turnie-
ju publiczność opuszczała halę Rondo.

Turniej Rodzinny cieszy się niezmiennie ogromnym powo-
dzeniem. Wśród społeczeństwa Konina stał się już tradycyj-
nym wydarzeniem, oglądanym przez całe rodziny kibicujące 
rywalizującym drużynom. Splendoru dodaje mu obecność 
przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych mediów, 
szkół i wyższych uczelni, wielu konińskich instytucji, przed-
siębiorstw, sponsorów i innych powszechnie znanych osób. 

– Moje serce jak zwykle bije mocno, gdy patrzę na taki 
zespół ludzi, który tworzą wielką kochającą się rodzinę miasta 
i powiatu konińskiego – powiedziała, otwierając imprezę Kry-
styna Chowańska, prezes TPD w Koninie. – Turniej Rodzinny 
zakorzenił się przez te lata w kulturze i tradycji ziemi koniń-
skiej, a jego nazwa „Energia pokoleń”, któremu w tym roku 
przyświeca hasło „W rodzinie siła” ma swoją wymowę. Zdaję 
sobie sprawę, że to wydarzenie wymagało dużych i pomysło-
wych przygotowań w gminach, chodziło o to, aby autorskim 
prezentacjom artystycznym zapewnić wysoki poziom, ale także 
oddać atmosferę i klimat terenu odpowiadającego danemu 
samorządowi. I to się w pełni udało. 

Prezentacje nagradzane były gorącymi brawami, widzowie 
podziwiali pasje i talenty widoczne w występach, w których 
brały udział osoby w wieku od przedszkola do seniora. Wy-
stępy artystyczne 11 drużyn oceniało jury pod przewodnic-
twem Urszuli Szatkowskiej, wiceprezes wydawnictwa portalu 
przegladkoninski.pl 

Na uwagę i podziw zasługuje fakt, że drużyny przez dłuższy 
czas przygotowywały się do występów, nie szczędząc czasu, 
pomysłowości i wysiłku, toteż efekty wzbudzały ogromne 
emocje i nagradzane były gromkimi brawami. Trudno orzec, 
która z drużyn okazała się najlepsza, bo każda była świetnie 
przygotowana, wykazała się kreatywnością, umiejętnościami 
i talentami w różnych dziedzinach artystycznych, plastycz-
nych, muzycznych, tanecznych itp., więc jury nie miało ła-
twego zadania do wykonania. Jednak najważniejsze jest 
to, że do Turnieju przygotowali się wspólnie rodzice, dzieci 
i dziadkowie, pokazując, że prawdą jest, iż „w rodzinie siła”. 
Dobrze to widać na zdjęciach z imprezy, które stanowią waż-
ny dokument i pamiątkę z osiągnięć Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Koninie. 

Opracowała Irena Malanowska

W artykule wykorzystano informacje z lokalnych mediów, portali i TPD w Koninie.
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W 2021 roku minęło 
30 lat działalności Pań-
stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Dzięki 
współpracy z PFRON 
możliwa jest realizacja 
wielu zadań podejmo-
wanych przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci. 
Wymienię tu tylko warsz-
taty terapii zajęciowej, 
turnusy rehabilitacyjne, 

projekty realizowane w ośrodkach rehabilitacyjnych. Jakie 
miejsce zajmują organizacje pozarządowe w realizacji za-
dań Funduszu? 

Organizacje pozarządowe, co chciałbym podkreślić, to 
dla nas ważny partner w systemie wsparcia osób z niepeł-
nosprawnościami. Dostrzegamy ich pozytywną rolę oraz po-
tencjał i bardzo się cieszę, że w ramach działalności sektora 
pozarządowego jest bardzo liczna grupa organizacji, które 
specjalizują się w pomaganiu osobom z niepełnosprawno-
ściami. Wypełniają one ważne zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej na zlecenie Funduszu, a także – ze 
środków Funduszu – na zlecenie samorządu województwa lub 
powiatu. W ubiegłym roku w wyniku podziału Departamentu 
ds. Programów utworzyliśmy w PFRON Departament ds. Po-
lityki Regionalnej, który współpracuje z samorządami, oraz 
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
właśnie po to, by jeszcze bardziej wzmocnić tę współpracę, 
podkreślić, jak jest ona istotna. 

Obecnie kilkaset fundacji i stowarzyszeń bierze udział 
w konkursach ogłaszanych przez PFRON i są to podmioty 
bardzo różnorodne ze względu na profil działalności oraz 
potrzeby osób niepełnosprawnych, do których kierują swoje 
działania. Realizują projekty adresowane do dzieci, młodzieży, 
osób dorosłych z różnorodnymi niepełnosprawnościami: nie-
widomych, niesłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podejmują działania 
odpowiadające konkretnym potrzebom w zakresie aktywizacji 
społecznej i zawodowej, edukacji, kultury, sportu. 

Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że często działal-
ność w ramach organizacji pozarządowych jest formą aktywi-
zacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów. 
Mamy coraz więcej organizacji prowadzonych przez osoby 
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, wolontariuszy, 
którym ta aktywność w organizacji pozarządowej daje szansę 

Organizacje pozarządowe to dla PFRON ważny partner  
w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Partnerstwo – pomoc – współpraca 

Rozmowa z Krzysztofem Michałkiewiczem, prezesem Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na niezależność. Na rozwoju i wspieraniu działań podejmo-
wanych przez takie organizacje zależy nam szczególnie. Two-
rzące je osoby znają bowiem najlepiej potrzeby i oczekiwania 
środowiska, wiedzą, jakie wsparcie jest potrzebne.

Oferta PFRON dla organizacji pozarządowych jest bar-
dzo różnorodna: dotyczy całego spektrum działań z zakre-
su rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dlatego chciała-
bym zapytać, w jaki sposób PFRON planuje i opracowuje 
projekty? Czy również organizacje pozarządowe mogą 
zgłaszać propozycje projektów? Jakie są formy komuni-
kacji z organizacjami pozarządowymi?

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych określa, jakie zadania 
możemy zlecać organizacjom pozarządowym. Natomiast za-
kres tych zadań czy sposób ich realizacji zmienia się w czasie 
i staramy się zawsze nadążać za potrzebami środowiska osób 
niepełnosprawnych. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami 
chcą być aktywne, niezależne, korzystać z pełni praw, które 
im przysługują. Naszą misją, celem do którego dążymy, jest 
umożliwienie im tego w maksymalnym stopniu. 

PFRON dysponuje wynikami badań pozwalającymi śledzić, 
jak zmieniają się potrzeby naszych beneficjentów. W Funduszu 
funkcjonuje Biuro Analiz, Prognoz i Współpracy Międzyna-
rodowej, które m.in. prowadzi tego rodzaju badania. Biuro 
organizuje także konkursy dla uczelni wyższych i środowiska 
naukowego. Te działania służą jak najpełniejszemu uchwyceniu 
aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami i opracowaniu 
prognoz na przyszłość. Badania i analizy zlecane przez Fun-
dusz związane są często także z realizacją konkretnych projek-
tów, np. w ramach jednego z nich kilka tygodni temu zostaliśmy 
zapoznani z wynikami raportu z badań warsztatów terapii zaję-
ciowej. Nasze projekty omawiane są także w ramach spotkań 
i konsultacji, które odbywamy w różnych środowiskach. Często 
osoby z niepełnosprawnościami same zgłaszają potrzeby, które 
uważają za pilne, ważne, warte realizacji. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od samego początku 
bardzo aktywnie uczestniczy w prowadzeniu warsztatów 
terapii zajęciowej. Czy placówki te – według Pana opinii – 
spełniają postawione przed nimi cele, szczególnie jeżeli 
chodzi o zdobywanie lub przywracanie umiejętności nie-
zbędnych do podjęcia zatrudnienia?

Na mocy wspomnianej ustawy zadaniem PFRON jest two-
rzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawno-
ściami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. 
Prowadzimy bardzo rozbudowaną współpracę z pracodawca-
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mi, którzy tworzą miejsca pracy, zapewniamy zwrot kosztów 
przystosowania i wyposażenia stanowisk pracy dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla 
tych pracowników. Od samego początku PFRON inicjuje także 
wiele konkursów i programów kierowanych do pracodawców 
oraz osób z niepełnosprawnościami, których celem jest zdo-
bywanie kwalifikacji zawodowych oraz podjęcie pracy. 

Warsztaty terapii zajęciowej odgrywają w tym systemie 
bardzo ważną rolę. Zdajemy sobie sprawę, że warsztaty stały 
się przede wszystkim formą rehabilitacji społecznej. Są często 
jedyną przestrzenią, w której osoby z różnego rodzaju nie-
pełnosprawnościami uczą się samodzielności, samoobsługi, 
funkcjonowania w środowisku osób z podobnymi potrzebami, 
problemami. Dzięki warsztatom niektóre z nich po raz pierwszy 
wyszły z domu, znalazły przyjaciół. Jeżeli chodzi o przygoto-
wanie do zatrudnienia i podjęcie pracy, to tutaj wciąż jeszcze 
istnieje niestety wiele barier, zarówno po stronie pracodaw-
ców, jak i samego środowiska. 

Jeżeli jednak uczestnikami warsztatów są osoby z orze-
czeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, niezdolne do podjęcia pracy, to przygoto-
wanie do zatrudnienia wydaje się zadaniem szczególnie 
trudnym do wykonania. Czy proponują Państwo jakieś 
zmiany w przepisach, w określeniu celów działalności 
warsztatów terapii zajęciowej?

Nie ukrywam, że wciąż czekamy na przyjęcie ustawy 
o zatrudnieniu wspomaganym. Zatrudnienie wspomagane 
ma bowiem uzupełnić aktualne rozwiązania w zakresie reha-
bilitacji zawodowej i pomóc tym osobom, którym rodzaj nie-
pełnosprawności szczególnie utrudnia podjęcie aktywności 
zawodowej. Obecnie przy niektórych warsztatach funkcjonują 
kluby przeznaczone dla osób, które opuściły już warsztat 
w związku z podjęciem pracy. Dzięki temu osoby nadal po-
trzebujące wsparcia mogą kontaktować się z zatrudnionym 
w warsztacie trenerem pracy. Jest to dla tych osób ważne, 
żeby mieć kontakt ze środowiskiem, w którym czują się do-
brze, bezpiecznie, a jednocześnie z kimś zaufanym. Ale to nie 
rozwiązuje problemu. Projekt ustawy o zatrudnieniu wspoma-
ganym przewiduje stałe wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia 
i taką funkcję ma pełnić trener pracy. Ma on nie tylko pomóc 
w znalezieniu odpowiedniej aktywności zawodowej, ale także 
wspierać w procesie adaptacji, w sytuacjach kryzysowych, 
mimo że dana osoba nie jest już uczestnikiem warsztatu. 
Czekamy także na reformę systemu orzecznictwa, stworzenie 
zintegrowanego systemu orzekania. Pomoże to uniknąć wielu 
sytuacji związanych na przykład z orzekaniem niezdolności 
do pracy. 

Na dziś ważnym zadaniem jest pomoc w zakresie popra-
wy warunków funkcjonowania warsztatów. Wiele warsztatów 
prowadzonych jest bowiem już od ponad 20 lat. Ze środków 
PFRON finansowane jest do 90 proc. kosztów działalności, 
pozostałe 10 proc. zobowiązany jest ponieść samorząd. 
To dofinansowanie pozwala na realizację bieżących zadań, 
potrzebne są jednak także środki na konieczne remonty, wy-
mianę sprzętu, wyposażenie lub doposażenie pracowni. Także 
na te cele w obecnym roku zwiększamy dofinansowanie dla 
tych placówek.

Kolejne zadanie PFRON to tworzenie nowych warsztatów 
oraz zakładów aktywności zawodowej. Istnieją powiaty, w któ-
rych jest po kilka takich placówek, ale wciąż niestety są jeszcze 

i takie, gdzie nie ma ani jednej. Będziemy więc dążyć do tego, 
żeby warsztaty istniały we wszystkich powiatach. 

Jakie są obecnie priorytety jeżeli chodzi o poprawę 
sytuacji osób z niepełnosprawnościami i związane z nimi 
zadania dla organizacji pozarządowych?

Najbliższe zadania określone zostały choćby w pakiecie 
„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, który realizuje 
m.in. założenia programu Dostępność Plus. Uważam, że za-
równo sam program, jak i ustawa o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami są przełomem. Z tego 
względu, że jeżeli dotychczas dostępność w Polsce była nie-
jako przywilejem dla osób niepełnosprawnych, to teraz stała 
się ich prawem, ale także obowiązkiem państwa. Pracodawcy 
i instytucje mają zapewnić osobom z niepełnosprawnościami 
dostępność, i w tych działaniach uczestniczymy. W ramach 
wspomnianego pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mo-
bilność!” będziemy również podejmować konkretne działania 
zwiększające dostępność mieszkań, transportu, sprzętu re-
habilitacyjnego, warsztatów terapii zajęciowej. Projekt ten ma 
być realizowany w najbliższych trzech latach.

Program mieszkaniowy stworzy szereg nowych możli-
wości. Planujemy dofinansowanie wynajmu mieszkania na 
czas poszukiwania pracy dla osób kończących edukację. 
Przewidywane jest także dofinansowanie zamiany mieszkania 
w sytuacjach, gdy w dotychczasowym istnieją bariery archi-
tektoniczne utrudniające funkcjonowanie. Kolejny projekt w tej 
części pakietu to tworzenie mieszkań wspomaganych i rów-
nież wspomaganych społeczności mieszkaniowych dla osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagających 
wsparcia. Zależy nam, aby w realizację tego zadania aktywnie 
włączały się organizacje pozarządowe. W ramach tego pakie-
tu przygotowujemy także program samochodowy, który ma 
umożliwić mobilność osobom ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności, potrzebującym specjalnie dostosowanego po-

W Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
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jazdu. Planowane jest także zapewnienie większego dostępu 
do usług komunikacyjnych mieszkańcom gmin wiejskich. 

Ponadto ma zostać uruchomiana wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz wyrobów medycznych prowadzona 
przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Chodzi tu 
przede wszystkim o ułatwienie dostępu do sprzętu często dro-
giego, nierefundowanego przez NFZ, a potrzebnego węższej 
grupie osób. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” to 
także – o czym już wcześniej mówiłem – tworzenie i finanso-
wanie nowych warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów 
aktywności zawodowej. Placówek tych jest wciąż za mało. 
Tu doświadczenie i wiedza organizacji pozarządowych są nie 
do przecenienia.

Zadań na najbliższe lata jest zatem wiele. Warto jeszcze 
zwrócić uwagę na już realizowany, bardzo potrzebny projekt 
rehabilitacji kompleksowej, adresowany do osób, które z po-
wodu choroby lub wypadku utraciły zdolność wykonywania do-
tychczasowego zawodu. Muszą się przekwalifikować, zdobyć 
nowe umiejętności zawodowe. W ośrodkach rehabilitacji kom-
pleksowej uczestnicy projektu nie tylko uzyskują poszukiwane 
przez pracodawców kwalifikacje, ale także otrzymują pomoc 
medyczną i psychologiczną. Dużą wagę przykłada się w tym 
projekcie do odbudowania poczucia własnej wartości, przywró-
cenia motywacji do aktywności zawodowej i społecznej . 

Działania podejmowane w ramach programu Dostęp-
ność Plus mają na celu usuwanie barier w przestrzeni 
publicznej. A co z barierami mentalnymi? Na zakończenie 
chciałabym więc zapytać: na czym Pana zdaniem polega 
integracja osób z niepełnosprawnościami ze społeczeń-
stwem? Od kogo zależy?

Kwestię integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeń-
stwem normują zapisy zawarte w Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych. Polska ratyfikowała Konwencję 
w 2012 roku. Staramy się wdrażać zapisy tej Konwencji tak, 
aby osoby z niepełnosprawnościami miały zagwarantowane 
prawa nie tylko na piśmie, ale także żeby mogły w pełni z nich 
korzystać. Staramy się zatem niwelować istniejące wciąż, nie-
stety, w naszym społeczeństwie bariery. łatwiej jest pokonać 
bariery architektoniczne, informacyjno-komunikacyjne czy 
cyfrowe. Trudniej jest z tymi mentalnymi, które często wynikają 
z braku wiedzy, braku osobistej znajomości lub styczności 
z osobami z niepełnosprawnościami. Wielu z nas nie wie, jak 
się zachować wobec osoby niewidomej czy poruszającej się 
na wózku inwalidzkim: czy można pomóc, w jakim zakresie 
udzielić wsparcia. 

Dlatego dokładamy starań, żeby ta wiedza była upowszech-
niana. Realizujemy wiele projektów szkoleniowych, żeby te 
bariery przełamywać. Aktualnie uczestniczymy choćby w pro-
jekcie, którego celem jest organizowanie szkoleń dla pracow-
ników transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej, ale też 
przyjaznej obsługi osób o szczególnych potrzebach. Zależy 
nam na tym, aby przekazywać wiedzę o sytuacji osób niepeł-
nosprawnych oraz podejmowanych działaniach wspierających 
tę grupę obywateli. Zależy nam także na zmianie wizerunku 
osób z niepełnosprawnościami, aby były one postrzegane jako 
osoby mające dokładnie takie samo prawo do szczęścia i do 
samodzielnego, niezależnego, aktywnego życia. 

Życzę realizacji planów i dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Marzenna Kostka

AKTUALNOŚCI

Rok Marii Grzegorzewskiej
Z okazji 100. rocznicy utworzenia Państwowego Instytutu 

Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjal-
nej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej ustanowił w październiku br. rok 2022 Rokiem 
Marii Grzegorzewskiej.

Profesor Maria Grzegorzewska była inicjatorką powołania 
w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, 
którym kierowała aż do śmierci w 1967 roku. Podejmowała 
wiele działań na rzecz rozwoju pedagogiki specjalnej jako 
nauki oraz szkolnictwa specjalnego. Pod jej kierunkiem opra-
cowano wiele nowatorskich metod diagnozowania, nauczania 
i wychowania osób niepełnosprawnych. Przemyślenia Autorki 
„Listów do młodego nauczyciela” na temat „nauczyciela do-
skonałego” są do dziś aktualne. – Prawda to bowiem wiecznie 
żywa – pisała – że poza przygotowaniem zawodowym czło-
wieka, poza jego wykształceniem, najistotniejszą, najbardziej 
podstawową wartością w jego pracy jest Człowieczeństwo. 

Maria Grzegorzewska jest patronką wielu szkół specjal-
nych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Warto 
przywołać jej przesłanie: Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, 
jeżeli nie są poparte czynem, choćby próbą działania.

  

Finał akcji MediaMarkt 
W październiku odbyło się uroczyste zakończenie akcji Me-

diaMarkt „Pomaganie jest cool. Kupując, pomagasz”. Do akcji 
włączeni zostali klienci tej sieci: za każde zakupy powyżej 100 
zł i wykonanie prostego sportowego zadania (10 przysiadów) 
przy kasie, 10 zł przekazywanych było dla TPD. Przedstawiciele 
marki, Wojciech Wieroński, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów, 
oraz Wioletta Batóg, Rzecznik Prasowa, odwiedzili Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w jednej z placówek wsparcia dziennego.

Wspólnie z dziećmi wykonali sportowe zadanie MediaMarkt, 
a następnie przekazali symboliczny czek dla Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, opiewający na 100 000 złotych. Środki te 
przekazane zostaną do placówek wsparcia dziennego TPD. W 
uznaniu za zaangażowanie oraz zorganizowanie tej niezwykle 
pomysłowej i pożytecznej akcji TPD wręczyło Panu Wojciecho-
wi Wierońskiemu Odznakę Specjalną „Przyjaciel Dziecka”.

 Opracowała Marzenna Kostka
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Przygodę z turnusami rehabilitacyjnymi rozpocząłem 
w 1987 roku. Preludium do organizowania turnusów sta-
nowiła rehabilitacja mojego niepełnosprawnego syna, pro-
wadzona w różnych placówkach. Osobiste uczestnictwo 
w zajęciach i współdziałanie z terapeutą, kontynuowanie 
rehabilitacji w domu, a także ogólna sytuacja w zakresie za-
sad i sposobu organizacji rehabilitacji z niepełnosprawnym 
dzieckiem skłoniły mnie do zorganizowania pierwszego, spo-
łecznie przeprowadzonego turnusu rehabilitacyjnego, który 
nazwany został turnusem rehabilitacyjno-instruktażowym, 
gdyż oprócz zajęć adresowanych bezpośrednio do dzieci, 
był dla rodziców szkołą rehabilitacji w warunkach domo-
wych. Takie wówczas były warunki, że to rodzice musieli być 
domowym rehabilitantem swojego dziecka i to oni odgrywali 
w tym procesie najistotniejszą rolę. Dlatego należało pomóc 
rodzicom, aby nade wszystko nie robili, najczęściej z nie-
wiedzy, krzywdy swojemu dziecku podczas ćwiczeń, które 
zamiast pomagać mogły po prostu szkodzić. Uczestnictwo 
rodziców w ćwiczeniach skłaniało do pogłębiania wiedzy 

Turnusy rehabilitacyjne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Ważna forma pomocy

Turnusy rehabilitacyjne, organizowane przez TPD dla rodzin wychowujących niepełnosprawne 
dzieci, powstały z inicjatywy rodziców i stały się jedną z ważnych form pomocy tym rodzinom

o chorobie dziecka i metodach rehabilitacji. Przyczyniało 
się także do uspołeczniania dziecka oraz odnajdywania się 
w grupie rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym. Toteż dla 
takiej formuły turnusów ciągle odczuwam sentyment, gdyż 
sprawdziła się, została życzliwie przyjęta przez uczestników 
i była powtarzana podczas innych turnusów, zarówno o za-
sięgu lokalnym dla członków kół, jak i ogólnokrajowych, 
organizowanych pod egidą Zarządu Głównego TPD oraz 
Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu, którego byłem twór-
cą i pierwszym społecznym dyrektorem. Z czasem chętnych 
do uczestnictwa w tej formie rehabilitacji zaczęło przybywać. 
Warto wspomnieć, że wielu spośród uczestników stanowiło 
później aktywny trzon kół dzieci niepełnosprawnych TPD 
w kraju. Część uczestników pozostała w kołach TPD i jest 
w nich do dziś.

Najważniejsza jest rodzina

Rodzinne turnusy rehabilitacyjno-instruktażowe stały się 
formą niesienia pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych. 
Stwarzaliśmy im możliwość prowadzenia bezpośrednich roz-
mów ze specjalistami bez ograniczeń czasowych, ważna była 
również wymiana doświadczeń, obserwacja innych dzieci, 
dzięki czemu rodzice uzyskiwali lepszą możliwość oceny wła-
snego dziecka. Zmniejszało się poczucie izolacji społecznej 
rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne, zawiązywały 
się przyjaźnie dziecięce i rodzinne, a także, co bardzo ważne, 
rozwijał się społeczny ruch rodziców dzieci niepełnospraw-
nych. Rodzinne turnusy rehabilitacyjno-instruktażowe łączyły 
różne funkcje, w tym usprawnianie dzieci i ich socjalizację, 
szkolenie połączone z wypoczynkiem dla rodziców i dzie-
ci. Poza poprawą stanu psychoruchowego dziecka, celem 
było praktyczne nauczenie rodziców zasad i umiejętności 
usprawniania dziecka, co obejmowało z reguły usprawnianie 
ruchowe, małą motorykę, mowę, terapię zajęciową i samoob-
sługę. Niekiedy, w miarę warunków i możliwości, stosowano 
hydroterapię i hipoterapię. 

Podstawową zasadą przy programowaniu całości działań 
usprawniających było ich dostosowanie do możliwości inte-
lektualnych i ruchowych dziecka, także wysiłkowych. Wska-
zane było, aby obok niepełnosprawnych dzieci na turnusie 
przebywało także ich zdrowe rodzeństwo. W zakresie organi-
zacji turnusu obowiązywały dwie podstawowe zasady: dobór 
kadry terapeutyczno-rehabilitacyjnej oraz taki dobór dzieci, 
aby można było utworzyć kilka grup ćwiczeniowych dzieci 
o zbliżonym wieku, poziomie rozwoju, podobnych możliwo-
ściach ruchowych i intelektualnych. Poza zajęciami w grupie 
prowadzona była terapia indywidualna np. z zabiegami masa-
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żu. Usprawnianie sfery ruchowej realizowane było z uwzględ-
nianiem deficytów współistniejących, jak zaburzenia mowy, 
słuchu i wzroku. Ćwiczenia urozmaicane były stosowaniem 
elementów zabawowych i rytmiki. 

Efektywność rodzinnych turnusów była tym większa, im 
lepsza była współpraca opiekunów, terapeutów i zespołu 
specjalistów z rodzicami oraz gdy zajęcia były prowadzone 
wspólnie z dzieckiem. Dobry instruktaż i jego zrozumienie 
przez rodziców stwarzał szansę na właściwe prowadzenie 
dziecka po turnusie. 

W kołach i z wolontariatem

Ogólna liczba turnusów organizowanych przez koła zmie-
nia się każdego roku. Wpływ na ten stan rzeczy mają przede 
wszystkim przepisy prawa i koszty wyjazdu, najczęściej dla 
dwóch osób z rodziny. Przepisy zostały tak skonstruowane, 
że potencjalny uczestnik turnusu i jego opiekun nie mają 
pewności, czy w danym roku otrzymają dofinansowanie, a 
w przypadku braku dofinansowania koszty pobytu przekra-
czają możliwości finansowe rodziny na dwuosobowy wyjazd 
na turnus. Nie odwołuję się w tym artykule do obecnej sytuacji 
pandemicznej, która stała się także powodem ograniczenia 
zainteresowania tą formą rehabilitacji i wypoczynku, gdyż 
uważamy ten stan za przejściowy; panuje przekonanie, że 
w końcu pandemia ustąpi i dla nas powróci czas spokojnego 
organizowania turnusów, które mimo to są organizowane, ale 
ze znacznym ograniczeniem. 

Organizatorem pionierskich w tej działalności obozów 
z wolontariatem dla młodzieży niepełnosprawnej, połączo-
nych z rehabilitacją i integracją był Krajowy Komitet Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Rodzice 
w tych obozach nie uczestniczyli. Funkcje opiekuńcze wobec 
niepełnosprawnej młodzieży sprawowali wolontariusze i kadra 
terapeutyczna Dofinansowanie do kosztów organizacyjnych 
obozów pozyskiwane było z resortu edukacji i zdrowia. Nieste-
ty, wraz ze zmianą przepisów w sprawie organizacji turnusów 
rehabilitacyjnych, zmianie uległy również zasady finansowania 
takich obozów. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organi-

zacji turnusów rehabilitacyjnych każdy uczestnik obozu, a są 
nimi osoby z różnych zakątków kraju, zobowiązany jest indy-
widualnie wystąpić o dofinansowanie, co ogromnie utrudnia 
organizowanie tych obozów. Jednak sprawa organizacji takiej 
formuły obozów, z wolontariatem lub asystentem, jest wciąż 
otwarta i godna starań.

Doskonalenie kwalifikacji

Studium Społeczno-Pedagogiczne TPD w „Helenowie” 
przyczyniło się do organizowania zajęć dla potrzeb rehabi-
litacji i opieki nad dzieckiem, edukacji jego rodziców oraz 
odbycia zajęć stażowych przez słuchaczy tej placówki. 
Nad bardzo małymi dziećmi opiekę sprawowali rodzice, 
a nadzór nad tą grupą sprawowała dr Irmina Derulska, na-
tomiast wśród dzieci w wieku szkolnym opiekę sprawowali 
stażyści. Nad całością czuwali dr Maria Borkowska i dr Jerzy 
Serejski. Taka forma turnusu dla stu kilkudziesięciu osób 
z zapewnieniem wszelkich niezbędnych działań programo-
wych, zakwaterowania, wyżywienia, rehabilitacji, programu 
zajęć stażowych i edukacyjnych, relaksu i wypoczynku, była 
znacznym wyzwaniem organizacyjnym zarówno dla kadry 
z „Helenowa” obsługującej turnus, przedstawicieli Zarzą-
du Głównego TPD, jak również społeczników z Krajowego 
Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Ruchowo TPD. Studium w „Helenowie” już nie istnieje, 
jednak po wielu już latach można stwierdzić, że taka edu-
kacyjno-terapeutyczna forma turnusów jest przydatna, gdyż 
poszerza zakres organizacyjny turnusu o nowe elementy 
i nowe doświadczenia.

Warto dodać, że organizowane są również turnusy o cha-
rakterze sportowym, np. rowerowe ścieżkami nieprzetartego 
szlaku, spływy wykorzystujące drogi wodne, biwaki, a nawet 
obozy przetrwania w namiotach (Mielnica). Przykładów orga-
nizacji turnusów jest wiele, cechuje je dbałość o bezpieczeń-
stwo uczestników, atrakcyjność programu i miłą atmosferę, 
o co troszczą się opiekunowie i rodzice. 

Na koniec należy podkreślić, że głównymi inicjatorami 
organizowania turnusów rehabilitacyjnych, warsztatów tera-

pii zajęciowych i innych placówek 
dla osób niepełnosprawnych byli 
rodzice, często nadal aktywni, zrze-
szeni w kołach, co jest ich wielką 
zasługą. 

Józef Bogdaszewski
Prezes Krajowego Komitetu Pomocy

Dzieciom i Młodzieży  
Niepełnosprawnej TPD 

W organizacji turnusów rehabilitacyjnych obowią-
zuje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
art. 10d ust.8 (D.U. 1997 nr 123 poz. 776 ze 
zmianami), oraz Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 
roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (D.U. 
2007 nr 230 poz. 1694) i rozporządzenie zmie-
niające z dnia 12 grudnia 2014 roku (D.U. 2014 
poz. 1937). Turnusy organizowane przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci wpisują się w katalog 
rodzajów turnusu oraz rodzajów niepełnospraw-
ności, dysfunkcji i schorzeń określonych w wyżej 
wymienionych przepisach.
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Jest to pierwsza tego typu placówka w powiecie. Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczął 
pracę w 2004 roku. Prowadzony przez Oddział Mazowiecki 
TPD, od samego początku jest finansowany w 90 proc. ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych i w 10 proc. ze środków samorządowych.

Uczestnikami warsztatu są osoby w wieku od 20 do 50 lat 
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności. Aktualnie do placówki uczęszcza 25 osób, przeważają 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorobą 
psychiczną. Większość posiada wykształcenie podstawowe 
specjalne. Jaki jest poziom samodzielności uczestników? 

– Większość uczestników – opowiada Elżbieta Gauza, 
która od samego początku kieruje warsztatem – to osoby, 
które są samodzielne w zakresie czynności życia codziennego, 
tj. ubieranie się, mycie, spożywanie posiłków, dokonywanie 
wspólnie zakupów, jeden uczestnik samodzielnie prowadzi 
gospodarstwo domowe, pięciu uczestników to osoby porusza-
jące się na wózkach, wymagające stałej pomocy i opieki dru-
giej osoby. W WTZ zdobywają przede wszystkim umiejętności 
związane z radzeniem sobie w codziennych sytuacjach, uczą 
się współpracy w grupie, odpowiedzialności, przestrzegania 
norm wzajemnego współżycia. Dopiero na tej bazie możemy 
pracować – na ile pozwalają na to możliwości uczestników – 
nad umiejętnościami przydatnymi do podjęcia pracy.

WARSZTAT TERAPII ZAJęcIOWEJ TPD W NOWyM DWORZE MAZOWIEcKIM

Dążenie do samodzielnego życia

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od wielu lat organizuje warsztaty terapii zajęciowej. 
Obecnie prowadzi 25 takich placówek dla ponad 700 uczestników

Jak podkreśla Elżbieta Gauza, kadra pedagogiczna 
w większości związana jest z warsztatem od wielu lat, pracując 
z pasją i zaangażowaniem. Prowadzenie zajęć w warsztacie 
wymaga cierpliwości, zaangażowania, empatii, opiekuńczo-
ści, indywidualizacji. Na moją uwagę, że praca tutaj jest trud-
na, instruktor terapii zajęciowej w pracowni tkacko-krawieckiej 
odpowiada: Jak się kocha ludzi, to się lubi tę pracę.

Różnorodność zajęć

Zajęcia prowadzone są w pracowniach gospodarstwa 
domowego, multimedialnej, plastycznej, tkacko-krawieckiej, 
doświadczania życia. Ważną rolę w zajęciach odgrywają: 
psycholog, trener pracy i rehabilitant. 

Miejscem chyba najbardziej lubianym przez uczestni-
ków jest pracownia gospodarstwa domowego. Tu uczą się 
sporządzania posiłków, planowania urozmaiconego menu, 
dowiadują się na czym polega zdrowe odżywianie, uczą się 
planowania zakupów, wydatkowania środków finansowych, 
poznają czym są faktury, uczą się także jak obsługiwać sprzęt 
i urządzenia AGD. 

Dużą wagę przywiązuje się też do kontaktów na zewnątrz: 
zdobywania umiejętności korzystania z instytucji użyteczności 
publicznej, takich jak poczta, optyk, szewc, sklepy, restaura-
cje, fryzjer, biblioteki, urząd miasta. Jak mówi instruktor terapii 
zajęciowej, uczestnicy w tej pracowni zdobywają umiejętności 
w zakresie zaradności osobistej, i ogólnie – życia codzienne-
go. Jednocześnie zajęcia te pomagają w zdobywaniu umie-
jętności odpowiedniej komunikacji w grupie i w warsztacie, 
w przygotowaniu do życia w środowisku lokalnym.

W pracowni plastycznej z kolei, uczestnicy wykonują 
prace plastyczne i artystyczne różnymi technikami, w tkacko-
krawieckiej uczą się np. przyszywania guzików czy ściegów 
ręcznych. – Zajęcia w pracowni – opowiada instruktor – po-
magają w nauce i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie 
motoryki małej. Uczą koncentracji uwagi, kreatywnego myśle-
nia, zaangażowania w pracę, uwrażliwiają na piękno i sztukę. 
Pomagają rozwijać zainteresowania, odkrywać pasję. Wiele 
spośród wykonanych prac wystawianych jest w czasie różnych 
imprez na sprzedaż. Zgromadzone fundusze wzbogacają w ten 
sposób budżet Warsztatu. Uczestnicy uczą są tym samym, że 
praca daje możliwości zarobkowania.

W pracowni multimedialnej uczestnicy zdobywają bądź 
doskonalą umiejętności, które mogą być przydatne w pracy 
zawodowej, są to np. korzystanie z telefonu, internetu, nauka 
pisania na komputerze, tworzenia tabel, opisywania ich i po-
znawanie zasad pisowni. Zdobywają także inne umiejętności 
przydatne w pracy biurowej, jak kserowanie, foliowanie itp. Tu 
odbywa się też praca nad kroniką warsztatu, powstają okolicz-Zajęcia w pracowni multimedialnej
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nościowe karty, dyplomy. W ostatnim okresie jeden z uczestni-
ków znalazł zatrudnienie w sklepie komputerowym, wcześniej 
uczęszczał na bezpłatne praktyki. – W pracowni – podkreśla 
instruktor – przydałby się sprzęt komputerowy nowszej gene-
racji, urządzenia biurowe, lepsze finansowanie.

Instruktorzy terapii zajęciowej akcentują, że miarą sukcesu 
jest budowanie atmosfery, traktowanie przez uczestników 
warsztatu jako miejsca życzliwego i przyjaznego. Największym 
sukcesem pobytu w warsztacie jest kontakt z innymi uczestni-
kami, ich wspólna więź, współpraca oraz wypełnianie wolnego 
czasu. Ważne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery i wzbu-
dzenie zaufania w relacji uczestnik – instruktor. 

Każdy ma inne możliwości

Warsztat Terapii Zajęciowej jest dla wielu uczestników 
szansą na wyjście z domu, niekiedy po raz pierwszy, okazją 
do nawiązania kontaktów społecznych. Zajęcia oferowane 
w pracowniach pomagają rozwijać zainteresowania, odkry-
wać mocne strony i nad nimi pracować. Jak opowiadają sami 
uczestnicy, wielu spośród nich mogło po raz pierwszy pójść 
do kina, teatru, pojechać na wycieczkę. 

– Lubię przychodzić do warsztatu – opowiada Sebastian – 
Trzeba wstać, wyjść z domu. Spotykam się ze znajomymi, z ko-
legami. Cały czas uczę się tu różnych umiejętności. Wcześniej 
bałem się wyjść do sklepu, nawet z terapeutą. Teraz założyłem 
sobie konto w banku, które sam obsługuję.

Opowiada kierowniczka warsztatu: Kiedy Sebastian zaczął 
do nas przychodzić, nie komunikował się z innymi. Obecnie 
prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe Tu nauczył 
się samodzielności, jest przygotowany do życia: potrafi robić 
zakupy, dbać o higienę, zrobić pranie, posługiwać się pie-
niędzmi. Dużo czyta, interesuje się historią, ma bogatą wiedzę 
z tej dziedziny, potrafi ciekawie dyskutować. Skierowaliśmy go 
na staż do biblioteki publicznej. Chodzi tam raz w tygodniu, 
jest bardzo solidny, są z niego zadowoleni. Mamy umowę, że 
jeżeli będzie taka możliwość, znajdzie tam zatrudnienie jako 
pomocnik biblioteczny. 

Michał interesuje się sportem, piłką nożną, siatkówką.  
– Jestem kibicem Legii – opowiada – chodzę na mecze, znam 
na pamięć nazwiska zawodników. Reprezentuję Warsztat w za-
wodach sportowych, gram w ping ponga.

Natalia ukończyła podstawową szkołę specjalną, jest bar-
dzo koleżeńska. Chętnie pracuje na komputerze, aktywnie 
uczestniczy w przedsięwzięciach teatralnych. W Warsztacie 
rozwinęła zainteresowania muzyczne, chciałaby nauczyć się 
gry na gitarze. 

Każdy uczestnik jest inny, każdy ma inne możliwości, inne 
cele i marzenia. Niektórzy potrzebują więcej czasu na adapta-
cję społeczną, aby można było podjąć zadania w kierunku 
aktywizacji zawodowej. Pomaga w tym trener pracy, do któ-
rego należy przygotowanie indywidualnego planu wsparcia, 
szukanie miejsca zatrudnienia, organizowanie indywidual-
nego i grupowego spotkania z pracodawcami, organizacja 
praktyk i stażów.

Do tej pory 9 uczestników podjęło pracę polegającą na 
roznoszeniu ulotek, obsłudze komputera w biurze, stolarstwie. 
Obecnie kilka osób odbywa staże i praktyki zawodowe w bi-
bliotece i restauracji. 

Kadra pedagogiczna placówki ma świadomość, że aby 
pobyt w warsztacie przynosił efekty, konieczna jest bliska 
współpraca z rodzicami i opiekunami. Instruktorzy terapii 
zajęciowej podkreślają, że rodzice chętnie współpracują, 
wielu spośród nich pomaga przy organizowaniu różnych 
imprez. Oto, co mówią o tym instruktorzy: – Mamy bardzo 
dobry, stały kontakt z rodzicami, telefoniczny i bezpośredni. 
Rodzice reagują na zgłaszane przez nas uwagi, rozmawiamy, 
interesują się postępami swoich dzieci, są zainteresowani 
potrzebami warsztatu, służą pomocą w wyjazdach, imprezach 
integracyjnych, wspomagają pracownię, dostarczając artykuły 
spożywcze, świeże warzywa i owoce.

Dobra współpraca

Duże znaczenie przywiązywane jest też do budowania 
relacji z otoczeniem: wyjścia do kina, teatru, udział w impre-
zach okolicznościowych, plenerach malarskich, wyjazdy na 
zawody sportowe. Dobrze układa się współpraca z władzami 
samorządowymi, Oddziałem Mazowieckim TPD oraz Pań-
stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
– Otrzymaliśmy ostatnio ze środków PFRON dofinansowanie 
do zakupu samochodu – mówi Elżbieta Gauza. – Wszyscy 
uczestnicy naszej placówki otrzymywali także wsparcie finan-
sowe podczas zawieszenia działalności Warsztatu w okresie 
pandemii. W ramach projektu PFRON otrzymaliśmy środki sani-
tarne i higieniczne. Może również należałoby rozważyć zmiany 
w przepisach tak, żeby można było korzystać z dochodu ze 
sprzedaży prac wykonanych przez uczestników na inne cele, 
niż tylko związane z integracją społeczną uczestników, takich 
jak wyjścia do kina czy teatru, są też trudności z zatrudnieniem 
pielęgniarki. Potrzebne jest także doposażenie pracowni.

Pracownicy placówki starają się jak najlepiej wykorzystać 
potencjał rozwojowy każdego uczestnika. Niektórzy, ze wzglę-
du na rodzaj niepełnosprawności, nie podejmą aktywności 
zawodowej. Ale udział w zajęciach oferowanych przez WTZ 
wzmacnia ich poczucie własnej wartości, niwelując obawy 
związane z dążeniem do możliwie samodzielnego życia.

Marzenna KostkaSpotkanie w Straży Pożarnej
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Potrzeba wzajemnego wsparcia była impulsem do spotka-
nia się, 20 lat temu, kilku rodzin borykających się z trudami 
wychowywania niepełnosprawnego dziecka. W październiku 
2001 r. z ich inicjatywy powstało Koło Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach, które funkcjo-
nuje do dziś jako jednostka terenowa Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Pierwsze zebranie odbyło się w małym pomieszczeniu 
udostępnionym przez Urząd Miasta Ząbki. Na pierwszym 
założycielskim zebraniu obecnych było 9 rodziców. Dzięki 
ich ogromnemu społecznemu zaangażowaniu, aktywności 
i determinacji z roku na rok wzrastała liczba podopiecznych. 
Obecnie do koła należy 40 rodzin sprawujących opiekę nad 
niepełnosprawnym dzieckiem lub, dorosłym już, niepełno-
sprawnym członkiem rodziny. 

Świetlica Edukacyjno-Terapeutyczna

Głównym celem powołania koła było niesienie wszech-
stronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz dążenie do pełnej integracji ze sprawnymi rówieśnikami. 
W celu prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, 
dostosowanych do potrzeb, możliwości i zainteresowań pod-
opiecznych założyliśmy Świetlicę Edukacyjno- Terapeutyczną. 
Aby pomagać dzieciom w nauce szkolnej, zorganizowaliśmy 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, plastycz-

20 lat działalności Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
TPD w Ząbkach 

Rozwijać i wzbogacać umiejętności 

Uczestnicy koła nie muszą przebywać samotnie w domu, lecz mogą spotkać się z przyjaciółmi 
i spędzać czas ciekawie oraz miło

ne, filatelistyczne oraz integrację sensoryczną i rehabilitację. 
Niektóre zajęcia na przestrzeni lat ulegały zmianom, inne są 
prowadzone od początku, w zależności od potrzeb i poziomu 
rozwoju naszych dzieci. Organizowanie zajęć wiązało się z ko-
niecznością pozyskiwania środków finansowych. Naszą dzia-
łalność opieramy na pracy społecznej rodziców oraz innych 
zainteresowanych osób i wolontariuszy. Środki finansowe na 
działalność organizacyjną zdobywane są w różny sposób, 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, dotyczący-
mi finansowania i pozyskiwania funduszy przez organizacje 
pozarządowe. Głównym źródłem finansowania były i są fun-
dusze otrzymywane w ramach dotacji przyznawanych przez 
instytucje, takie jak: Miasto Ząbki, Powiat Wołomiński, Miasto 
Zielonka. Zajęcia w Świetlicy Edukacyjno-Terapeutycznej pro-
wadzone są w godzinach popołudniowych. 

Z czasem dzieci przejawiały nowe potrzeby i zaintereso-
wania. Zorganizowaliśmy więc zajęcia muzyczno-teatralne 
oraz fotograficzne. Uczestnictwo w tych zajęciach umożliwiało 
dzieciom wyrabianie umiejętności manualnych, rozbudzanie 
wyobraźni, kształtowanie poczucie piękna i estetyki, a jedno-
cześnie nabywanie umiejętności współżycia w grupie, stwa-
rzało szansę wyrażania siebie. Pojawiły się możliwości udziału 
w licznych występach teatralnych oraz promowania własnej 
twórczości na wystawach, wernisażach i kiermaszach. Z dumą 
patrzyliśmy, jak w naszych dzieciach wzmacnia się wiara we 

własne możliwości i umiejęt-
ności oraz poczucie integracji 
z innymi osobami w środowi-
sku. Ponadto nasze działania 
przyczyniły się do przełamy-
wania stereotypów panujących 
w społeczeństwie na temat 
osób niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom 
Samopomocy

Z upływem lat nasze dzieci 
dorastają i większość z nich koń-
czy naukę w szkołach. Pozosta-
je im w perspektywie pozostanie 
w domach, co powoduje wyco-
fywanie się z życia społecznego, 
do którego już zdążyły przywyk-
nąć. W naszej okolicy z powodu 
braku miejsc nasi podopieczni 
nie mieli szans na dostanie się 
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Wspólne zajęcia są bardzo lubiane
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do ośrodków, w których mogłyby się dalej rozwijać. Zdetermi-
nowani rodzice z koła postanowili stworzyć im i innym dorosłym 
niepełnosprawnym z okolicy możliwości kontynuowania roz-
woju i aktywnego spędzania czasu. Dzięki życzliwości Urzędu 
Miasta Ząbki, pozyskaliśmy odpowiednie pomieszczenia i nasz 
lokal, z 20 m2 rozrósł się do 200 m2. Dzięki podpisanej umo-
wie na nieodpłatne użytkowanie lokalu przez 12 lat, mogliśmy 
wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o utwo-
rzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Przyznano nam 
fundusze na przeprowadzenie remontu w celu dostosowania 
pomieszczeń do potrzeb ŚDS. A to oznaczało uruchomienie 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 dorosłych osób 
z upośledzeniem umysłowym z powiatu wołomińskiego i od 1 
grudnia 2011 roku rozpoczęły się zajęcia. 

Doskonalenie zdobytych umiejętności

Uczestnicy ŚDS doskonalą swoje umiejętności związane 
z życiem codziennym podczas różnorodnych treningów pro-
wadzonych przez zespół wspierająco-aktywizujący, w skład 
którego wchodzą: kierownik, psycholog, 3 terapeutów i tera-
peuta zajęciowy. Zajęcia prowadzone są w wielofunkcyjnych 
pracowniach, takich jak: pracownia gospodarstwa domowe-
go, stolarsko-plastyczna, pracownia umiejętności społecz-
nych, pracownia edukacyjna i artystyczna. Odbywają się także 

różne zajęcia dodatkowe m.in. 
treningi higieniczny i spędza-
nia czasu wolnego (filmotera-
pia, biblioterapia, gry i zabawy 
stolikowe), muzykoterapia (gry 
i zabawy muzyczne, karaoke), 
socjoterapia, alpakoterapia, 
warsztaty tematyczne oraz za-
jęcia teatralne, ruchowe, ryt-
miczno-taneczne. Szczególnie 
ważne zadanie to zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu oraz 
aktywny udział w życiu społecz-
nym. Służą temu liczne wyciecz-
ki w takie miejsca, jak muzea, 
wystawy, kina, teatry,wyjścia do 
kawiarni czy restauracji. 

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy jest prowadzony przez 
koło jako zadanie zlecone Po-
wiatu Wołomińskiego finanso-

wane ze środków Wojewody 
Mazowieckiego. Duże wsparcie to darowizny od sponsorów 
oraz wpłaty fundatorów na konto koła z 1% podatku do-
chodowego. Pozyskujemy również fundusze z aukcji prac 
plastycznych wykonanych przez podopiecznych oraz aukcji 
charytatywnych. ŚDS jest czynny do godziny 15.30. 

Dofinansowanie z PFRON 

Kompleksowa rehabilitacja i terapia dla podopiecznych 
Koła Specjalistycznego TPD w Ząbkach to projekt PFRON, 
realizowany w świetlicy koła od 2012 roku. Dzięki dofinanso-
waniu z PFRON mogliśmy objąć uczestników systematyczną 
opieką. Rehabilitacja, logopedia, zajęcia z psychologiem, za-
jęcia twórczego rozwoju to główne kierunki wsparcia. Pande-
mia i konieczność prowadzenia zajęć w formie zdalnej, uświa-
domiły nam, jaką koniecznością jest rozwijanie umiejętności 
posługiwania się środkami komunikacji on-line za pomocą 
komputera czy telefonu. Dzięki projektowi PFRON zorganizo-
waliśmy zajęcia komputerowe, dzięki którym nasi podopieczni 
podnoszą swoje umiejętności, a jeśli jest potrzeba zajęć zdal-
nych, to coraz lepiej radzą sobie w komunikowaniu z terapeu-
tami oraz innymi uczestnikami zajęć. Dziękujemy Zarządowi 
PFRON za owocną współpracę w realizacji projektów, dzięki 
którym możemy przyczyniać się do poprawy funkcjonowania 
naszych podopiecznych. 

Aby w życie podopiecznych koła i ich rodzin wprowadzić 
trochę radości i słońca, podejmujemy różne inicjatywy o cha-
rakterze integracyjno-rekreacyjnym. Są to wyjazdy na wspólne 
turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-urystyczne, 
zabawy karnawałowe czy andrzejkowe, spotkania integracyj-
ne, takie jak: Rodzinna Majówka czy Spotkania z Mikołajem. 
Dzięku temu uczestnicy naszej placówki nie muszą spędzać 
samotnych popołudni w domu, lecz mogą spotkać się ze zna-
jomymi i jak tysiące młodych ludzi spędzić miło czas w grupie 
bliskich przyjaciół.

Elżbieta Kołodziejek
Przewodnicząca Koła

TPD w Ząbkach
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Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspie-
rali nasze działania przez te minione 20 lat! Dzię-
kujemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Zarządowi 
Głównemu i Zarządowi Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego za konstruktywną współpracę oraz 
przedstawicielom wszystkich instytucji, z którymi 
współpracujemy. Nie sposób wymienić wszystkich, 
ale w szczególności dziękujemy podatnikom, którzy 
wpłacają 1% podatku na rzecz naszej organizacji. 
DZIęKUJEMy! 

Uczestnicy i Kadra
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Dziecko z zespołem wad wrodzonych Downa może przyjść 
na świat w każdej rodzinie, niezależnie od aspektów kulturo-
wych, rasowych, etnicznych czy ekonomicznych. Szacuje 
się, że obecnie w Polsce żyje ok. 60 tysięcy osób z Zespołem 
Downa. Największy wpływ na ostateczny stopień rozwoju 
i komfortu ich życia mają działania rozpoczęte zaraz po 
narodzinach, czyli podjęcie prawidłowej opieki lekarskiej, 
terapeutycznej, edukacji i oczywiście akceptacja oraz zaan-
gażowanie najbliższych osób w te inicjatywy. Miejsca takie, 
jak Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci 
i Młodzieży z Zespołem Downa „Iskierka” w Szczecinie są 
potrzebne, aby stworzyć najlepsze możliwości dla dzieci z tym 
Zespołem na dobre i szczęśliwe życie w świecie bardzo często 
niedostosowanym do ich potrzeb. 

Placówka funkcjonuje przez cały tydzień, realizując różnorod-
ne zajęcia rehabilitacyjne na zlecenie Prezydenta Miasta Szczecin 
w ramach środków finansowych z Urzędu Miasta Szczecin oraz 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Zapewnienie finansowania jest bardzo ważne, ponieważ prowa-
dzenie wszelkiego rodzaju zajęć bądź konsultacji to proces ciągły 
i długotrwały. Możliwość otoczenia podopiecznych nieustannym 
wsparciem stanowi ważny element ich rozwoju i wzmacniania 
umiejętności społecznych. Podopiecznymi „Iskierki” są głów-
nie osoby z Zespołem Downa, które dopiero rozpoczynają lub 
kontynuują swój proces terapeutyczny. Jednak w życiu placówki 
biorą udział nie tylko dzieci i młodzież, ale również osoby powy-
żej 18. roku życia z Zespołem Downa. Jest to również miejsce, 
które wspiera rodziców mierzących się z różnymi trudnościami 
w życiu codziennym.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Zachodniopomorskim TPD 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa 

 „Iskierka” – miejsce potrzebne i atrakcyjne

„Iskierka” jest jedyną tego typu specjalistyczną placów-
ką w Szczecinie; funkcjonuje od wielu lat, realizując szereg 
działań służących rehabilitacji społecznej osób z niepełno-
sprawnością. Dzięki wsparciu PFRON placówka jest w stanie 
pomagać swoim beneficjentom, obejmując ich m.in. działa-
niem terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Dzięki temu dzieci 
osiągają większą samodzielność, a także obserwuje się po-
stępy w integracji społeczności osób dotkniętych Zespołem 
Downa w Szczecinie i okolicach.

Oprócz zajęć specjalnych placówka pełni funkcję opiekuń-
czą dla podopiecznych w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
W tym czasie wychowawca oraz pedagog dbają o bezpie-
czeństwo dzieci i zapewniają im stymulację w formie indy-
widualnie dobranych form pracy. Uwzględniane są formy 
wsparcia odpowiednie do potrzeb i możliwości dzieci tak, 
aby zaspokoić ich potrzeby rozwojowe przy wykorzystaniu 
nowoczesnych metod pracy terapeutycznej.

– Dla wielu podopiecznych „Iskierka” jest niejako drugim 
domem, miejscem zawiązywania rówieśniczych przyjaźni i miej-
scem aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki środkom 
z PFRON możemy ciekawie spędzać czas wolny m.in. wybierać 
się na wyprawy eksperymentalne, które pozwalają dzieciom 
nauczyć się radzić sobie w różnych sytuacjach, takich jak np. 
kupowanie biletu, zamówienie lodów czy odczytanie informacji 
na przystanku autobusowym – mówi Anna Szipluk, kierownik 
szczecińskiej placówki. 

„Iskierka” jest wyjątkowym miejscem, ponieważ nie trak-
tuje realizacji terapii dla osób niepełnosprawnych jako listy 
zadań do „odhaczenia”. Kadra placówki dostrzega w swoich 
podopiecznych ich barwne osobowości, zainteresowania 
i chęć podzielenia się ze światem swoimi odczuciami czy Zajęcia w „Iskierce”

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

  T
PD

 w
 S

zc
ze

ci
ni

e

Specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

  T
PD

 w
 S

zc
ze

ci
ni

e



26 Przyjaciel Dziecka 7–12/2021

Zadzwoń lub napisz
Jak rozmawiać z dziećmi 

i młodzieżą o problemach, z któ-
rymi nie umieją sobie poradzić? 
Jak udzielić wsparcia w trudnych 
chwilach, pomóc rozwiać nie-
pokoje? Powodów do nich nie 
brakuje. Hejt w Internecie, ogra-
niczenia wynikające z pandemii, 
długie okresy nauki zdalnej, brak 
codziennych kontaktów z rówie-
śnikami to tylko niektóre z nich.

Młodzi ludzie często czują się 
osamotnieni w poszukiwaniu rady 
i pomocy, nie wiedzą jak reago-
wać na trudne sytuacje i jak roz-
wiązywać swoje problemy. Bar-
dzo potrzebne im są wskazówki 
i rozmowy o tym, jak postępować. 
Rodzice nie zawsze są przygo-
towani do podjęcia rozmów na 
tematy  nurtujące ich dzieci.

Najlepiej, gdy dziecko może 
zwierzyć się osobie, której bez 
skrępowania opowie lub napisze 
szczerze o swoich rozterkach, 
a nieraz też o dramatycznych prze-
życiach. Taką możliwość stwa-
rza Telefon Zaufania TPD, gdzie 
dziecko czy nastolatka wysłucha 
doświadczony pedagog lub psy-
cholog, doradzi i przedstawi alter-
natywne rozwiązanie. Nieraz już 
sama rozmowa lub udział w Cza-
cie Zaufania może przynieść ulgę, 
pomoże poczuć się lepiej, uporać 
z niepewnością i znaleźć właściwe 
wyjście z sytuacji.   

myślami. Bardzo ważnym elementem dnia jest dla „Iskierek”, 
zaplanowany pomiędzy zajęciami, czas wolny i czas relaksu. 
Wzajemne kontakty i powstające przyjaźnie dają im szanse 
na wyzbycie się poczucia wyobcowania, co jest szczególnie 
ważne w dzisiejszych czasach, kiedy to interakcje między 
ludźmi zostały ograniczone przez pandemię. 

– Ważne jest dla nas celebrowanie różnorodnych świąt i tra-
dycji popularnych w naszym kraju, oraz świętowanie urodzin 
naszych dzieci. To wspaniały moment, gdy nasi podopieczni 
dekorują sale, a rodzice przynoszą tort. Bardzo mnie cieszą re-
lacje, które budują nasze dzieci, przyjaźnie, ale również relacje 
„chłopak – dziewczyna” u naszych najstarszych – podkreśla 
Anna Szipluk. – Stworzyliśmy lokalną społeczność, w której 
rodzice są dla siebie wspólnym źródłem informacji i wsparcia. 
Nasza społeczność jednak wychodzi poza mury placówki np. 
do zaprzyjaźnionego z nami sklepiku, w którym dzieci samo-
dzielnie robią zakupy.

Od początku powstania placówki, z inicjatywy kilkorga 
rodziców, ukształtowało się Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci 
z Zespołem Downa „Iskierka” TPD. 

Głównym celem koła jest połączenie rehabilitacji dzieci 
z działaniami na rzecz lokalnej społeczności poprzez orga-
nizację różnego rodzaju imprez, wyjazdów integracyjnych, 
kiermaszów, wystaw i konferencji. Dużą wagę przywiązujemy 
do prowadzenia edukacji rodziców i innych osób dorosłych na 
temat radzenia sobie z emocjami, kiedy dowiedzą się, że ktoś 
z ich najbliższych ma lub będzie miał Zespół Downa. 

W placówce są prowadzone różnorodne aktywności: zajęcia 
fizyczne z elementami jogi, arteterapia, wyprawy eksperymen-
talne. Głównym celem wszystkich zajęć jest poprawa zdrowia, 
jakości życia, jak i funkcjonowania w społeczeństwie.

„Iskierka” to tylko jedna z ośmiu specjalistycznych placó-
wek prowadzonych przez Zachodniopomorskie TPD w Szcze-
cinie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony tpd.szczecin.
pl, na której można znaleźć więcej informacji nie tylko o „Iskier-
ce”, ale również o innych naszych placówkach.

Nikola Ławicka 
Specjalista ds. Promocji

Zachodniopomorskiego TPD
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu od początku po-
wstania w 1992 roku prowadzi szeroką działalność na rzecz 
dzieci i młodzieży, a od 2003 roku pomaga także dorosłym z 
niepełnosprawnościami wymagającymi rehabilitacji, opieki 
i innych form wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Kierunki działalności wytyczają potrzeby środowiska lo-
kalnego oraz oczekiwania rodziców osób niepełnospraw-
nych. Pierwszą stałą placówką wsparcia dla osób dorosłych 
z niepełnosprawnością był otwarty w 2003 roku Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Morągu. W następnych latach zaczęliśmy 
tworzyć sieć placówek dla osób ze specjalnymi potrzebami 
na terenie czterech gmin powiatu ostródzkiego. W 2013 roku 
powstał Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu, a rok 
później została założona filia Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Małdytach. Ogółem ze wsparcia w wymienionych placów-
kach korzysta codziennie 85 osób, głównie z niepełnospraw-
nością intelektualną. 

Z biegiem lat lista osób oczekujących na przyjęcie do ist-
niejących placówek wydłużała się. Zrodziło to potrzebę otwar-
cia nowej placówki odpowiadającej na specjalne potrzeby 
osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność muszą 
funkcjonować w mniej licznej grupie. Potrzebna jest również 
odpowiednia organizacja przestrzeni oraz zindywidualizowa-
ne podejście do podopiecznych. Dzięki bardzo dobrej współ-
pracy z władzami Gminy łukta, która przekazała Towarzystwu 
odpowiednie nieruchomości, utworzenie takiej placówki stało 
się możliwe. Pierwsze prace remontowe zostały rozpoczęte 
w 2017 roku. Środki otrzymane od sponsora wystarczyły na 
wyremontowanie części budynku, ale dopiero pozyskanie 
w 2020 roku dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa po-
zwoliło dokończyć inwestycję. Na adaptację i wyposażenie 

TOWARZySTWO PRZyJACIół DZIECI W MORąGU

Naprzeciw osobom niepełnosprawnym 
placówki uzyskaliśmy środki finansowe z budżetu państwa 
oraz własne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pochodzące z da-
rowizn, zbiórek publicznych i odpisu 1% podatku. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w łukcie rozpoczął 
działalność 22 lutego 2021 roku, ale z powodu pandemii 
jego oficjalne otwarcie nastąpiło 2 września br. Placówka jest 
jedynym w powiecie ostródzkim domem typu „D” przeznaczo-
nym dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum 
autyzmu. W domu dziennego pobytu prowadzona jest terapia 
w salach: kulinarnej, rękodzieła, terapii ruchem, doświadcza-
nia świata, ponadto uczestnicy mają zapewnione poradnictwo 
specjalistyczne, rehabilitację, transport i ciepły posiłek. 

Działalność ośrodka pozwala na co dzień aktywizować 
społecznie osoby szczególnie narażone na wykluczenie spo-
łeczne, stygmatyzację, obciążone wieloma niepełnosprawno-
ściami, trudnym dostępem do dóbr socjalnych, kultury i życia 
towarzyskiego. Placówka wyposażona jest w niezbędny sprzęt 
do pracy z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
i spektrum autyzmu, dostosowana jest również do specyficz-
nych potrzeb uczestników. Stawia to przed zespołem pracow-
ników szczególne wymagania, przede wszystkim w zakresie 
przełamywania barier wynikających z niepełnosprawności, ale 
także wynikających z potrzeby pomocy zindywidualizowanej 
i dostosowanej do każdego uczestnika terapii. 

Dla wielu uczestników ŚDS w łukcie już wyjście z domu jest 
przygodą. My staramy się tę przygodę wspomagać odpowied-
nią terapią, urozmaicać i rozwijać w kierunku samodzielności, 
świadomości własnych możliwości i spełnienia. Mamy świado-
mość zagrożenia podopiecznych wykluczeniem społecznym, 
toteż staramy się niwelować i usuwać przeszkody napotykane 
przez nich w środowisku i w ich funkcjonowaniu. 

Planujemy, zgodnie z rozpoznanym przez nas zapotrze-
bowaniem społecznym, zwiększyć liczbę pracowni, a w przy-
szłości rozbudować ośrodek tak, by wszyscy potrzebujący 
znaleźli miejsce, w którym będą mogli się rozwijać i spędzać 
czas. Chcielibyśmy, by ta idea zataczała coraz szersze kręgi, 
by niepełnosprawność nie była stygmatem. 

W ważnym dla nas dniu (2.09.2021) oficjalnego przecięcia 
wstęgi i poświęcenia Środowiskowego Domu Samopomocy 
w łukcie swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Ostródz-
ki Andrzej Wiczkowski, Wójt Gminy łukta Robert Malinowski, 
Proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w łukcie ks. 
Zbigniew Żabiński, Burmistrz Miłakowa Krzysztof Szulborski, 
zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko- 
-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Urszula Ję-
drychowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Tomasz Podsiadło, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy i kierow-
nicy Ośrodków Pomocy Społecznej, prezes TPD w Olsztynie Le-
szek Kirzenkowski, rodzice, reprezentanci środowiska lokalnego, 
organizacji pozarządowych, przyjaciele i sympatycy TPD. 

Monika Fabisiak 
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w łukcieFo
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W Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD „Helenów” 
znajduje się pod opieką prawie 200 osób niepełnosprawnych: 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Większość z nich to osoby 
z rzadkimi i sprzężonymi niepełnosprawnościami, mające spe-
cyficzne potrzeby w zakresie opieki, terapii i przystosowania 
społecznego.

Podopieczni Centrum to osoby z niepełnosprawnością 
ruchową, z rozwojem umysłowym od normy do upośledzenia 
umysłowego i zaburzeniami współwystępującymi, dlatego 
aplikujemy o środki finansowe, które służą zwiększaniu samo-
dzielności osób niepełnosprawnych poprzez wieloprofilową 
rehabilitację – funkcjonalną i społeczną. Projekty współfinan-
sowane przez PFRON są realizowane w Centrum od 2008 
roku. Należą do nich: „Prowadzenie kompleksowej i ciągłej 
rehabilitacji dzieci i młodzieży”; „Kompleksowa i funkcjonalna 
rehabilitacja osób niepełnosprawnych”; „Wieloprofilowa re-
habilitacja osób niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki TPD «Helenów»”; „Zwiększenie samodziel-
ności osób niepełnosprawnych poprzez wieloprofilową reha-
bilitację – funkcjonalną i społeczną w Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki TPD «Helenów»”.  

Niepełnosprawność sprzężona wymaga indywidualnego 
opracowania, wdrożenia i monitorowania rehabilitacji. Dosto-
sowanie poszczególnych elementów wieloprofilowej rehabili-
tacji (indywidualne zajęcia w salach rehabilitacyjnych, hydrote-
rapia, hipoterapia, alpakoterapia, psycholog, logopeda i inne) 

CENTRUM REHABILITACJI, EDUKACJI I OPIEKI TPD „HELENóW”

Projekty PFRON wspomagają rehabilitację 
naszych podopiecznych 

do rodzaju niepełnosprawności i możliwości percepcyjnych 
adresatów projektów w znaczny sposób wpływa na pozy-
tywne efekty naszych oddziaływań. Podopieczni „Helenowa” 
ze względu na stan zdrowia fizycznego i psychicznego są 
szczególnie wymagającymi pacjentami, dlatego stosowanie 
wielorakich metod i sposobów rehabilitacji jest konieczne. 
Należy podkreślić, że dla utrzymania osiągniętych efektów 
nieodzowna jest ciągłość usprawniania.

Umożliwia ją dofinansowanie z PFRON, dzięki któremu pro-
gram rehabilitacji prowadzi do ograniczenia deficytów wynikają-
cych z niepełnosprawności i przywrócenia możliwej do osiągnię-
cia sprawności fizycznej, psychicznej oraz zdolności do maksy-
malnie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Od początku kwietnia 2021 r. realizujemy, w ramach kon-
kursu pod nazwą „Pokonamy bariery”, wieloletni projekt dofi-
nansowany ze środków PFRON „Zwiększanie samodzielności 
osób niepełnosprawnych poprzez wieloprofilową rehabilitację: 
funkcjonalną i społeczną w Centrum Rehabilitacji, Edukacji 
i Opieki TPD «Helenów»”. Oprócz projektów wieloletnich z za-
kresu rehabilitacji funkcjonalnej i społecznej, podjęliśmy za-
dania pod nazwą „Specjalistyczne wsparcie otoczenia osoby 
niepełnosprawnej przeciwdziałaniem negatywnym skutkom 
wywołanym przez pandemię koronawirusa, realizowane przez 
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD «Helenów»”. 
Wsparcie to ma na celu psychoedukację otoczenia, wzmoc-
nienie emocjonalne, przekazanie podstawowych informacji 
z zakresu profilaktyki depresji, regresu fizycznego, społeczne-
go oraz komunikacyjnego osób niepełnosprawnych w czasie 
pandemii. Wsparcie takie, udzielane zdalnie, jest prowadzone 
w formie grupowych zajęć warsztatowych oraz konsultacji 
indywidualnych ze specjalistą.

W 2020 r. korzystaliśmy również z pomocy w ramach pro-
jektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przezna-
czony został na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony 
osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią 
pracę z osobami z niepełnosprawnościami, jak również środ-
ków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich sto-
sowania przez organizację realizującą, na podstawie umowy 
z PFRON, zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Co roku staramy się z powodzeniem pozyskać środki na 
działania, służące zwiększeniu samodzielności osób z nie-
pełnosprawnością, przystępując do konkursów ogłaszanych 
przez PFRON, poddając się wszelkim regułom konkursowym, 
począwszy od napisania wniosku, który zostaje poddany oce-
nie eksperckiej pod względem formalnym i merytorycznym, do 
skrupulatnego rozliczania pozyskanych środków. 

Elżbieta Czabok
Koordynator Projektów PFRON w Centrum ”Helenów”Fo

t. 
Ar

ch
iw

um
 T

PD



29Przyjaciel Dziecka 7–12/2021

Historia naszej placówki rozpoczyna się w roku 2001. 
Dotyczy setek ludzi, społeczników, wśród których zrodził się 
pomysł stworzenia Warsztatu oraz wykwalifikowanej kadry 
terapeutów, która prócz fachowego wsparcia, oddała serca 
swoim podopiecznym. Jednak najbardziej historia warszta-
tu odnosi się do indywidualnych losów uczestników. Przez 
ostatnie 20 lat mogli oni korzystać z terapii, która nie tylko 
rozwija ich samodzielność i pobudza aktywność społeczną, 
ale przede wszystkim uczy radości życia oraz daje poczucie 
przynależności do lokalnej społeczności. 

–  WTZ to jeden z najbardziej przyjaznych i ważnych pro-
jektów, jakie powstały dzięki PFRON. Ich tworzeniem w Lu-
baniu zajął się Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
– opowiada Irena Jarmolińska, dyrektor placówki w latach 
2001–2018. Podstawowym założeniem był wszechstronny 
rozwój uczestników, rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz 
starania, by brali udział w różnych przedsięwzięciach na równi 
z pełnosprawnymi. Było dużo wspólnych projektów, spotkań, 
konferencji, sympozjów, spartakiad, szkoleń oraz wyjazdów 
krajowych i zagranicznych. Szeroki wachlarz kontaktów mieli-
śmy z warsztatami z ościennych powiatów. Integracja to także 
odwiedziny gości w naszej placówce: samorządowców z Da-
nii, Niemiec, Litwy, Holandii, Ukrainy, Austrii, Włoch i Czech. 

Uczestnicy Warsztatu pod okiem terapeutów przechodzą 
wspaniałą terapię przy pomocy różnych zajęć w naszych  
6. pracowniach: ekologicznej, szycia artystycznego, multime-
dialnej, malarskiej, dekoratorskiej, muzyczno-teatralnej oraz  
w gabinecie rehabilitacyjnym i psychologicznym. Nasza pla-
cówka brała udział w wielu projektach. Jednym z nich, z któ-
rego jesteśmy szczególnie dumni są Międzynarodowe Igrzyska 
Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Lubaniu . Od roku 2003 
odbyło się już 14 edycji. Jesteśmy inicjatorem i organizatorem 

20-LECIE WARSZTATU TERAPII ZAJęCIOWEJ TPD W LUBANIU 

Współpraca podstawą naszego działania

Warsztaty Terapii Zajęciowej to jeden z najbardziej przyjaznych i ważnych projektów, 
jakie powstały dzięki PFRON

tej międzynarodowej imprezy, na którą przyjeżdża co roku 
około 150 uczestników placówek specjalnych z województwa 
dolnośląskiego oraz z Niemiec i Czech. Nasi podopieczni bio-
rą także udział w wielu konkursach, zawodach, wydarzeniach 
sportowych i artystycznych. 

Coroczną tradycją w naszej placówce stały się kilkudniowe 
wyjazdy integracyjne, stanowiące uzupełnienie terapii stacjo-
narnej. Nasi uczestnicy odwiedzili m.in.: Pragę, Berlin, Wie-
deń, Paryż, Rzym, Chorwację, Lazurowe Wybrzeże, Drezno.

Aby wzmocnić i uatrakcyjnić procesy rehabilitacyjne w Warsz-
tacie, od roku 2018 wprowadziliśmy alternatywne formy terapii, 
w tym: Coaching w asyście koni, czyli aktywnie spędzony czas 
na łonie natury w towarzystwie koni, które stają się trenerami-te-
rapeutami. Przy pracy ze zwierzętami na łonie natury uczestnicy 
otwierają się bardziej niż podczas innych zajęć terapeutycznych 
przeprowadzonych bez zwierząt. Forma ta to niezwykle sku-
teczna metoda rekreacyjno-terapeutyczna w terapiach zaburzeń 
emocjonalnych, stanach przewlekłego stresu i depresji czy 
problemach w komunikacji interpersonalnej, doskonale odpo-
wiadająca na potrzeby naszych podopiecznych.

Kolejną atrakcyjną metodą rehabilitacji jest Alpakoterapia. 
Alpaki to zwierzęta o bardzo łagodnym usposobieniu, szybko 
zaprzyjaźniają się z człowiekiem, lubią jego towarzystwo, chęt-
nie pozwalają się przytulać i głaskać, mają bardzo pogodne 
usposobienie, dzięki czemu przebywanie z nimi sprzyja roz-
luźnieniu, uspokojeniu oraz wyciszeniu. 

Ważną rolę w terapii pełni Muzykoterapia. W ramach 
współpracy z Filharmonią Dolnośląską z Jeleniej Góry, co 
kwartał w naszej placówce odbywają się mini-koncerty na 
żywo. Muzyka prócz swych walorów rozrywkowych i este-
tycznych posiada niezwykłe walory terapeutyczne. W muzyce 
drzemie ogromna siła wpływania na nastrój, pomaga się 
zrelaksować, dodaje sił witalnych, harmonizuje pracę serca. 
Nasi podopieczni uwielbiają te spotkania z muzyką i zawsze 
z niecierpliwością ich wyczekują. 

Nie sposób w krótkim artykule odnieść się do wielu Przyja-
ciół naszej placówki, setek działań czy projektów związanych 
z rehabilitacją społeczną i zawodową. Współpraca to słowo 
KLUCZ jako podstawa działania i trwania naszej działalności. 
W odniesieniu do naszych podopiecznych, współpraca to 
zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi; uczenia się 
określonych ról społecznych po to, aby nie pozostawać na mar-
ginesie, a w późniejszym życiu, już bez opiekunów, osiągnąć 
zadowalającą samodzielność. Dlatego dziękujemy wszystkim, 
którzy od dwóch dekad wspierają nas, pomagają, podpowia-
dają i kibicują naszej, jakże potrzebnej działalności. 

Anna Wiktorowska-Kalinik 
Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubaniu Fo
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Odeszła tak niespodzie-
wanie. Wiedzieliśmy, że 
choruje, czasem nie było 
jej przez kilka dni w pracy, 
ale wracała do naszego 
biura pogodna, uśmiech-
nięta, i zawsze bardzo za-
jęta. A choć wiedzieliśmy 
o jej chorobie, to byliśmy 
przekonani, że jeszcze dłu-
go z nami pozostanie. Toteż 

dzień 11 października, kiedy dowiedzieliśmy się o jej przegra-
nej z chorobą, był dla wielu z nas szokiem, trudno to nazwać 
inaczej. 

Grażynę poznałam wiele lat temu, w czasie Jej pracy 
w drukarni Kuratorium Oświaty przy ul. Paryskiej 25 w War-
szawie. Był to czas, gdy trzeba było dostarczyć czasopisma, 
w tym wypadku „Przyjaciela Dziecka”, w formie papierowej. 
Grażyna czasu nie liczyła, pracowałyśmy nieraz do wieczora, 
składając artykuły i zdjęcia w całość. Dzięki jej pomysłowości 
i doskonałym kwalifikacjom poligraficznym poprawiała się 
szata graficzna „Przyjaciela Dziecka”. Grażyna była zawsze 
mocno zaangażowana w wykonanie zadań, zależało jej na 
tym, by efekty pracy były jak najlepsze. Toteż współpraca 
z Nią była dla mnie bardzo satysfakcjonująca. Również 
wtedy, kiedy drukarnia przeszła na komputerowy system 
pracy. 

Trzeba się było nauczyć obsługi komputera, dobrze 
gdy był ktoś, kto mógł w tym pomagać. Okazało się, że 
Grażyna już na tyle poznała tajniki pracy z komputerem, że 
mogłam ją pytać o różne szczegóły dotyczące pracy z tym 
nowym urządzeniem. „Przyjaciel Dziecka” bez przeszkód 
mógł nadal wychodzić, podobnie jak „Opieka – Wycho-
wanie – Terapia”, czasopismo KKWR, którego redaktorem 
naczelnym był prof. Lesław Pytka, z którym moja współ-
praca jako redaktora kolejnych wydań również przebiegała 
wzorowo. Także w tym przypadku zasięgałam rad Grażyny 
na temat doboru zdjęć na okładkę czy układu graficznego 
czasopisma. 

Po przejściu do pracy w Zarządzie Mazowieckiego Od-
działu Wojewódzkiego i Zarządzie Głównym Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, gdzie początkowo pełniła funkcję st. re-
ferenta, a następnie księgowej, zaczęła myśleć o podjęciu 
studiów, uważając, że skoro zgodziła się zostać główną 
księgową w ZG TPD, powinna podnieść swoje kwalifikacje 
w dziedzinie ekonomii i rachunkowości. Nie była to łatwa 
decyzja, ponieważ wymagała pogodzenia pracy i obowiąz-
ków rodzinnych ze studiami. Mówiła: skoro zaczęłam, muszę 
studia skończyć. 

W roku 2005 uzyskała licencjat w Wyższej Szkole Społecz-
no- Ekonomicznej w Warszawie, a w 2007 roku obroniła pracę 

Wspomnienie 

Grażyna Kalińska
1957–2021 

magisterską w zakresie finansów na Wydziale Ekonomicznym 
Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.  

Grażyna była bardzo pracowita, toteż po ukończeniu 
studiów rozwinęła aktywną pracę jako główna księgowa 
i skarbnik w ZG TPD. Była także społecznie skarbnikiem 
w KKWR. Uczestniczyła w zebraniach i posiedzeniach, do-
radzała w sprawach finansowych, w interpretacji rozmaitych 
przepisów, ustaw i innych zagadnień. W biurze widać Ją 
było zwykle, cierpliwie doradzającą przez telefon działaczom 
z terenu o tym, jak rozliczać programy, jak skompletować 
różne dokumenty i w innych sprawach, a pytań zwykle było 
mnóstwo. 

Nie było jej trudno pojechać do Katowic, Jastrzębiej Góry, 
Białegostoku i innych miejscowości, aby lepiej rozpoznać 
skomplikowane sprawy i znaleźć odpowiednie rozwiązania. 
Utrzymywała stałe kontakty z Centrum Rehabilitacji, Edukacji 
i Opieki TPD „Helenów” oraz placówkami TPD i KKWR w Se-
rocku. Była znana i ceniona za życzliwość i kompetencje. 
Toteż na Cmentarz Wolski, gdzie odbyła się uroczystość po-
grzebowa, przybyli działacze TPD nie tylko z Mazowsza, ale 
też z odległych regionów m.in. ze Śląska, Dolnego Śląska, 
Zachodniego Pomorza, Podkarpacia, Małopolski, z wielu 
małych i większych miejscowości. Uczestników pragnących 
pożegnać Grażynę Kalińską było tak wielu, że trudno było 
dostrzec koniec konduktu. W przemówieniu pożegnalnym, 
wygłoszonym w imieniu ZG TPD, Henryk Zabrocki, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, mówił o wielkiej 
stracie, jaką przez odejście Grażyny Kalińskiej poniosło 
nasze Stowarzyszenie, podkreślił Jej profesjonalizm, życzli-
wość dla ludzi, a także zrozumienie misji i celów działalności 
TPD, w realizacji których uczestniczyła z ogromnym zaan-
gażowaniem. W uznaniu Jej zasług w działalności dla dobra 
dzieci otrzymała wiele wyróżnień, w tym Odznakę „Przyjaciel 
Dziecka”, Medal dr. Henryka Jordana oraz Brązowy Krzyż 
Zasługi. 

Była szanowana przez współpracowników i przyjaciół. Oto 
tylko niektóre wpisy  internetowe: 

„Wspaniała kobieta, zawsze odbierze telefon,  odpowie na 
pytania i doradzi” .

„Bardzo pracowita, życzliwa, obowiązkowa, pomocna, em-
patyczna – przymiotniki można mnożyć, niestety odeszła…”.

 „Znałem Grażynkę w czasach, gdy pracowała w TPD – 
wspaniała kobieta, żal żegnać takich ludzi”. 

„Ogromna strata, nie tylko dla Rodziny, ale dla całej spo-
łeczności TPD”.

„Zostawia po sobie puste miejsce i tęsknotę, dużo dobrych 
wspomnień oraz mnóstwo ciężkiej, dobrej pracy w słusznej 
sprawie”.

Taką Ją zapamiętamy. 

Irena Malanowska
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Ukazała się w 2020 roku książka Joanny Wiesler zatytuło-
wana „Dziecko w PRL-u”. W podtytule czytamy: „Trzy dekady 
polityki opieki nad dzieckiem w PRL-u (lata 60., 70. i 80. XX 
wieku). Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jako organizator 
pomocy dzieciom w państwie demokracji ludowej”.

Na początek kilka słów o Autorce. Joanna Wiesler ukoń-
czyła Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Pracę doktorską o TPD napisała na Uniwersytecie 
w Ratyzbonie (Regensburg) na Wydziale Historii Europy Połu-
dniowo-Wschodniej. Dzięki swojemu zaangażowaniu nauko-
wemu i pasji badawczej otrzymała stypendium bawarskiego 
Ministerstwa Oświaty oraz Instytutu Herdera w Marburgu.

W krótkiej przedmowie Joanna Wiesler podkreśla rolę swojej 
promotorki prof. Natali Stegmann w podjęciu i realizacji tego 
tematu. Dziękuje również innym profesorom za opiekę naukową, 
merytoryczną i recenzję pracy, a także rodzinie i przyjaciołom 
pomocnym w korekcie językowej; praca doktorska została napi-
sana w języku niemieckim i przetłumaczona na język polski. 

Książka, jak pisze Autorka, stanowi skróconą wersję jej 
doktoratu. Dowiadujemy się także, że działalność Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci spotkała się z zainteresowaniem naukow-
ców nie tylko z jej macierzystej uczelni, ale została również 
przedstawiona m.in. na Uniwersytecie w Kolonii, w Instytucie 
Pamięci Narodowej w Warszawie i w Niemieckim Instytucie 
Historycznym w Warszawie. 

Praca Joanny Wiesler ukazuje na szerokim tle polityczno-
społecznym działalność TPD w wyjątkowo trudnym okresie 
po roku 1957, kiedy to reaktywowane Towarzystwo mogło po-
nownie podjąć i realizować swoją misję na rzecz dzieci. Należy 
zauważyć, że w części poświęconej historii TPD nie brakuje 
informacji o trudnościach, jakie dotykały Towarzystwo w latach 
pięćdziesiątych, są one jednak przedstawione obiektywnie, ze 
zrozumieniem ówczesnych uwarunkowań ustrojowych. 

Warto podkreślić, 
że rozdziały książki 
poświęcone kolej-
nym dziesięcioleciom 
mówią o tym, w jak 
ogromnym zakresie 
organizacja pomagała 
dzieciom, jakie miała 
znaczenie dla lokal-
nych środowisk, jak 
wychodziła naprzeciw 
rozmaitym proble-
mom opiekuńczym, 
wychowawczym czy 
materialnym, inicjując 
i organizując potrzeb-
ne i atrakcyjne formy 
działania. W poszcze-
gólnych rozdziałach 
nie brakuje przykła-

Książka, którą warto przeczytać

O Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
dów przedsięwzięć Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podejmo-
wanych w celu poprawy opiekuńczo-wychowawczej oraz ma-
terialnej sytuacji dziecka i rodziny, a także ochrony praw dzieci. 
Dowiadujemy się o pedagogizacji rodziców, wczasach zdro-
wotnych, potrzebie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
poradnictwie wychowawczym, adopcji, rodzinnych domach 
dziecka i wielu innych pracach prowadzonych przez TPD.

Kolejny przykład aktywności to troska o dzieci wiejskie, co 
manifestowało się przede wszystkim organizowaniem opieki 
nad dziećmi w okresie nasilonych prac polowych. Obecne 
młode pokolenie zapewne nie pamięta, że w latach opisywa-
nych w książce, dzieci wiejskie w czasie wakacji przeważnie 
musiały pomagać w pracach polowych. Nie miały czasu na 
naukę, bo z pola wracały zwykle wieczorem, a w czasie waka-
cji zbierały w lesie grzyby i borówki na sprzedaż, więc czasu na 
zabawę z rówieśnikami było bardzo mało. Bardzo ważnym za-
daniem – czytamy – stało się dla TPD-owców odciągnięcie nie-
letnich od pracy w gospodarstwie. Z myślą o tym organizowali 
zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. (Dziecińce – przyp. 
red.). Ale również organizowali zajęcia dla uczniów, zwracali 
również uwagę na zapewnienie bezpiecznego dojazdu do 
szkół. (Rozdział „Działalność TPD na wsi w latach 60”). 

Nie brakuje również przykładów organizowania przez TPD 
pomocy dla dzieci w różnych miejscowościach np. w Kra-
kowie, łodzi czy Ciechanowie. W kryzysowych latach 80. 
XX wieku pomoc ta była szczególnie potrzebna i działacze 
Towarzystwa organizowali ją, przekazując dla dzieci i rodzin 
paczki „z darów”, podejmując interwencje w niezwykle trud-
nych sprawach mieszkaniowych i wielu innych. 

Z przytoczonych faktów i komentarzy Autorki wyłania się 
obraz organizacji inicjującej wiele form pracy samodzielnie, 
bez jakiegokolwiek odgórnego nacisku, głównie dzięki zaan-
gażowaniu działaczy TPD, a także jej członków działających 
w środowiskach lokalnych w gminach, miastach czy powia-
tach „blisko ludzi”, ale także – gdy zachodziła potrzeba – 
współpracującej z organami władz państwowych, jak również 
występującej do nich z własnymi postulatami. 

Publikacja Joanny Wiesler, która powstała na podstawie 
badań, studiowania gazet i czasopism, stron internetowych, 
drukowanych materiałów, sprawozdań, rozmów nie tylko 
z członkami TPD, ogromnie wzbogaca wiedzę o działalności 
Stowarzyszenia w ciągu 30 lat. Ukazuje niezwykle ważną rolę 
Towarzystwa w organizowaniu konkretnej pomocy dla dzieci, 
ale również w budzeniu świadomości społeczeństwa i popula-
ryzowaniu szerokiego wachlarza działań podejmowanego dla 
dobra dziecka. W sumie zasygnalizowana pozycja wydawnicza 
stanowi cenną oraz trwałą wartość w piśmiennictwie poświęco-
nym historii i działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Irena Malanowska

Joanna Wiesler: Dziecko w PRL-u, Trzy dekady polityki opieki nad dzieckiem w PRL-u 
(lata 60., 70 i 80. XX wieku), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jako organizator 
pomocy dzieciom w państwie demokracji ludowej, Wydawnictwo Naukowe SILVA 
RERUM, Poznań 2020.



32 Przyjaciel Dziecka 7–12/2021

Redakcja: Irena Malanowska – redaktor naczelna, Marzenna Kostka – z-ca red. nacz., Rafał Klim – fotoreporter

Rada Redakcyjna: Wiesław Kołak (przewodniczący), Józef Bogdaszewski, Kazimierz Pleśniak,  
Zygmunt Pyszkowski, Henryk Romańczuk, Henryk Zabrocki

Adres redakcji: Zarząd Główny TPD ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa; tel.: (22) 827 78 44, tel./fax: (22) 826 08 74
Druk: „Poligraf” Nakład: 1000 egz.

Warunki przyjmowania tekstów do druku

Redakcja przyjmuje teksty napisane na komputerze. Artykuł prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
i.malanowska@tpdzg.org.pl

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz innych formalnych zmian w treści artykułów. 

Od ponad 30 lat, najpierw wspólnie z Mło-
dzieżowym Centrum Kultury Harcerz, a od 2003 
roku samodzielnie jako Oddział Okręgowy TPD 
w Legnicy, ogłaszamy regionalny „Konkurs na 
Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”, 
który cieszy się nieustającym zainteresowa-
niem i skupia wokół jego realizacji nie tylko 
młodych wykonawców, ale całe rodziny, świe-
tlice szkolne, koła zainteresowań, przedszkola 
i wielu indywidualnych wykonawców w wieku 
od 5 do 19 lat. 

W minionych latach na konkurs napływało 
nawet ponad 300 szopek. Konkurs kultywuje 
nie tylko tradycje chrześcijańskie, ale także 
wyzwala kreatywność i umiejętności twórcze. 
Prace wykonywane są z przeróżnych materia-
łów i elementów dekoracyjnych: makaronów, 
pierników, guzików, tkanin, papieru i drewna. Konkursowe 
prace napływają nie tylko z terenu legnickiego, ale także 
z różnych stron Dolnego Śląska. Były też prace z Bydgosz-
czy, Olsztyna i okolic Warszawy.

Finały konkursów odbywają się w podniosłej i uroczystej 
oprawie z towarzyszącymi im koncertami kolęd i prezentacją 
jasełek, w których występują dzieci. Gośćmi tych uroczystości 
są przedstawiciele samorządów, kuratorium oświaty, Kościoła 
oraz rodzice. Prace pokonkursowe prezentowane są w witry-
nach Muzeum Miedzi, Starostwie Powiatowym i Sanktuarium 
św. Jacka w Legnicy. Corocznie laureaci otrzymują wiele 
nagród i wyróżnień fundowanych przez samorządy, Caritas 
i instytucje. 

Otwarciu wystawy towarzyszy co roku przekazanie przez 
legnickich harcerzy „Betlejemskiego Światła Pokoju”, które 
w tym roku otrzymało nazwę „Światło Nadziei”. Konkurs 
stanowi wielkie przeżycie zarówno dla jego organizatorów, 
uczestniczących w nim dzieci i ich rodziców. Rodzice są 
niezwykle dumni z osiągnięć swoich pociech i na pamiątkę 
robią wiele zdjęć z uroczystości wręczenia nagród. Miejscowe 
media z dużym uznaniem prezentują osiągnięcia młodych 
wykonawców, promując tym samym działalność TPD.

Szopki Bożonarodzeniowe TPD w Legnicy 

Kultywujemy tradycję

W tym roku na nagrody pozyskaliśmy sprzęt elektroniczny, 
fotograficzny, wydawnictwa albumowe oraz bombki, które co-
rocznie przekazuje dla naszego TPD znana na całym świecie 
Fabryka Bombek Vitbis ze Złotoryi. Laureatami nagród zostali: 

W kategorii wiekowej 7–9 lat I miejsca zdobyły ex aequo 
Daria Lewandowska i Maja Skrzątek, II miejsca przypadły Ty-
monowi Staszewskiemu i Amelii Balewicz, III miejsca uzyskali 
Oliwia Konieczna i Jan Daniluk. 

W kategorii wiekowej 10–12 lat I miejsca zdobyły Paulina 
Paczosa i Zuzanna Skrzypacz, II miejsca uzyskały Weronika 
Kukowska i Kornelia Szylko, III miejsca zdobyli Szymon Mać-
kowiak i Liliana Chojnacka. 

W kategorii wiekowej 13–15 lat II miejsce przypadło Marii 
Narusz, III miejsce otrzymał Miłosz Burzyński. 

Wykonawcy szopek w wieku powyżej 15 lat – Natalia 
Hyży, Zuzanna Grubasz, Kornelia Ponanta, Krystian Szeptuch, 
Marcel Szłapa – otrzymali wyróżnienia.

Od kilku lat regionalnemu przeglądowi szopek bożona-
rodzeniowych towarzyszą konkursy na najpiękniejszy stroik 
i najciekawszą kartkę świąteczną.

Kazimierz Pleśniak

Więcej zdjęć na str. 33
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Konkurs TPD w Legnicy  
na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową



Fot. Rafał Klim

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Numer dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakończenie kolonii letnich Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze
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