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DZIA£AMY OD 1919 ROKU

Nasi podopieczni to:

•	 dzieci	osierocone	i	porzucone

•	 dzieci	z	rodzin	patologicznych

•	 dzieci	przewlekle	chore	 
i	niepe³nosprawne

•	 dzieci	i	rodziny	znajduj¹ce	siê	 
w	trudnych	warunkach	 
¿yciowych

Organizujemy:

•	 samorz¹dy	dzieciêce 
i	m³odzie¿owe

•	 placówki	wypoczynkowe	 
letnie	i	zimowe

•	 turnusy	rehabilitacyjno- 
-profilaktyczne

•	 konkursy 
-	 artystyczne 
-	 ekologiczne 
-	 sportowe

Nasze	sta³e	placówki	to	m.in.:

•	 Centrum	Rehabilitacji, 
Edukacji,	Opieki	TPD	„Helenów”

•	 Niepubliczne 
Kolegium	Nauczycielskie 
im.	dr	Jerzego	Serejskiego

•	 oœrodki	adopcji 
i	rodzin	zastêpczych

•	 domy	wczasów	dzieciêcych

•	 œrodowiskowe	ogniska	 
wychowawcze

•	 œwietlice: 
-	 œrodowiskowe 
-	 socjoterapeutyczne 
-	 psychoterapeutyczne

•	 place	gier	i	zabaw

•	 warsztaty	terapii	zajêciowej

•	 oœrodki 
rehabilitacyjno-wychowawcze

•	 punkty	poradnictwa	rodzinnego,	
psychologicznego 
i	„telefony	zaufania”

•	 przedszkola

•	 dzienne	oœrodki	adaptacyjne

TOWARZYSTWO	 PRZYJACIÓ£	 DZIECI
THE	 SOCIETY	 OF	 THE	 FRIENDS	 OF	 CHILDREN
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90 lat towarzystwa przyjaciół dzieci

Od ostatniego XV Krajowego Zjazdu Delegatów TPD 
upłynęły dwa lata. Jednocześnie tak się składa, że w tym 
roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi 90-lecie 
swojej działalności. Czy te wydarzenia mają wpływ na 
bieżącą działalność organizacji?

W tym roku widać duże ożywienie w pracy zarządów 
TPD każdego szczebla. Jubileusz naszego 90-lecia jest 
obchodzony bardzo uroczyście. Przypominane są przy tej 
okazji dokonania i osiągnięcia Towarzystwa, wśród działa-
czy i osób związanych z nim umacnia się poczucie dumy 
wynikające z przekonania o ogromnych zasługach TPD 
w kształtowaniu i rozwijaniu działalności na rzecz dzieci 
potrzebujących pomocy. Zarówno w przeszłości, o której 
mówią przekazy historyczne, jak i obecnie, naszym codzien-
nym zadaniem jest jak najefektywniejsze organizowanie 
wsparcia i pomocy dla dzieci osieroconych, biednych, 
zagrożonych patologią, niepełnosprawnych. Działacze TPD 
od początku istnienia naszej organizacji rozbudzali spo-
łeczną wrażliwość i nadal to robią. Pomoc słabszym była 

Naszym codziennym zadaniem jest jak najefektywniejsze organizowanie wsparcia i pomocy 
dla dzieci osieroconych, biednych, zagrożonych patologią, niepełnosprawnych. 

Czas na więcej optymizmu
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego TPD

zawsze i jest też obecnie drogowskazem wytyczającym 
kierunki działania. W tym wypadku chodzi o dzieci, ale też 
coraz częściej z pomocy korzystają rodziny, bo przecież 
nie da się sztucznie oddzielić dziecka od jego rodziców. 
Wręcz przeciwnie, ten nurt pracy, który określa hasło Rób-
my wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach 
własnych, jest coraz szerzej realizowany oraz, co szcze-
gólnie ważne, skutecznie, o czym świadczą wyniki pracy 
środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. 

Na pewno ten temat będzie jednym z ważniejszych 
podczas sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów 
TPD zaplanowanego na koniec maja. Po ostrym kryzysie, 
jaki dotknął ogniska w ostatnich latach z powodu braku 
środków finansowych na ich prowadzenie, widać symp-
tomy poprawy...

W ciągu ubiegłego roku, po raz pierwszy od kilku lat przy-
było około 30 środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. 
Świadczy to o tym, że nasze placówki są właściwie oceniane 
przez władze samorządowe i uważane za potrzebne w środo-
wisku. Bez ich współpracy i pomocy materialnej ogniska nie 
mogłyby funkcjonować. Myślę, że także upór i konsekwen-
cja w przekonywaniu, że w nowoczesnym społeczeństwie 
ogniska, prowadzone według profesjonalnie opracowanych 
programów, są niezbędne, przyczyniły się do tego wyniku. 
Naszym celem jest zapewnienie pomocy dzieciom gorszych 
szans, jak je od kilku lat nazywamy, i stworzenie im lepszych 
warunków życiowego startu. Dotychczasowe doświadczenia 
dowodzą, że jest to możliwe. Wychowankowie naszych og-
nisk kończą szkoły, pracują, zakładają rodziny, a bez pomocy 
ogniska prawdopodobnie pozostaliby na ulicy, narażeni na 
złe wpływy, różnorodne uzależnienia czy kontakty z grupa-
mi przestępczymi. Daleko jeszcze do pełnego sukcesu, bo 
wciąż takich placówek jest o wiele za mało wobec potrzeb. 
Ale będziemy pracować nad tym, aby powstawały nowe i 
jestem przekonany, że nie będzie to praca syzyfowa. Warto 
jednak powtórzyć, że sukces na tym polu uwarunkowany jest 
m.in. dobrą współpracą z władzami samorządowymi. W wielu 
miejscowościach ta współpraca układa się bardzo dobrze, 
a TPD jest postrzegane przez samorządy jako ważny i kom-
petentny partner w rozwiązywaniu spraw opiekuńczo-wycho-
wawczych. Jednym z dobrych przykładów takiej współpracy 
jest gmina Zakroczym, gdzie niedawno odbyła się sesja Rady 
Gminy poświęcona 90-leciu TPD. Dało się dostrzec, że za-
równo dla władz gminy, jak i dla Towarzystwa jest to ważne 
wydarzenie, dokumentujące wspólne dokonania na rzecz 
dzieci i rodziny oraz całego środowiska lokalnego.
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Pojawiają się nowe inicjatywy mające na celu rozwi-
janie działalności dla środowiska lokalnego, na przykład 
propagowana ostatnio idea tworzenia Ośrodków Pracy 
Środowiskowej TPD. Może warto przypomnieć, jaki jest 
cel ośrodka i jak jego działalność ma być zorganizowa-
na.

Ośrodek Pracy Środowiskowej pomyślany został jako 
placówka wieloprofilowa, skupiająca rozmaite formy pracy. 
W ośrodku powinno funkcjonować środowiskowe ognisko 
wychowawcze wraz z takimi programami jak pedagog ro-
dzinny, wychowawca podwórkowy czy pedagog uliczny. 
Chcielibyśmy, aby przy ośrodku działały: koło TPD zrzesza-
jące rodziców, byłych wychowanków ognisk i inne osoby 
rozumiejące potrzebę pracy na rzecz dzieci, ognisko pracy 
pozaszkolnej, świetlica środowiskowa i socjoterapeutyczna, 
warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych, 
punkt przedszkolny, ośrodek interwencji kryzysowej, porad-
nia dla dzieci i rodziców, ośrodek mediacji rodzinnej, i inne, 
zależnie od potrzeb i inicjatyw środowiska lokalnego. Jest tu 
również miejsce dla społecznego rzecznika praw dziecka. 
Tak zorganizowany ośrodek stanowiłby silną placówkę, sku-
teczniej zaspokajającą różnorodne potrzeby społeczeństwa 
lokalnego, ściślej też współpracującą z władzami jednostek 
samorządu terytorialnego. Dzięki takiemu podejściu Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci byłoby wyraźniej postrzegane w 
środowisku lokalnym, a w ślad za tym uzyskałoby większe 
możliwości pozyskiwania środków finansowych na działal-
ność dla szeroko rozumianego dobra dziecka, szczególnie 
na rzecz dzieci gorszych szans. Sądzę, że tak, jak stopniowo 
rozwijały się ogniska, tak i ośrodki będą się z czasem upo-
wszechniać jako forma działalności bardziej wszechstronnie 
odpowiadająca na społeczne potrzeby w zakresie pomocy 
dziecku.

Wydaje się, że również zwiększa się aktywność w 
innych formach działania.

Systematycznie wzrasta efektywność wszystkich naszych 
kół specjalistycznych działających dla dobra dzieci niepełno-
sprawnych i przewlekle chorych. Zawdzięczamy to ludziom 
niezwykle oddanym dzieciom, którzy organizują różne formy 
wsparcia i pomocy dla własnych dzieci, ale i dla cudzych. 
Rozwinął się dzięki temu ogromny ruch wzajemnej pomocy 
przynoszący wspaniałe efekty. Zarówno dzieci, jak i rodzice, 
skupieni w kołach, przestają być osamotnieni, organizują roz-
maite zajęcia i imprezy. Niepełnosprawne dzieci dzięki temu 
wychodzą poza dom, uczestniczą w imprezach kulturalnych 
i sportowych, jeżdżą na wycieczki w kraju i za granicę, na 
kolonie i obozy. Słowem, mają możliwość prowadzenia, 
mimo choroby, interesującego i pełnowartościowego życia, a 
także integrowania się ze środowiskiem swoich rówieśników. 
Powstają też nowe warsztaty terapii zajęciowej, gdzie dzieci 
i młodzież zdobywają różne umiejętności przydatne w życiu 
i w wykonywaniu zawodu. Jest to możliwe dzięki dobrym 
warunkom finansowym zapewnianym przez PFRON oraz 
pomocy starostw, w wyniku czego spotykamy się w terenie 
ze sprzyjającym klimatem w staraniach o zakładanie tych 
placówek. W sumie współpraca TPD, starostw powiatowych 
i PFRON-u przynosi coraz lepsze efekty. 

Można też mówić o stabilizacji w zakresie organizacji 
letniego i zimowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci. 
Nasze zarządy dysponują dobrze wykwalifikowaną, spraw-
dzoną kadrą organizatorów, wychowawców i personelu 
pomocniczego, dzięki czemu kolonie i obozy są nie tylko 
atrakcyjne, ale i bezpieczne. Zwracamy wielką uwagę na 
staranność w przygotowaniu wyjazdów wakacyjnych, a 
zwłaszcza na to, aby warunki pobytu dzieci na kolonii czy 
obozie były pod każdym względem bezpieczne, służą temu 
m.in. szkolenia kadr prowadzących te placówki. Nacisk 
kładziemy również na żywienie dzieci korzystających z 
różnych form wypoczynku wakacyjnego, ponieważ prze-
ważnie wywodzą się one z biednych rodzin i bywają niedo-
żywione. Chcemy, aby dzieci na wakacjach były najedzone 
i zadowolone. I tak właśnie jest. Widzimy jednak potrzebę 
rozwiązania sposobu finansowania wyjazdów dzieci naj-
biedniejszych, gdyż nawet częściowa, niewielka, wręcz 
symboliczna odpłatność przekracza możliwości ich rodzin. 
A TPD nie może pokryć tych kosztów, bo nie ma pieniędzy. 
Chodzi więc o to, aby powstała możliwość stuprocentowe-
go sfinansowania z budżetu państwa wyjazdów dzieci z 
grupy najuboższych.

Sprawy finansowania działalności statutowej stowa-
rzyszenia są stałym tematem zebrań i dyskusji w gronie 
działaczy TPD. Chciałoby się, aby w tym zakresie zmieniło 
się coś na lepsze.

Myślę, że więcej danych na ten temat uzyskamy na 
Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów. Ale już teraz można 
się pokusić o większy optymizm, jeśli chodzi o zdobywanie 
pieniędzy. Zarządy TPD coraz lepiej radzą sobie z tym prob-
lemem, co w sytuacji braku środków budżetowych, a tak jest 
od początku transformacji ustrojowej, jest sprawą ogromnej 
wagi. Ogniwa TPD mają tyle środków finansowych, ile same 
zdobędą i wypracują. Chcę podkreślić, że odnotowujemy w 
tej dziedzinie stały postęp. Działacze i pracownicy TPD wy-
kazują się coraz większą sprawnością i wysokim poziomem 
kompetencji w przygotowywaniu wniosków o dotacje na 
realizację określonych programów. W skali kraju uzyskują 
w ten sposób niemałe środki finansowe, które pozwalają na 
promowanie i organizowanie zadań w dziedzinach takich, 
jak szkolenia komputerowe dla dzieci, warsztaty teatralne, 
zakładanie miniprzedszkoli dla dzieci wiejskich, szkolenia 
pedagogów rodzinnych, rzeczników praw dziecka i wielu 
innych. W ostatnich latach otrzymaliśmy też znaczące kwo-
ty z tytułu 1% odpisu od podatku. Pozytywne efekty w tej 
dziedzinie zawdzięczamy m.in. temu, że kolejne pokolenie, 
któremu TPD pomogło, nie ma wątpliwości, komu przekazać 
te pieniądze, wiedząc, że będą one właściwie spożytkowane 
w dobrej sprawie. Dużą rolę odgrywają też ulotki i ogłoszenia 
w lokalnych mediach. Chcemy, aby te środki mogły trafiać 
jak najbliżej podmiotu, czyli do struktur terenowych. Dlatego 
będziemy dążyć do tego, aby zarządy zarejestrowały się 
jako organizacje pożytku publicznego, bo wtedy pieniądze 
z 1 % będą wpływać bezpośrednio na ich konta. Obecnie 
siedem zarządów regionalnych TPD jeszcze nie ma statusu 
organizacji pożytku publicznego, co stanowi utrudnienie 
dla Zarządu Głównego TPD, który musi przeprowadzać 
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dodatkowe operacje finansowe związane z przyjmowaniem 
i przekazywaniem pieniędzy. Lepiej, żeby dla dobra sprawy 
zarządy mogły je zbierać od razu na własne konta. Tak będzie 
szybciej i lepiej. 

Inna forma pozyskiwania funduszy to tradycyjne rozpro-
wadzanie cegiełek wartościowych. Uzyskujemy też pewne 
niewielkie kwoty z tytułu nawiązek sądowych. Spełniamy 
warunki do tego, aby tych nawiązek było więcej, bo prze-
cież prowadzimy działalność profilaktyczno-resocjalizacyjną, 
wiele dzieci tzw. „sądowych” jest kierowanych do naszych 
ognisk. Realizujemy więc orzeczenia sądów, jesteśmy za-
rejestrowani w Ministerstwie Sprawiedliwości, toteż z tych 
powodów, które wymieniłem, oczekiwalibyśmy większej hoj-
ności ze strony sędziów, od których zależy, komu te nawiązki 
przyznają. 

Będziemy się nadal starać o zwiększenie efektywności 
finansowej, bo jest to konieczne dla zaspokojenia różno-
rodnych potrzeb dzieci – naszych podopiecznych. Warto 
podkreślić, że TPD radzi sobie bardzo dobrze w nowych 
warunkach społeczno-ekonomicznych, umiejętnie wyko-
rzystuje możliwości, jakie stwarza nowy system zdobywa-
nia środków finansowych na działalność statutową. Nasza 
90-letnia organizacja, mimo długoletniego stażu, nie jest 
skostniała, ale wciąż wychodzi naprzeciw nowym możliwoś-
ciom, elastycznie dostosowuje się do nowych warunków, 
wykazując się dużą prężnością i innowacyjnością. W całym 
kraju znajdujemy przykłady dobrej działalności, dosko-
nałego rozumienia i zaspokajania potrzeb dzieci, co jest 
możliwe dzięki umiejętnościom i wysokim kompetencjom 
działaczy TPD.

Media lokalne dość często informują o akcjach i im-
prezach organizowanych przez oddziały TPD w różnych 
małych miejscowościach, w miasteczkach i na wsi, doda-
jąc zwykle, że można je było zorganizować dzięki unijnym 
środkom finansowym, miejscowym sponsorom, pomocy 
rozmaitych instytucji.

To cieszy. Ale o ile lokalne media swoimi publikacjami 
bardzo wspierają działalność środowiskową TPD, to już cen-
tralne mniej się nią interesują. Nasza działalność opiera się 
na codziennej, mrówczej pracy ludzi dobrej woli, a rezultatem 
jest po prostu to, że mniej dzieci żyje na ulicy, mniej popada w 
kolizję z prawem, a więcej się uczy i wychodzi na tak zwanych 
porządnych ludzi. Aby jednak nie być niesprawiedliwym, to 
wspomnę, że ostatnio w „Głosie Nauczycielskim” ukazał się 
reportaż o środowiskowych ogniskach wychowawczych, 
ponadto TVP INFO przyjęła patronat nad obchodami 90-
lecia TPD. Bardzo nam zależy na dobrych relacjach z me-
diami, ponieważ mają one duży wpływ na popularyzowanie 
działalności społecznej, która jest i będzie bardzo ważna 
dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Zawsze 
bowiem będą biedne i zaniedbane dzieci, które mają bardzo 
zindywidualizowane potrzeby, a najlepiej rozwiązuje te prob-
lemy organizacja pozarządowa. Wielkim walorem TPD są 
dobrze rozbudowane struktury organizacyjne. W całym kraju 
funkcjonują doświadczone zarządy, stanowimy stowarzysze-
nie ustabilizowane, legitymujące się ogromnym dorobkiem 
intelektualnym i organizacyjnym. Te atuty pomagają śmiało 

podejmować nowe wyzwania, uczestniczyć z powodzeniem 
w ubieganiu się o dotacje, w konkursach itp. Chciałbym 
podkreślić, że znaczącą pomoc otrzymujemy od niewielkich 
firm, małych piekarni, ciastkarni czy masarni, dzięki którym 
dzieci w ognisku mogą zjeść podwieczorek, zabrać prowiant 
na wycieczkę czy otrzymać paczkę świąteczną. Dobrze by 
było, aby i wielcy przedsiębiorcy przyjęli zwyczaj regularnego 
sponsorowania naszych placówek. Na razie są to sporadycz-
ne przypadki, należy do nich firma Sodexho, która zapewnia 
obiady dzieciom w kilku warszawskich ogniskach, Totolotek 
przeznaczający dotacje na Ośrodek TPD „Helenów” i inne. 
Musimy zabiegać o to, aby biznesmenów reprezentujących 
duże firmy i wspomagających systematycznie naszą działal-
ność, było jak najwięcej.

Wróćmy jednak do obchodów jubileuszowych. Jakie 
zdarzenia należy wymienić przede wszystkim?

Centralne obchody 90-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci zostały zainaugurowane w dniu 14 marca koncertem 
„Wszystkie dzieci są nasze”, który odbył się w sali koncer-
towej warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Przygoto-
wania do koncertu i sam koncert opisujemy szczegółowo na 
łamach „Przyjaciela Dziecka”, powiem więc tylko, że koncert 
w wykonaniu dzieci z ognisk i warsztatów terapii zajęciowej 
był bardzo piękny, nie zabrakło również informacji o historii 
i bieżących dokonaniach TPD opowiedzianych w atrakcyjny 
sposób przez prowadzącego konferansjerkę Pana Andrzeja 
Frajndta. Widzowie byli poruszeni i domagali się bisów, co 
najlepiej świadczy o poziomie koncertu.

Obchodziliśmy także urodziny Pana Stanisława Tułodzie-
ckiego, Honorowego Prezesa ZG TPD, który w doskonałej 
formie fizycznej i umysłowej ukończył 1 kwietnia 100 lat. O 
tym wydarzeniu i uroczystym spotkaniu, które odbyło się 
w siedzibie ZG TPD wspominam tylko ogólnie, bowiem 
szczegółowa relacja znajduje się na łamach naszego cza-
sopisma. 

Z okazji jubileuszu odbyły się rozgrywki piłkarskie „Torpe-
dy TPD”, które sponsorowała Fundacja Fortis Bank. Mamy 
informacje, że terenowe ogniwa TPD organizują wiele atrak-
cyjnych imprez. Apogeum obchodów nastąpi 1 czerwca w 
Dniu Dziecka, ale różne wydarzenia dla uczczenia jubileuszu 
będą się odbywały w ciągu całego roku. 

Trwałym dorobkiem są z pewnością wydawnictwa książ-
kowe: drugie wydania książek: Bohdana Tracewskiego 
„Przyjaciele dzieci” i „Nie ma dzieci bez szans” pod redakcją 
Józefa Bogdaszewskiego oraz nowa książka „90 lat Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci” pod redakcją profesora Leszka 
Stadniczeńki. 

Zbieg okoliczności sprawił, że również w tym roku 
przypada 20-lecie działalności Krajowego Komitetu Wy-
chowania Resocjalizującego. 20 marca odbyło się XI Fo-
rum Przyjaciół Dzieci Ulicy. Jakie jest główne przesłanie 
obrad Forum?

Zadaniem KKWR od samego początku było wypracowa-
nie zasad opieki nad dziećmi ulicy, czyli nad tą grupą dzieci, 
która z powodu biedy, alkoholizmu i nieporadności rodziców 
szuka na ulicy towarzystwa i rozrywki. Chcieliśmy wyciągnąć 
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te dzieci z ulicy, bram i podwórek, a wiadomo, że najlepszym 
na to sposobem jest zaproponowanie czegoś atrakcyjnego 
w zamian. Uznaliśmy, jak się okazało słusznie, że takim miej-
scem jest środowiskowe ognisko wychowawcze. Dzieci ulicy 
bardzo potrzebują jakiegoś dachu nad głową po lekcjach 
w szkole, przyjaznej atmosfery, pomocy w nauce, skrom-
nego choćby posiłku. To wszystko znajdują w ogniskach 
organizowanych w oparciu o bazę i kadrę TPD. Nie chciał-
bym się powtarzać, dlatego powiem tylko, że po 20 latach 
działalności KKWR możemy być z niej dumni, gdyż zostały 
opracowane profesjonalne programy, dzięki którym praca 
profilaktyczno-resocjalizacyjna stała się bardzo efektywna. 
Główną sprawą jest odrabianie lekcji z pomocą wychowawcy 
lub wolontariuszy, którymi często są uczniowie liceów lub 
studenci. Już po krótkim czasie tak zadbane dzieci mogą się 
pochwalić lepszymi ocenami, więc lęk przed szkołą udało 
się opanować, a wraz z tym i drugoroczność; w naszych 
ogniskach praktycznie wszyscy wychowankowie uzyskują 
promocję do kolejnych klas. Drugim ważnym efektem jest 
wyeliminowanie potrzeby umieszczania dzieci w domach 
dziecka. To bardzo ważne, by nie dochodziło do zerwania 
więzi rodzinnych. Pomaga w tym program Pedagog rodzinny, 
którego celem jest współpraca z rodziną wychowanka. Z 
czasem zostały opracowane dalsze programy, jak Pedagog 
uliczny, Wychowawca podwórkowy, Przyjaciel dzieci ulicy. I 
tak zrodził się profesjonalny i bardzo efektywny system pro-
filaktyczno-resocjalizacyjny KKWR. W „Przyjacielu Dziecka” 
i w „Ognisku” stale są publikowane listy i wypowiedzi dzieci 
z ognisk pod tytułem „Jak TPD pomogło mi w życiu”, które 
pokazują, jak te placówki są potrzebne i na czym ich praca 
polega. Na początku lat dziewięćdziesiątych ognisk szybko 
przybywało i było ich blisko 400 w całym kraju, ale po prze-
kazaniu finansowania ognisk starostwom i gminom trzeba 
było je likwidować z powodu braku pieniędzy na ich prowa-
dzenie. I chociaż pojawiają się sygnały o powstaniu nowych 
placówek, to nie rekompensuje to poniesionych strat ani 
tego, że zbyt wiele ognisk ograniczyło programy działania, 
stając się raczej świetlicami, a nie miejscem oddziaływania 
wychowawczego i profilaktyczno-resocjalizującego.

XI Forum, wyrażając zaniepokojenie powstałą sytuacją, 
wystąpiło z apelem „SOS dla ognisk! Zielone światło dla 
dzieci gorszych szans!”, który również jest opublikowany 
w „Przyjacielu Dziecka”.

Kwestie te z pewnością będą jednym z ważniejszych 
tematów dyskusji podczas zjazdowych obrad. Ale są i 
inne problemy do omówienia. Jakie przykładowo można 
by wymienić?

Na pewno będziemy dyskutować o możliwościach zwięk-
szenia efektywności zdobywania środków finansowych, za-
równo unijnych, jak i innych. Od dłuższego czasu jest też 
podnoszona sprawa ewentualnego wprowadzenia działal-
ności gospodarczej, wobec czego musimy przeanalizować 
wszystkie plusy i minusy takiego rozwiązania. Zastanowimy 
się, czy podział na regiony w TPD ułatwia czy też utrudnia 
funkcjonowanie, jakie zmiany w związku z tym należałoby 
wprowadzić do statutu Towarzystwa. Na pewno sporo uwagi 
poświęcimy projektowi rozbudowy Centrum Rehabilitacji, 

XI FORUM Przyjaciół Dzieci Ulicy
20 marca 2009 r. w Warszawie pod hasłem Ratunek dla 

zagrożonego dzieciństwa! odbyło się XI Forum Przyjaciół 
Dzieci Ulicy. 

W roku bieżącym przypada również jubileusz 20-lecia 
Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. Wśród 
najważniejszych działań KKWR należy wymienić tworzenie i 
upowszechnianie środowiskowych ognisk wychowawczych 
TPD, które z czasem zostały wzbogacone środowiskowymi 
programami pedagogicznymi, jak Pedagog rodzinny, Wycho-
wawca podwórkowy, Pedagog uliczny, Pierwszy raz w War-
szawie, Dziecięce Sejmiki Ogniskowe, weekendowe turnusy  
socjoterapeutyczne organizowane dla dzieci z całego kraju 
w Integracyjnym Centrum Opieki, Wychowania, Terapii w 
Serocku. Dla dzieci powstała gazetka „Ognisko”, a dla kadry 
TPD ukazują się wydawnictwa metodyczne, „Nasz Animator”, 
„Opieka – Wychowanie – Terapia”.

Jedną z ważnych części programu Forum, którego nauko-
we kierownictwo objął prof. dr hab. Lesław Pytka, była debata, 
podczas której omówiono dokonania KKWR oraz problemy 
dotyczące potrzeby rozwijania opieki nad dziećmi gorszych 
szans. Moderatorem debaty był prof. dr hab. Tadeusz Pilch. 

Podobnie jak w poprzednich latach, wiele uwagi poświę-
cono potrzebie prowadzenia zorganizowanych form opieki 
i pomocy dla dzieci zaniedbanych, niedostosowanych spo-
łecznie, wychowujących się w rodzinach patologicznych. 

Zwieńczeniem obrad Forum był apel SOS dla ognisk!, 
który publikujemy na następnej stronie. 

Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Mamy szansę uzyskać 
na ten cel fundusze z Unii Europejskiej. Ale musimy zdobyć 
20% środków finansowych jako wkład własny. Nie mamy 
tych pieniędzy, liczyć trzeba na to, że delegaci w toku obrad 
przedstawią propozycje w tym zakresie. Alternatywą jest 
wyprzedaż części majątku TPD „Helenów”, czyli terenów na 
obrzeżu tej placówki, a tego chcemy uniknąć. Już obecnie po 
latach starań, rozbudowy i modernizacji infrastruktury Cen-
trum TPD „Helenów” jest placówką bardzo nowoczesną w 
skali kraju, a po rozbudowie byłaby nią w skali europejskiej 

Tak więc jest nad czym myśleć i pracować. Jesteśmy 
do tego przyzwyczajeni, ponieważ Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci zawsze podejmowało nowe wyzwania i teraz też je po-
dejmuje. Mamy swój niezaprzeczalny udział w promowaniu 
ważnych idei społecznych, działamy w interesie słabszych, 
przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i mamy swój 
niemały wkład w realizację modelu społeczeństwa obywatel-
skiego. Myślę, że sytuacja będzie się stopniowo stabilizować, 
co pozwoli nam koncentrować się na działalności opiekuń-
czo-wychowawczej w środowisku lokalnym, blisko dziecka i 
rodziny. Chciałbym, aby majowy Zjazd Sprawozdawczy stał 
się dobrym przygotowaniem do Krajowego Zjazdu Dele-
gatów TPD w 2011 roku, który podsumuje dokonania całej 
bieżącej kadencji i określi zadania na przyszłość.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Malanowska
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SOS dla ognisk! 
Zielone światło dla dzieci gorszych szans!

Ponad 20% małoletnich dzieci tj. 140 tysięcy żyje w ubóstwie. Blisko 200 tysięcy dzieci pozostaje pod opieką sądów. Rocznie 
wykonuje się około 26 tysięcy orzeczeń o umieszczeniu dziecka poza rodziną, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzi-
nach zastępczych przebywa ponad 90 tysięcy dzieci. Czas oczekiwania na  realizację orzeczenia sądu o umieszczeniu nieletniego 
w placówce wychowawczej lub resocjalizacyjnej trwa średnio półtora roku. W polityce orzeczniczej sądów obserwuje się zbytnią 
łatwość umieszczania dzieci poza rodziną naturalną jedynie z powodów socjalnych możliwych do kompensacji. Brak konsekwencji 
w przestrzeganiu obowiązków gminy dotyczących prowadzenia i zapewniania miejsc w placówkach wsparcia dziennego.

To tylko niektóre fakty sprzyjające naruszaniu podstawowego prawa dziecka do wychowywania się w rodzinie.

* * *
20 lat temu Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego wśród głównych celów swego działania wyodrębnił  upowszechnia-

nie idei prorodzinnego i środowiskowego modelu opieki nad dzieckiem. Cel ten realizowany jest pod hasłem „Zróbmy wszystko, 
aby dzieci wychowywały się w rodzinie własnej”. Egzemplifikacją tego hasła był bardzo dynamiczny do roku 1999, ruch two-
rzenia środowiskowych ognisk wychowawczych na terenie całego kraju. Możliwość zorganizowania w krótkim czasie ponad 400 
ognisk, które po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zyskały rodzajową nazwę placówki wsparcia dziennego, zawdzięczamy 
autentycznemu partnerstwu publiczno-społecznemu.

Wybraliśmy strategię wielopodmiotowej współpracy. Tworzeniem, organizacją i prowadzeniem ognisk zajmowały się zgodnie: 
• gmina – która zapewniała lokal i dożywianie,
• kuratorium, a później starostwo powiatowe – zapewniały środki na płace,
• TPD wypełniło wszystkie funkcje organu prowadzącego, a ponadto –  w miarę posiadanych środków - dofinansowywało,  

działalność ognisk,   zapewniało wyposażenie, pomoc materialną dla dzieci i ich rodzin,
• KKWR, który wypracowywał programy okołoogniskowe i pozyskiwał środki na ich realizację, opracował wzory dokumentacji,  

organizował szkolenie kadry.
Istotną cechą tej strategii był cząstkowy udział wielu  podmiotów, które miały większą motywację działania, jeśli nie musiały 

same ponosić ciężaru utrzymania placówki. 
 Po roku 1998 załamał się optymizm, co do perspektyw i dalszego rozwoju ognisk. Reforma administracyjna, nowy podział 

terytorialny kraju i związany z nim rozdział kompetencji oraz środków finansowych, pociągnęły za sobą konieczność przekształ-
ceń strukturalnych i organizacyjnych także w dziedzinie opieki nad dzieckiem realizowanej zarówno przez sektor publiczny, jak i 
niepubliczny. 

Proces decentralizacji wyposażył lokalne organy samorządowe w instrumenty zarządzania, środki finansowe, tworząc tym samym 
możliwość podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach wyboru najtrafniejszych dla danej społeczności rozwiązań. 

I tak ogniska pozostawały pierwotnie w gestii starostwa powiatowego i nowo tworzących się centrów pomocy rodzinie, a później 
stały się zadaniem własnym gminy, która generalnie nie udźwignęła ciężaru ich prowadzenia.

Niepubliczne ogniska wychowawcze w okresie przejściowym pozbawiono systematycznego dopływu środków, a obecne dotacje 
gwarantowane przez budżet gminy są powszechnie zaniżane, co wyraża się nawet  kwotą poniżej 1 złotego dziennie na dziecko. 

W niesprzyjających warunkach ogniska zmuszone zostały do poszukiwania sposobów przetrwania za wszelką cenę. Spowodo-
wało to ograniczenie bogatej, charakterystycznej dla ognisk oferty programowej, sukcesywne zmniejszanie czasu pracy, a wreszcie, 
zmniejszenie liczby dzieci korzystających z tego rodzaju opieki. 

Tracąc  możliwość stabilizacji, wiele ognisk  zrezygnowało z właściwych sobie  funkcji, stając się de facto rodzajem świetlicy o 
charakterze doraźnej pomocy dziennej.

Paradoksalnie, dziesięć lat po wprowadzeniu reformy systemu opieki nad dzieckiem, dającej nadzieję na poprawę sytuacji, a 
co najważniejsze daniu gwarancji prawnych zarówno dzieciom, jak ich rodzicom polegających na zbliżeniu organów decyzyjnych 
do lokalnych potrzeb – organy te (gminy) z tych gwarancji się nie wywiązują bez żadnych konsekwencji.

Widząc w tym zagrożenie dobra dziecka jako wartości prawnie chronionej, naruszanie praw dzieci wychowujących się w rodzi-
nach,  które bez pomocy i wsparcia z zewnątrz nie są w stanie prawidłowo spełniać  swoich obowiązków – po raz trzeci wołamy:

SOS dla ognisk! 
Zielone światło dla dzieci gorszych szans!

Apel kierujemy do posłów i senatorów, samorządów wszystkich szczebli, resortów odpowiedzialnych za sprawy dzieci, rzecz-
ników praw obywatelskich i praw dziecka, wymiaru sprawiedliwości i służb porządkowych, działaczy organizacji pozarządowych, 
przedstawicieli Kościołów, organów kontrolnych, jak NIK, RIO, mediów i wszystkich, którym dobro dziecka leży na sercu.

Dziś rozpoczynamy trzecią kampanię w obronie praw dzieci gorszych szans, które mają prawo do wychowywania się we własnej 
rodzinie, korzystania z systemu zabezpieczenia społecznego i wsparcia rodziny, a ponad wszelką wątpliwość nie mogą ponosić 
konsekwencji przemian ekonomicznych, upolitycznienia samorządów i kadencyjności władzy. 

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Dzieci  
Warszawa, dnia 20 marca 2009 r.
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14 marca br. w sali koncertowej Uniwersytetu Mu-
zycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie odbył się 
koncert jubileuszowy, inaugurujący obchody 90-lecia To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci, zorganizowany przez Zarząd 
Główny i Mazowiecki Oddział Wojewódzki TPD. 

Przygotowania do koncertu trwały od początku 2009 
roku, a było ich niemało, bo i ranga przedsięwzięcia wiel-
ka. Trzeba było opracować scenariusz, wybrać repertuar, 
znaleźć wykonawców. Było jasne, że na scenie powinny 
wystąpić dzieci, skoro TPD od 90 lat działa na rzecz i dla 
dobra dzieci. 

Kierownikiem artystycznym koncertu został Krzysztof 
Matuszak, który śpiewa w Warszawskiej Operze Kameralnej 
i od lat współpracuje z TPD. Jeżeli chodzi o prowadzenie 
koncertu, powinna się tym zająć osoba, która zna i docenia 
dorobek Towarzystwa. Prezes Zarządu Głównego TPD Wie-
sław Kołak zaproponował, aby konferansjerkę powierzyć 
Andrzejowi Frajndtowi, liderowi zespołu Partita, wieloletnie-
mu działaczowi TPD Mokotów w Warszawie, założycielowi 
takich dziecięcych zespołów muzycznych, jak Panda i Eja. 
Pan Andrzej z ogromnym zaangażowaniem podszedł do 
powierzonego mu zadania. Scenariusz opracował wspólnie 
z Bohdanem Tracewskim, znawcą historii TPD. 

Po dwóch próbach generalnych, które odbyły się w 
Oratorium Bazyliki Serca Jezusowego w Warszawie przy ul. 
Kawęczyńskiej można było rozpocząć przygotowania w sali 
koncertowej Uniwersytetu Muzycznego. Przyjaciele z War-
sztatów Terapii Zajęciowej TPD w Świętochłowicach zajęli się 
nagłośnieniem i oświetleniem. Trwała jeszcze ostatnia próba, 
gdy zaczęli się schodzić widzowie. Zanim zajęli miejsca na 
widowni, mogli podziwiać zorganizowaną w foyer wystawę 
prac plastycznych dzieci, rękodzieła przygotowane przez 
podopiecznych WTZ w Nowym Dworze Mazowieckim, a tak-
że wystawę materiałów archiwalnych, zdjęć i dokumentów, 
przedstawiających historię Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Wystawę przygotował Wojciech Stojanowski, który aktualnie 
prowadzi archiwum TPD, a w przeszłości był dyrektorem 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD „Helenów”. Z dużą 
pomocą przyszedl również dyrektor Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki TPD „Helenów” Zbigniew Drzewiecki, 
który zorganizował zakwaterowanie dla członków zespołów 
muzyczno-wokalnych i ekipy zajmującej się nagłośnieniem i 
oświetleniem. Ośrodek użyczał także samochodu do woże-
nia artystów i sprzętu.

Koncert rozpoczął się dźwiękami Ody do radości. Na-
stępnie prezes Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak przy-
witał uczestników koncertu. Ciepłe słowa, pełne uznania 
dla osiągnięć Towarzystwa Przyjaciół Dzieci skierował do 
zebranych Jego Magnificencja Stanisław Moryto, rektor 
Uniwersytetu Muzycznego. 

Wśród gości byli m.in.: Bożena Opioła z Kancelarii Prezy-

KONCERT INAUGURUJąCy OBCHODy 90-LECIA TPD

Wszystkie dzieci są nasze
denta RP, Andrzej Rybus-Tołoczko z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Janusz Kostynowicz – doradca wiceprezy-
denta m. st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego, przed-
stawiciele samorządów, świata nauki, Sejmu. Marszałek 
Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik przysłał wspa-
niały kosz kwiatów. Na sali widać było również wiele osób 
od lat aktywnie zaangażowanych w działalność Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci oraz dzieci ze środowiskowych ognisk wy-
chowawczych TPD i innych placówek prowadzonych przez 
nasze stowarzyszenie. 

Po części oficjalnej na scenie byli już tylko młodzi artyści 
i prowadzący konferansjerkę Andrzej Frajndt. Zapowiadając 
kolejne występy, przybliżał widzom historię i cele TPD. Za-
czął od wyrecytowania wiersza 15-letniej Klaudii Krasuskiej 
z Elbląga, który publikujemy obok. Przypomniał rok 1919, 
kiedy to z inicjatywy wielkiej orędowniczki praw dziecka, 
znakomitej polskiej pisarki Stefanii Sempołowskiej powstało 
RTPD, a także postać pierwszego przewodniczącego orga-
nizacji Tomasza Arciszewskiego. Towarzystwo – mówił – od 
początku publicznie broniło praw dziecka do życia, zdrowia, 
nauki i godności. 

Nastrój tamtych lat oddały piosenki Płynie Wisła płynie, 
Przybyli ułani pod okienko i Ach śpij kochanie, w wykonaniu 
chóru Andromeda. Chór działa przy Szkole Podstawowej 
Nr 6 w Otwocku pod kierunkiem pani Anny Ćwiklińskiej, a z 
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci współpracuje od początku 
swej działalności, czyli od roku 1992.

Z kolei, mówiąc o czasach okupacji, Andrzej Frajndt 
przypomniał, że w czasie wojny ogniwa Towarzystwa dzia-
łały nadal. Po delegalizacji RTPD w 1940 r. jego członkowie 
nie zaprzestali działalności na rzecz dzieci. Prowadzili ją 
z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność lub w 
ramach instytucji opieki i pomocy społecznej, które przez 
władze okupacyjne zostały zalegalizowane (np. Rada Głów-
na Opiekuńcza). Nadal więc niesiona była pomoc dzieciom 
zagubionym, osieroconym, żyjącym w nędzy, organizo-
wano dożywianie. Działacze TPD uczestniczyli w tajnym 
nauczaniu, ratowaniu dzieci żydowskich i Zamojszczyzny, 
pomagali dzieciom rodziców z ruchu oporu, prowadzili dla 
rodziców doradztwo w zakresie zdrowia i wychowywania 
dzieci.

Ilustracją muzyczną tego trudnego okresu były utwo-
ry w wykonaniu Zespołu Wokalnego składającego się z 
podopiecznych ognisk TPD z Pragi Północ i z Falenicy 
– uczestników warsztatów Muzyczna szansa. W ich wy-
konaniu usłyszeliśmy Pałacyk Michla – wzruszający był 
5-letni Mały Powstaniec, który śpiewał, że tu każdy chło-
pak chce być ranny, sanitariuszki morowe panny i Serce 
w plecaku.

Czas wojny pozostawił po sobie ponad milion sierot i 
półsierot – mówił Andrzej Frajndt. – Dzieci wymagały pomo-
cy lekarskiej, dożywiania, niezwłocznego umieszczenia w 
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placówkach opieki całkowitej. Jesienią 1944 r., gdy na zie-
miach polskich trwały jeszcze działania wojenne, doszło do 
reaktywowania Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
które wspólnie z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, 
a po zjednoczeniu w 1949 roku, już jako TPD, organizowało 
domy małego dziecka, żłobki, dziecińce, przedszkola, punk-
ty opieki nad matką i dzieckiem, kuchnie mleczne, świetlice 
szkolne, kolonie i półkolonie.

Po tej porcji wiedzy publiczność usłyszała piosenkę 
Od nocy do nocy, którą zaśpiewały w duecie Magdalena 
Oleksiak, uczennica III klasy liceum i Magda Jabłońska, 
uczennica III klasy gimnazjum. Obie wokalistki pracują pod 
okiem Grażyny Orszt-Alber od wielu lat współpracującej z 
oddziałem TPD w Sulejówku. Jako następna wystąpiła Jo-
anna Miętusiewicz, podopieczna ogniska przy ul. Wileńskiej 
w Warszawie, wykonując piosenkę Anny Jantar Nie wierz 
mi, nie ufaj mi. 

Potem były piosenki Chodź pomaluj mój świat na żółto i 
na niebiesko oraz Tyle słońca w całym mieście. Obie wykonał 
zespół Flesz, który przyjechał z województwa zachodnio-
pomorskiego. Zespół, który najpierw nosił nazwę Iskierki, 
powstał w 2006 roku przy ognisku TPD w Rybakach. Gru-
pę tworzą 4 dziewczyny i jeden chłopak. Głównym celem 
powstania zespołu było reprezentowanie ogniska TPD na 
różnego rodzaju konkursach, imprezach, akademiach czy 
uroczystościach. Zespół śpiewa różnorodne utwory: typowo 
dziecięce, młodzieżowe, okolicznościowe, a także piosenki 
z dawnych lat. Ostatnio zespół występował w Polskim Radiu 
Szczecin podczas finału akcji Gwiazdka jak ze snu, którą 
zorganizowało Polskie Radio Szczecin we współpracy z od-
działem TPD Szczecin. Założycielką grupy jest pani Mariola 
Misiek, a opiekunem muzycznym pani Ewa Kociuba. Człon-
kowie zespołu, Agata, Karolina, Angelika, Natalia i Damian, 
przyjeżdżając na koncert pierwszy raz w życiu odwiedzili 
Warszawę.

Do czasów współczesnych przybliżyły nas dwie kolejne 
piosenki. Pierwsza to Piosenka księżycowa (w oryginale 
śpiewana przez Varius Manx), którą wykonała Joanna Stach-
niak, uczennica trzeciej klasy gimnazjum nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Sulejówku, podopieczna Ogniska Pracy Poza-
szkolnej TPD Sulejówek; śpiew ćwiczy pod fachowym okiem 
pani Grażyny Orszt-Alber. Druga piosenka to Dłoń Natalii 
Kukulskiej w wykonaniu Joanny Miętusiewicz. Dłoń to piękna 
piosenka o miłości i tęsknocie dziecka za matką;

  Niewidzialna dłoń, ochroni mnie 
  Od złego w czarny dzień
  Niewidzialna dłoń, osłoni mnie 
  To jedno zawsze wiem.

I znów Andrzej Frajndt opowiada. O tym, że Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci ma ogromne zasługi w budzeniu wrażliwości 
społecznej na zagrożenia, krzywdy i potrzeby dzieci i upomina 
się o przestrzeganie ich praw. Wyjątkową rolę w tej dziedzinie 
odegrały – poczynając od drugiej połowy lat 50. obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka, dzięki którym upowszechnione 
zostało hasło „Wszystkie dzieci są nasze”. 

TPD prowadzi także szeroką działalność w zakresie po-
mocy osobom niepełnosprawnym, specjalistyczne koła, 
świetlice integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej.

Jak wysoki poziom reprezentuje młodzież z warszta-
tów, pokazał zespół Tolerancja ze Śląska, który jest gru-
pą integracyjną, wykreowaną podczas zajęć muzycznych 
prowadzonych z osobami niepełnosprawnymi w Warszta-
tach Terapii Zajęciowej TPD w Świętochłowicach. W skład 
zespołu wchodzą podopieczni warsztatów oraz ich tera-
peuci – profesjonalni muzycy. Tolerancja wykonuje własne 
interpretacje znanych utworów polskiej, i nie tylko, sceny 
rockowo-bluesowej, porywając widownię, łamiąc stereoty-
py, szerząc idee tolerancji i integracji. Tolerancja tak bardzo 
się podobała, że publiczność domagała się bisów. Jednak 
Andrzej Frajndt zapanował nad rozemocjonowaną widow-
nią i przypomniał, że działalność TPD trwa już 90 lat, ale 
dzieci nadal potrzebują pomocy. Zwrócił uwagę na ekran, 
na którym podczas koncertu pojawiały się zdjęcia dzieci w 
różnych sytuacjach. 

***

Obchody jubileuszu będą trwały do końca 2009 roku. 
Odbędzie się wiele ciekawych imprez i koncertów w całym 
kraju. Ale o koncercie inaugurującym obchody 90-lecia TPD 
na pewno długo będziemy pamiętać.

Należy także serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w to wspaniałe przedsięwzięcie: m.in. 
pracownikom biur Zarządu Głównego i Mazowieckiego Od-
działu Wojewódzkiego TPD, Warsztatowi Terapii Zajęciowej w 
Świętochłowicach, wychowawcom i instruktorom zespołów 
ze środowiskowych ognisk wychowawczych TPD, Krzysiowi 
Matuszakowi, który od początku tworzył koncepcję koncertu. 
Wszystkim, którzy znają i szanują dorobek Towarzystwa, a 
swoją pracą przyczyniają się, w imię dobra dziecka, do suk-
cesów, teraz i w przyszłości.

Jolanta Szklarska

Fotoreportaż z koncertu patrz str. 34 (na okładce).

Jesienią wszystko szarzeje, żółć z czerwienią się 
przeplata,
Humor odlatuje daleko.

Zimą bieleje wszystko, krótkie dni zakrywa noc
I życie staje się krótsze.

Wiosną budzę się do życia – przyroda mi 
towarzyszy,
Optymizm mnie wypełnia.

Latem się otwieram – na wszystkie nowości
Cieszę się życiem i korzystam z wolności.

Potem wszystko zatacza koło, a w porach roku
Odnajduję siebie.

Klaudia Krasuska
lat 15, Elbląg 
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Długo przed wyznaczonym czasem spotkania uczestnicy 
uroczystości, podekscytowani, oczekiwali przybycia Prezesa 
Stanisława Tułodzieckiego. I trudno się dziwić emocjom, bo 
przecież już to, że ktoś osiąga sto lat życia jest traktowane 
jako coś niezwykłego; a co dopiero, gdy setne urodziny 
obchodzi osoba tak wybitna i zasłużona dla ruchu TPD, jak 
Stanisław Tułodziecki. 

Kilka minut przed dziesiątą rano Bohdan Tracewski, b. 
sekretarz generalny TPD, przywiózł Jubilata swoim samo-
chodem pod same drzwi budynku, w którym mieści się 
biuro ZG TPD. Przywitał go, oczekujący w bramie, prezes 
Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak. Następnie Jubilat, 
szczupły, wyprostowany, bez żadnych trudności wszedł wraz 
z osobami towarzyszącymi na drugie piętro, gdzie w sali 
konferencyjnej został przywitany oklaskami.

Podczas spotkania, wręczając Jubilatowi statuetkę TPD 
za całokształt pracy na rzecz dzieci, prezes Wiesław Kołak 
powiedział, że rola Stanisława Tułodzieckiego dla rozwoju 
społecznego ruchu na rzecz dzieci potrzebujących opieki 
i pomocy jest wyjątkowa, przypadła na szczególnie trudny 
okres w historii Polski. Najpierw były to lata działalności 
RTPD, gdy kraj dźwigał się z biedy po drugiej wojnie świa-
towej, po której trzeba było zorganizować opiekę nad siero-
tami – dziećmi, które w tej okrutnej wojnie straciły rodziców. 
Następne lata też nie były łatwe, trzeba było ratować TPD 
przed likwidacją, ale prezes Tułodziecki nie przestraszył 
się ówczesnych władz i znalazł sposoby, aby Towarzystwo 
przetrwało i mogło pełnić swoją misję. – Cieszymy się bardzo 
z tych dokonań – powiedział W. Kołak – zwłaszcza, że sto lat 
Pana Prezesa przypadło podczas obchodów 90. rocznicy 
istnienia i działalności TPD, w czym można dostrzec niezwykły 
zbieg okoliczności. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że 
Pan przez tyle lat prowadził nasze stowarzyszenie, działając 
ze wszystkich sił dla dobra dziecka. 

W podobnym duchu mówił również Bohdan Tracewski. 
Przypomniał, że Towarzystwo po kierownictwem Jubilata 
wniosło twórczy wkład na rzecz zdrowia, opieki i wychowa-
nia dzieci w Polsce. Na szczególne wyróżnienie zasługują: 
organizowanie środowiska wychowawczego w miejscu za-
mieszkania dziecka i rodziny; stworzenie koncepcji poradni 
społeczno-wychowawczych i zorganizowanie ich we wszyst-
kich większych ośrodkach miejskich na terenie całego kraju; 
ogniska przedszkolne, które przygotowywały do szkoły dzieci 
posiadające braki w rozwoju i wychowaniu, a z czasem stały 
się inspiracją dla powszechnego przygotowywania wszyst-
kich sześciolatków do szkoły; kolonie zdrowotne, które łą-
czyły wypoczynek dziecka z jego intensywnym leczeniem 

i rehabilitacją; zorganizowanie opieki indywidualnej nad 
dziećmi z rodzin niewydolnych pod względem opiekuńczym 
i wychowawczym; rozwój rodzinnych form opieki i wycho-
wania dla dzieci zagrożonych sieroctwem społecznym i 
osieroconych, stworzenie specjalistycznych placówek dla 
realizacji tego zadania: ośrodków adopcyjno-opiekuńczych; 
zapoczątkowanie rozwoju działalności na rzecz dzieci nie-
pełnosprawnych i przewlekle chorych. – To, co Pan uczynił 
– podkreślił B. Tracewski – dla wychowania młodego po-
kolenia, Towarzystwa i całego społeczeństwa, jest godne 
najwyższego uznania i szacunku. 

Z kolei Wojciech Stojanowski, wieloletni dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Helenów”, a 
obecnie, po przejściu na emeryturę, kierownik Archiwum 
TPD zaprezentował archiwalne sprawozdanie z działalności 
Towarzystwa napisane przez siostrę Jubilata. Poinformował 
też o tym, że zniszczony w czasie wojny „Helenów” został nie 
tylko odbudowany, ale rozbudowany i unowocześniony, sta-
nowiąc obecnie unikalną w skali kraju placówkę opiekuńczą 
i rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych.

Nie zabrakło też głosu dzieci, które - wręczając piękny 
bukiet - odczytały laurkę z życzeniami dla Dostojnego Jubi-
lata, zaś zespół wokalno-muzyczny zaśpiewał kilka znanych 
piosenek, w tym „Serce w plecaku”. Program przygotowany 
przez dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego 
TPD w Warszawie przy ul. Brackiej bardzo się wszystkim 
podobał. 

Prezes Stanisław Tułodziecki, chwaląc pięknie przygo-
towany program i zorganizowanie spotkania powiedział: 
- Dziękuję za to, że zapraszając mnie tutaj, uszanowaliście 
przeszłość. To znaczy, że jest ona dla Was ważna. Cieszy 
mnie, że prezes Wiesław Kołak oddaje należny szacunek 
przeszłości, bo właśnie w oparciu o dobre doświadczenia 
z przeszłości można budować lepszą przyszłość. A naszą 
przyszłością są dzieci. Towarzystwo troszczyło się o ich 
dobro. I mimo trudnych warunków, z dużymi sukcesami. A 
to dzięki pomocy wielu wyjątkowych i wybitnych ludzi m.in. 
specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, medycyny i 
prawa, których udało się pozyskać do społecznej działalno-
ści w Towarzystwie. Byliśmy mądrzy ich mądrością. Dlatego 
wiedzieliśmy, jak organizować różnorodną pomoc dla dzieci, 
szczególnie tych, które teraz nazywacie bardzo trafnie dziećmi 
gorszych szans. 

Jubilat wspominał również dawne czasy, zwłaszcza po-
wojenne, kiedy to trzeba było organizować dach nad głową 
i opiekę dla osieroconych dzieci. – Większość naszych 
wychowanków, dzięki staraniom działaczy TPD, pokończyła 

Niezwykłe spotkanie 

Sto lat Stanisława Tułodzieckiego
31 marca br. w Zarządzie Głównym TPD odbyło się uroczyste spotkanie z okazji setnych urodzin 
Stanisława Tułodzieckiego, Honorowego Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
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szkoły, wielu zostało lekarzami i inżynierami, ułożyło sobie 
dobrze życie i pracowało z pożytkiem dla wszystkich. Dzia-
łalność w TPD to trudna, ale niesłychanie potrzebna praca. 
Dlatego dziękuję serdecznie za to, co robicie i z całego ser-
ca życzę powodzenia w Waszej pracy, teraz i w przyszłości. 
Wierzę, że prezes Wiesław Kołak, który jest bez wątpienia 
właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, wprowadzi 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, dynamicznie, w Jubileusz 100 
lat działalności. 

W uroczystości wzięła udział m.in. Maria Łopatkowa. 
Przypomniała propagowaną od lat tzw. pedagogikę serca, 
o której napisała książkę i której fragment przeczytała. Były 
też wspominki o różnych sprawach z działalności TPD. Słu-
chacze podziwiali znakomitą pamięć Jubilata, który bardzo 
dokładnie opowiadał o zdarzeniach i ludziach z odległej 
przeszłości, przytaczając daty i nazwiska. Wygłosił z pamięci 
fragment wiersza Adama Asnyka: 

„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć sami macie doskonalsze wznieść,
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży
I wy winniście im cześć”.

Wspomniał także o ratowaniu po wojnie książek i doku-
mentów z założonego przez Janusza Korczaka Domu na 
Krochmalnej. Z troską pytał, gdzie te cenne pisma, notatki i 
pamiątki obecnie się znajdują. Z zadowoleniem dowiedział 
się od Pani Profesor Jadwigi Bińczyckiej, prezes Polskiego 
Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, że spuścizna i ma-
teriały dotyczące tego wielkiego pedagoga zgromadzone 
są w Korczakianum, placówce, która nie tylko gromadzi i 
przechowuje, ale również udostępnia swe zbiory wszystkim 
zainteresowanym Januszem Korczakiem i jego dziełem. Prof. 
Bińczycka powiedziała również, że z radością i satysfakcją 
przyjęła zaproszenie na spotkanie z Jubilatem, który jest 
nie tylko człowiekiem zasłużonym, ale i wzorem postawy 
etycznej i moralnej.

Przedstawicielka TPD w Białymstoku Henryka Wiśniew-
ska, składając gratulacje, opowiedziała o powojennej dzia-
łalności TPD w Białymstoku, zakładaniu dziecińców, przed-
szkoli, świetlic, organizowaniu kolonii i innych form opieki 
nad dziećmi. 

Nie zabrakło też chóralnego odśpiewania nieco zmienio-
nych na tę okazję słów pieśni „Sto lat”. Śpiewano: „Dwieście 
lat niech żyje, żyje nam”. Był także tort z płonącymi fajerwer-
kami oraz toasty, jak to zwykle na urodzinach. 

Po zakończeniu uroczystości Dostojny Jubilat obejrzał 
pomieszczenia biurowe ZG TPD na pierwszym piętrze, a 
następnie, po krótkiej rozmowie, dziękując kolejny raz pre-
zesowi Wiesławowi Kołakowi i innym działaczom Towarzy-
stwa za to wszystko, co „uczynili dla lepszego losu dziecka 
będącego w potrzebie” odjechał do domu, pozostawiając 
uczestników spotkania pod wielkim wrażeniem swojej oso-
bowości. 

Irena Malanowska
Patrz fotoreportaż na str. 33.

Stanisław Tułodziecki

Stanisław Tułodziecki urodził się 1 kwietnia 1909 r. w 
Wymyślninie w powiecie Lipno w rodzinie wielodzietnej: 
miał trzynaścioro rodzeństwa. Ojciec był robotnikiem, 
matka także pracowała fizycznie. Zarówno ojciec, jak i 
synowie zaangażowani byli w walkę o niepodległość, 
sprawiedliwość społeczną i demokratyczną oświatę. W 
okresie międzywojennym pięciu braci Jubilata otrzymało 
za walkę o niepodległość wysokie odznaczenia pań-
stwowe. Były to dwa Krzyże Niepodległości z Mieczami, 
jeden Krzyż Niepodległości i dwa Medale Niepodległości. 
Trzech braci w czasie drugiej wojny światowej zginęło w 
obozie w Buzen Mauthausen. Jednej z ulic w Sierpcu na-
dano nazwę „Braci Tułodzieckich”. Razem z ojcem bracia 
działali w PPS i lewicowych związkach zawodowych. 

S. Tułodziecki ukończył seminarium nauczycielskie, 
państwowy wyższy kurs nauczycielski i studia wyższe. 
Uzyskał także dyplom średniej szkoły rolniczej, studiował 
przez dwa lata prawo i ekonomię w Wolnej Wszechni-
cy Polskiej. Pracował jako nauczyciel i kierownik szkół 
powszechnych, był podinspektorem szkolnym i przez 
wiele lat nauczycielem i dyrektorem Zaocznego Studium 
Nauczycielskiego w Warszawie.

Od 1934 roku był działaczem RTPD. W latach 1947–
1949 pełnił funkcję sekretarza generalnego RTPD, a w 
latach 1949-1956 sekretarza generalnego ZG TPD. Na-
stępnie, w latach 1956-1969, był prezesem ZG TPD, a od 
1969 roku jest Honorowym Prezesem Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Warsztaty  
w Olszewie-Borkach

W dniach 4–20 marca 2009 roku dzieci ze Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego TPD w Olszewie-Borkach w powie-
cie ostrołęckim wzięły udział w Warsztatach Twórczości Ludo-
wej zorganizowanych przez Samorząd Gminy Olszewo-Borki.

Na warsztaty składały się 4 spotkania z twórczynią ludową 
panią Czesławą Kaczyńską. Tematem poszczególnych zajęć 
plastycznych było: robienie kwiatów z bibuły, wycinanek zwa-
nych lelujami oraz wykonanie palmy kurpiowskiej. Pani Kaczyń-
ska urozmaicała dzieciom zabawę gawędami kurpiowskimi.

Dzieci chętnie uczestniczyły w warsztatach, nauczyły 
się wielu nowych rzeczy, które wykorzystają  z pewnością 
w przyszłości. Starsze dzieci chętnie pomagały młodszym, 
co świadczy o chęci wzajemnej współpracy. Na ostatnim 
spotkaniu uczestnicy otrzymali dyplomy, co w miły sposób 
uwieczniło uczestnictwo na warsztatach. 

Składamy podziękowania wszystkim, dzięki którym nasze 
dzieci mogły uczestniczyć w tym projekcie i z pewnością 
skorzystamy w przyszłości z tak wspaniałej zabawy.

Agnieszka Markowska i Hanna Waszczak
z wychowankami
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Nauczyłem się normalnie żyć

Byłem przez 11 lat wychowankiem Środowiskowego Og-
niska Wychowawczego TPD w Warszawie przy ul. Wileńskiej 
55/57. Po ukończeniu szkoły zawodowej coraz rzadziej przy-
chodziłem do ogniska, ale nigdy nie zapomnę tej placówki. 
Od czasu do czasu tu zaglądam, szczególnie wtedy, gdy 
coś się ważnego u mnie dzieje. Wtedy przybiegam tu, jak 
do najlepszej rodziny, ażeby pochwalić się czymś ważnym, 
albo poradzić się, gdy mam problem.

Obecnie pracuję w sklepie. Początkowo zajmowałem się 
rozkładaniem towarów na stoiskach. Teraz pozwolono mi 
pracować w kasie. Uważam, że pracodawcy mają do mnie 
zaufanie i że jest to dla mnie awans.

W grudniu 2006 roku wziąłem ślub z bardzo dobrą dziew-
czyną. Marzę o tym, ażeby mieć własną rodzinę, może i 
biedną, ale pełną. Mówię o tym, bo mój dom rodzinny, moja 
rodzina – piszę to ze smutkiem – błądziła i błądzi. Ja tak nie 
chcę. Nie chcę pić. Nie chcę wyciągać ręki do opieki społecz-
nej o pomoc. Nie interesuje mnie też życie w konkubinacie.

Na pytanie, co mi dało ognisko? – odpowiadam: to, że 
jestem tym, kim jestem. Ognisko uświadomiło mi, że w ży-
ciu dorosłym ważna jest praca. W ognisku nauczyłem się, 
jak można normalnie żyć, bawić się i wypoczywać. Często 
mijając budynek, w którym mieści się ognisko, patrzę w 
tamtą stronę z tęsknotą, bo tu mieszka moja ogniskowa 
rodzina. Tu spędzony czas był najpiękniejszym czasem w 
moim dzieciństwie. Dziękuję więc „Ciociom” i „Wujkowi” za 
to, że tu są, że zawsze mogę tu zajrzeć, że spotka mnie tu 
życzliwość i dobra rada.

Rafał K.

***
Gdyby nie TPD na Pradze w Warszawie ...

Swoje życie w Ognisku TPD przy ul. Grochowskiej w War-
szawie rozpocząłem, gdy byłem w podstawówce. Panowała 
tu rodzinna atmosfera, więc przyjęto mnie bardzo serdecznie. 
Pani kierowniczka Krystyna Górska była bardzo życzliwa. Panie 
wychowawczynie: Ewa, Renata i Monika były super wycho-
wawczyniami. Pomagały mi w każdej sytuacji, nawet w chwili 
najsmutniejszej w moim życiu. Dzięki nim podniosłem się na 
duchu i zacząłem myśleć jak człowiek dorosły, bo ktoś musiał 
przejąć część obowiązków domowych, ażeby pomóc mamie.

Bardzo miło wspominam wspólne odrabianie lekcji w 
Ognisku oraz pomoc w przygotowaniach do klasówek w 
szkole. Dzięki temu osiągałem dobre wyniki w nauce. Miło 

* Piszą wychowankowie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci * 

Jak TPD pomogło mi w życiu
Proponujemy Czytelnikom kolejną porcję listów wychowanków środowiskowych ognisk TPD z naszego stałego 

cyklu „Jak TPD pomogło mi w życiu”.

wspominam różne zajęcia, a szczególnie wspólne wyjazdy 
na kolonie. Mogliśmy wtedy bardziej się poznawać i posze-
rzać wiedzę w czasie wycieczek.

W roku 2003 skończyłem szkołę zawodową jako najlepszy 
absolwent. Zdobyłem zawód kucharza i zacząłem pracować 
w swoim zawodzie. Bywało, że zmieniałem miejsca pracy, 
ale chyba znalazłem w końcu pracę moich marzeń. Pracuję 
w Cateringu Filmowym. Ponieważ postanowiłem uczyć się 
dalej, podjąłem zaocznie naukę w Technikum Gastronomicz-
nym. Jestem słuchaczem ostatniego już roku.

Od kilku lat jestem jednocześnie wolontariuszem w Ogni-
sku TPD przy ul. Grochowskiej. Uważam, że mam obowiązek 
spłacenia długu wobec Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bo 
gdyby nie TPD, nie mógłbym zajść tak daleko.

Ostatnio, wspólnie z kolegą (też wolontariuszem ogni-
ska) postanowiliśmy założyć Koło Sportowe „Grochów” dla 
naszych dzieciaków. Pragniemy, ażeby, jak my w ich wieku, 
mieli zajęcia sportowe, aby chronić ich od wpływów „ulicy”.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję kierownictwu i wszystkim 
pracownikom Ogniska TPD przy ul. Grochowskiej za czas 
poświęcony dla mnie, małego chłopaka, i dla wszystkich 
wychowanków. Bez takich LUDZI, wielu z nas zeszłoby na 
czarny margines życia. Gorąco pozdrawiam.

Sylwester N.

***
W Warszawie przy Brackiej

Z Ogniskiem TPD przy ul. Brackiej w Warszawie związa-
łem się, gdy moi rodzice mówili o rozstaniu się, a ja miałem 
coraz słabsze oceny w nauce. Po przyjściu do ogniska dużo 
się zmieniło w moim życiu. Przede wszystkim korzystałem 
z fachowej pomocy wychowawców oraz dostępu do pra-
cowni komputerowej. Tutaj mogłem też aktywnie odpoczy-
wać. Lubiłem grać z kolegami w tenisa stołowego. Chętnie 
uczestniczyłem też w innych zajęciach, np. plastycznych czy 
muzycznych. 

W ognisku poznałem wspaniałych wychowawców, którzy 
pokazywali mi inny, lepszy świat. Zawdzięczam im bardzo wie-
le i nie wyobrażam sobie, jak wyglądałoby moje życie bez tego 
miejsca i bez tych ludzi. Oni traktują każde dziecko z miłością, 
jak swoje własne. W pewnej chwili zrozumiałem, że ognisko 
stało się moim drugim domem, w którym czuję się nawet bar-
dziej bezpiecznie i beztrosko niż w rodzinnym domu.

Obecnie studiuję w Wyższej Szkole Promocji na kierunku 
zarządzanie zasobami ludzkimi. Jednocześnie w ramach 
wdzięczności za wszystko, co otrzymałem od TPD, staram 
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się, w miarę moich możliwości, pomagać naszym ognisko-
wym dzieciom.

Przemek Keler

***
Moja szkoła życia

Mój kontakt z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zaczął się, 
gdy chodziłam do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Pew-
nego dnia, niedługo przed świętami Bożego Narodzenia, 
jedna z nauczycielek zaprowadziła mnie do ogniska TPD. 
Wtedy znajdowało się jeszcze w piwnicy jednego z bloków. 
Pamiętam, że pierwsza rzecz jaka mnie urzekła, to gościnna 
atmosfera. Wszyscy przyjęli mnie z radością, byli życzliwi, 
uśmiechnięci, przyjęli mnie jak swoją. Tutaj poznałam później 
moich pierwszych przyjaciół.

W domu nie miałam warunków do nauki ani wypoczyn-
ku. Mieszkałam z czwórką rodzeństwa, a wychowywała nas 
tylko mama. Nikt się mną nie interesował, czułam się bardzo 
samotna. Nie miałam koleżanek i kolegów, a i z nauką nie 
szło mi najlepiej. Do ogniska przychodziłam więc chętnie, 
codziennie, głównie po to, aby coś zjeść i odrobić lekcje. Z 
czasem zaczęłam rozwijać swoje zainteresowania i umiejęt-
ności, uczestniczyłam w konkursach recytatorskich, uczyłam 
się gotować, sprzątać, rozwiązywać różne sprawy. Ognisko 
stało się moją szkołą życia.

Wspaniałe były okresy wakacji i ferii zimowych. Dzięki 
TPD po raz pierwszy zobaczyłam morze i po raz pierwszy wę-
drowałam po górach. Dzięki wyjazdom na kolonie poznałam 
wiele pięknych miejscowości w kraju. Podczas spędzania 
wakacji w miejscu zamieszkania, nawet tu w Piastowie, mie-
liśmy urozmaicone zajęcia, np. wyjazdy na basen, wyprawy 
do Warszawy i do kina. Wyjeżdżaliśmy też do Serocka.

Dziś mam własną rodzinę, wspaniałego męża i śliczną 
dwuletnią córeczkę. Bardzo się staram, ażeby mojemu dzie-
cku niczego nie brakowało.

Renata G.

***
Pomógł mi „Puchatek”

Do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD 
„Puchatek” w Olecku zaczęłam uczęszczać jako 7-letnie 
dziecko i spędziłam tu swoje dzieciństwo aż do 17 roku życia. 
Ognisko było dla mnie drugim domem, w którym spędzałam 
większość czasu po zajęciach szkolnych. Będąc wycho-
wanką, brałam udział w pracach Rady Ogniska. Dzięki temu 
nauczyłam się samorządności i planowania zajęć. Wspólnie 
ustalaliśmy różnorodne formy ciekawych zajęć i zabaw. 
Ponieważ ładnie śpiewałam, prawie zawsze wygrywałam 
w konkursach piosenkarskich. Dzięki temu nabrałam pew-
ności siebie i odwagi. Później zaczęłam nawet występować 
w chórze kościelnym. Najważniejsza była jednak dla mnie 
atmosfera panująca w ognisku. To dzięki ludziom, z którymi 
spędzałam czas, nauczyłam się rozwiązywać najtrudniejsze 
problemy. Nauczyłam się rozumienia innych i tolerancji, na-
uczyłam się także wypowiadania swoich myśli.

Obecnie, jako 20-latka kończę szkołę zawodową. Rozpo-
cznę pracę jako kucharka, ale zamierzam podjąć zaocznie 
dalszą naukę, pragnę zdobyć zawód kosmetyczki.

Dotychczas udawało mi się realizować swoje marzenia, 
wierzę więc, że osiągnę kolejne cele.

To, kim jestem, zawdzięczam Towarzystwu Przyjaciół 
Dzieci, a szczególnie ukochanemu „Puchatkowi”.

Justyna B.

***
Zawsze ktoś nade mną czuwał

Miałam zaledwie 6 lat, kiedy zostałam wychowanką Ogni-
ska TPD w Małkini. Teraz mam 19 lat, jestem uczennicą klasy 
trzeciej Technikum Gastronomicznego i ze wzruszeniem 
wspominam te ogniskowe lata. Ognisko było mi miejscem 
bardzo bliskim, traktowałam je jako mój drugi dom, bo tu spę-
dzałam dużo czasu, tu się bawiłam, odrabiałam lekcje i byłam 
pewna, że zawsze ktoś nade mną czuwa. Tymi osobami były 
nasze wspaniałe opiekunki, Pani Kierownik i Wychowawczy-
nie, bez których nie dalibyśmy sobie rady. Nasze Panie były 
bezustannie naszymi opiekunkami, w ciągu całego roku 
szkolnego, a także w czasie wakacji. Wtedy każdy dzień 
wypełniony był mnóstwem ciekawych zajęć, odbywało się 
wiele wycieczek i obozów. Jak w każdej rodzinie, zdarzały 
się u nas drobne konflikty, ale szybko szły w niepamięć, bo 
nasze Panie błyskawicznie rozwiązywały sporne sprawy.

Na zakończenie pragnę wyrazić swoje marzenie. Chcia-
łabym, aby wszystkie ogniskowe dzieci tak się czuły w og-
nisku, jak ja się tu czułam, aby się śmiały i bawiły, jak ja się 
tutaj bawiłam, a w przyszłości, aby tak wspominały życie w 
ognisku, jak ja je teraz ze wzruszeniem wspominam.

Justyna D.

*** 
Ognisko w Kleczewie pomogło mi w ukończeniu 

gimnazjum

Byłem wychowankiem Środowiskowego Ogniska Wycho-
wawczego TPD w Kleczewie przez 5 lat. Do Ogniska zapro-
wadziła mnie moja matka zastępcza, bo miałem trudności 
w nauce i sprawiałem problemy wychowawcze. Po kilku 
wizytach w ognisku doszedłem do wniosku, że to miejsce 
nie dla mnie. Nie mogłem się dostosować do panującego tu 
regulaminu. Kiedy zauważyłem, że do ogniska przychodzi 
coraz więcej dzieciaków z mojej szkoły, postanowiłem jednak 
spróbować tu pozostać. Jak się okazało, było to konieczne. 
Miałem bowiem szalone zaległości w nauce, bo wagarowa-
łem i nie potrafiłem znaleźć dla siebie miejsca. Zacząłem 
więc uczęszczać do ogniska dość systematycznie. Poczułem 
oparcie w wychowawcach, zacząłem nadrabiać zaległości 
szkolne, z czasem zacząłem robić postępy. Dziś, z pełnym 
przekonaniem mogę powiedzieć, że ognisko TPD w Klecze-
wie pomogło mi w ukończeniu gimnazjum.

Dawid B.

Opracował Józef Nowak
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Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD, witając 
zebranych, podkreślił, że inicjatywa powoływania rzeczników 
praw dziecka przy TPD zrodziła się przed wielu laty. 

W naszym statucie był i jest zapis, że Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci jest rzecznikiem praw dziecka. W wielu regionach rzecz-
nictwo stanowi ważny element działalności TPD, a ostatnio, w 
związku z prowadzeniem specjalnych programów i szkoleń, 
rozwija się jeszcze prężniej, a także zyskuje wysoką rangę w 
pracy środowiskowej, co jest podkreślane zarówno w wypowie-
dziach rzeczników TPD, jak i w ich raportach. Mamy już ponad 
80 społecznych rzeczników TPD – przypomniał prezes W. Kołak. 
– Szczególnie to satysfakcjonuje w okresie 90-lecia TPD, które 
przypada w przyszłym roku.

Jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza wobec raportu UE, 
z którego wynika, że 26 proc. rodzin żyje w biedzie, a 36 proc. 
dzieci głoduje. W środowiskach, gdzie działa TPD, prowadzi się 
dożywianie i różne inne formy opieki nad dziećmi, co znacznie po-
prawia sytuację. Ale potrzeby są wciąż duże i bardzo różnorodne, 
toteż działalność TPD musi być nieustannie rozwijana. W ostatnim 
okresie wiele uwagi poświęcamy zakładaniu placówek przed-
szkolnych, zwłaszcza na wsi, gdzie olbrzymia większość dzieci 
nie ma do nich dostępu. Opieka przedszkolna zwiększa szanse 
edukacyjne dzieci, a zatem zapewnia też lepszy start życiowy, 
dlatego chcemy, aby jak najwięcej dzieci było nią objętych.

Rzecznictwo praw dziecka obejmuje szeroki wachlarz za-
gadnień, nie tylko prowadzi do rozwiązania konkretnych poje-
dynczych spraw, ale wywiera także pozytywny wpływ na świa-
domość społeczną i postrzeganie spraw dziecka w lokalnych 
środowiskach. 

Barbara Głowacka 
KKWR
Z monitoringu pracy rzeczników praw dziecka TPD wynika, 

że jest ogromne społeczne zapotrzebowanie na ten rodzaj dzia-
łalności. Mówi o tym choćby liczba spraw (1148), która została 
zgłoszona przez rodziców, dziadków, rodzeństwo, sąsiadów, 
policję i inne osoby. Drugie tyle spraw zgłosili ze swojej inicja-
tywy sami rzecznicy. Najczęściej chodzi o naruszenie takich 
praw dziecka, jak głód, warunki mieszkaniowe, prawo do nauki. 
Rzecznicy TPD podjęli 540 interwencji, dzięki którym poprawiła 
się sytuacja rodzinna i szkolna dziecka w różnych wymiarach. 
W ramach pracy rzeczników ogromna rzesza dorosłych ludzi 
dowiedziała się, że pojęcie „prawa dziecka” niesie określone 
obowiązki i konsekwencje w razie ich nieprzestrzegania. Można 
więc śmiało stwierdzić, że praca rzeczników jest zdecydowanie 
potrzebna zarówno dzieciom, jak i całemu społeczeństwu. 
Obecnie trwa przygotowywanie raportu z pracy rzeczników 

praw dziecka TPD; jest to obszerna praca i chciałabym, aby 
trafiła do wszystkich, od których zależy poprawa sytuacji dzieci 
w naszym kraju. 

 
Roman Ficek
TPD Kraków
W pracy rzecznika wciąż pojawiają się sprawy, które nieraz 

są bardzo trudne do rozwiązania. Choćby problem eurosierot, 
kiedy to dzieci, wskutek wyjazdu rodziców do pracy za granicę, 
zostają u dziadków. Musimy tym dzieciom pomóc, i musimy 
uczulać władze na podjęcie problemów młodych rodzin, aby nie 
musiały szukać zarobków w innych krajach, co jest ze szkodą 
dla dzieci. Inna sprawa wymagająca zdecydowanych działań 
dotyczy liczebności klas szkolnych. Ażeby nauczyciel był rze-
czywiście wychowawcą, klasa nie może być zbyt liczna; zdaniem 
psychologów powinno być w niej 20-25 uczniów. Rzeczywistość 
szkolna jest jednak taka, że do klasy chodzi 30–35 uczniów i 
wówczas nauczyciel przestaje być wychowawcą, a staje się je-
dynie „pilnowaczem”. Na początku lat dziewięćdziesiątych resort 
edukacji zajmował się tą sprawą, ale lobby samorządowe forsuje 
tendencję do łączenia klas mniejszych niż 20-osobowe. Przeła-
dowane są również świetlice szkolne i to koniecznie powinno 
zostać rozwiązane przez władze oświatowe. Kolejna sprawa to 
dzieci niesłyszące, dla których powinny być prowadzone zajęcia 
korekcyjno-wyrównawcze. Korzystając z obecności przedsta-
wicielki Ministerstwa Edukacji proszę o zainteresowanie się 
tą sprawą i podjęcie takich decyzji, aby było jasne, że dzieci 
niesłyszące mają prawo do dodatkowych zajęć.

Zygmunt Pyszkowski
TPD Szczecin
Przy naszym zarządzie w Szczecinie od dawna działa rzecz-

nik praw dziecka i doświadczenie pokazuje, że jest to funkcja 
bardzo potrzebna. Chciałbym tu zwrócić uwagę na potrzebę 
działania interdyscyplinarnego, gdyż sprawami dzieci zajmują 
się różne resorty i instytucje. Swego czasu istniała funkcja 
rzecznika praw ucznia, co siłą rzeczy nie obejmowało dzieci do 
lat 6. Rzecznik praw dziecka TPD jest inicjatywą skierowaną do 
wszystkich dzieci: małych, dużych, chorych, zdrowych, niepeł-
nosprawnych itp. W ramach szerokiego rozumienia rzecznictwa 
TPD zaczęliśmy organizować placówki przedszkolne, głównie 
na wsi, gdzie dramatycznie ich brakuje. Nie jest to łatwe, ale 
kiedy już uda się sprostać wszystkim wymaganiom sanepidu, 
straży pożarnej i innych instytucji, to pojawia się wątpliwość, czy 
ten wysiłek się opłaca, gdyż środki finansowe na prowadzenie 
miniprzedszkola są zapewnione tylko na jeden rok w ramach 
programu „Kapitał ludzki”. A co dalej? Jak upowszechniać małe 

W naszym statucie znajduje się zapis, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest rzecznikiem praw dziecka.

Czy Rzecznik Praw Dziecka TPD jest potrzebny?
(Dyskusja panelowa)

26 września 2008 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego 
i Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z okazji zakończenia programu Rzecznictwo i monitoring praw dzie-
cka (...). Podczas spotkania odbyła się prezentacja zbiorczych raportów powiatowych, wręczenie rzecznikom TPD 
zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz dyskusja panelowa Komu jest potrzebny, a komu przeszkadza Rzecznik 
Praw Dziecka TPD, której zapis poniżej publikujemy. 
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formy przedszkolne? Na pewno potrzebne jest podejście syste-
mowe; chodzi o to, by te punkty przedszkolne były zapisane 
w rejestrze gminy jako placówki oświatowe. Bo teraz wszystko 
zależy od zrozumienia i dobrej woli gminy. Obecnie w woje-
wództwie zachodniopomorskim z budżetów gmin funkcjonuje 25 
placówek przedszkolnych, a powinno ich być znacznie więcej. 
Kolejna sprawa dotyczy umieszczania dzieci w placówkach 
wsparcia dziennego jako formy pomocy rodzinie, o czym zresztą 
mówi ustawa o pomocy społecznej. Ale ten ważny zapis nie jest 
realizowany. W wykazie placówek opiekuńczych publikowanym 
na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego nie umiesz-
czono placówek wsparcia dziennego, wobec czego sądy kierują 
dzieci do domów dziecka. W gminach są świetlice, ale one nie 
działają w oparciu o programy wychowawczo-resocjalizujące 
opracowane dla placówek wsparcia dziennego. Są to sprawy, 
o których realizację powinniśmy się upominać jako rzecznicy 
praw dziecka.

Maria Gronczakiewicz 
TPD Tychy
W pracy rzecznika praw dziecka zdarzają się bardzo różne 

sprawy. I wielu dzieciom można pomóc. Ale niedawno natknęłam 
się na przypadek dziewczynki chorej na schizofrenię, która po-
winna być skierowana do specjalnego ośrodka. Nie ma jednak 
ośrodka dla dziewcząt, jest tylko dla chłopców. Jak rzecznik ma 
się uporać z taką sprawą?

Mariola Gosławska
KG Policji
Jako policja staramy się być wszędzie, gdzie możemy podjąć 

działania dla dobra dziecka. Chętnie współuczestniczymy we 
wszystkich inicjatywach podejmowanych przez inne podmioty. 
Można tu wymienić 376 programów lokalnych skierowanych do 
dzieci, takich jak bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w domu, 
w szkole i w innych miejscach i sytuacjach. Na każde zgłosze-
nie staramy się reagować. W Komendzie Głównej Policji i w 
komendach wojewódzkich działa pełnomocnik do spraw praw 
dziecka i praw człowieka. Oprócz tego w komendach rejono-
wych, miejskich, powiatowych są specjalnie powołane komórki 
do spraw nieletnich i patologii. W ubiegłym roku znowelizowa-
liśmy program szkolenia, który zawiera specjalny kurs dla tych 
policjantów, którzy zajmują się sprawami dzieci i młodzieży. W 
programie kursu znajduje się obszerny dział szkoleniowy po-
święcony prawom dziecka. Sukcesywnie szkolimy policjantów, 
starając się ich uwrażliwiać na sprawy dzieci. Dotyczy to wszyst-
kich policjantów, a nie tylko tych, którzy zajmują się nieletnimi. 
Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Rzecznictwo praw 
dziecka przyjmujemy jako okazję do jeszcze bardziej efektywne-
go współdziałania. Możecie się Państwo zwracać w sprawach 
dzieci do wspomnianych komórek przy komendach policji, gdzie 
na pewno uzyskacie potrzebną pomoc. 

Anna Kuszczuk 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Przy Departamencie Świadczeń Rodzinnych znajduje się 

dział opieki nad dzieckiem i rodziną, który w sposób specjali-
styczny, a zarazem komplementarny, prowadzi prace zmierza-
jące do stworzenia odpowiadającego potrzebom systemu tej 
opieki. Obecnie pracujemy nad ustawą o wspieraniu rodziny i 
pieczy zastępczej. Zagadnienie to było częścią ustawy o opiece 
społecznej, zaś obecnie tworzony projekt jest zamierzony jako 
samodzielna ustawa poświęcająca dużo miejsca placówkom 

wsparcia dziennego, które stanowią ważne ogniwo w dziedzinie 
profilaktyki opiekuńczo-wychowawczej i rodzinnej. Chcemy, 
żeby te placówki były tworzone również w małych gminach i 
małych miejscowościach, gdzie uzyskanie pomocy i wsparcia 
ukierunkowanego na dzieci i młodzież bywa często trudniej-
sze niż w większych miejscowościach. Niewątpliwie potrzebne 
są placówki, gdzie dzieci miałyby możliwość wyrównywania 
szans życiowych, a także rodzice mogliby uzyskać wsparcie w 
różnych życiowych sprawach. A skoro te placówki są potrzeb-
ne, to powinno ich być coraz więcej. Ich powstawaniu sprzyja 
jedno z działań programu naszego resortu, w ramach którego 
samorządy i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski 
o dofinansowanie placówek wsparcia dziennego. W roku 2008 
kwota przeznaczona na dofinansowanie różnych działań to 7 
mln złotych. Na ponad 500 wniosków w ponad 300 przypadkach 
przyznane zostało dofinansowanie na profilaktykę niedostoso-
wania społecznego, czyli w praktyce na tworzenie placówek 
wsparcia dziennego. Dodam jeszcze, że gminy będą miały obo-
wiązek powoływania zespołów interdyscyplinarnych, w których 
obligatoryjnie będzie zatrudniony asystent rodziny. To nowe 
stanowisko pracy zostanie usytuowane przy ośrodkach pomocy 
społecznej. Asystent społeczny będzie pracował z niewydolną 
rodziną, tak aby dzieci nie musiały być odbierane rodzicom i 
lokowane w domach dziecka. 

Teresa Szopińska 
Ministerstwo Edukacji
Prowadziłam w Krakowie ośrodek dla dzieci i rodzin, który 

działał w ramach TPD, stąd omawiane tu dziś problemy są mi 
bliskie. Z kolei w samorządzie warszawskim zajmowałam się 
problematyką uzależnień, co wymaga nie tylko leczenia skutków, 
ale przede wszystkim upowszechniania rozmaitych form pracy 
profilaktycznej. Problemy, o których tu mówimy, wymagają z racji 
swojej interdyscyplinarności współpracy z różnymi resortami 
i instytucjami. Przykładem potrzeby współpracy jest program 
„Bezpieczna szkoła”, gdzie w działaniach „Zero tolerancji” kła-
dzie się nacisk na pracę wychowawczą i współpracę z rodzicami 
oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów, podniesienie 
kompetencji nauczycieli, ich współdziałanie w celu przeciwdzia-
łania agresji i przemocy, co w rezultacie sprawia, że szkoła staje 
się miejscem bezpiecznym. Chodzi też o to, aby szkoła funkcjo-
nowała w środowisku lokalnym jako miejsce otwarte i przyjazne. 
Służy temu projekt „Otwarta szkoła”, ogłoszony na stronach 
internetowych Ministerstwa Edukacji promujący m.in. współ-
pracę szkoły z organizacjami pozarządowymi; chodzi tu przede 
wszystkim o uaktywnienie samych uczniów we współpracy z 
rodzicami i nauczycielami. Czekamy na interesujące projekty, 
które moglibyśmy pokazywać i propagować jako przykłady tzw. 
dobrych praktyk. Intencją naszych międzyresortowych działań 
jest wypracowanie standardów dla placówek wsparcia dzien-
nego, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w celu 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu pracy w tych placówkach. 
W Ministerstwie Edukacji poświęca się tym problemom dużo 
uwagi, jest chęć i wola wprowadzenia wielu korzystnych zmian 
w dziedzinach, którymi także zajmują się rzecznicy praw dziecka 
TPD. Zależy nam, żeby ważne społecznie rozwiązania, które 
wypływają z organizacji pozarządowych i od innych partnerów, 
były uwzględniane w naszych projektach. Obiecuję, że wszystkie 
postulaty i problemy będące przedmiotem dzisiejszego spotka-
nia przekażę odpowiednim komórkom w Ministerstwie Edukacji 
w celu podjęcia prac nad ich odpowiednim wykorzystaniem i 
opracowaniem właściwych rozwiązań.
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Anna Nowicka-Chachaj
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich istnieje od 20 lat i od 

samego początku sprawy dzieci są w nim obecne. Ponieważ 
wiem, jak trudna jest praca rzecznikowska, tym bardziej po-
dziwiam pracę i dokonania rzeczników TPD w terenie i myślę, 
że wyniki przeprowadzonego monitoringu okażą się ważne i 
wzbogacające doświadczenie nas wszystkich. W naszym biurze 
przez 20 lat dokonaliśmy wiele w celu lepszej ochrony praw dzie-
cka. Przeprowadziliśmy wizytacje wszystkich typów placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie których powstały 
raporty. Mamy więc wiedzę na temat funkcjonowania zakładów 
poprawczych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, leczni-
czych i innych. Wszędzie tam, gdzie dziecko przebywa w pla-
cówce, szczególnie całodobowej, w sytuacji braku naturalnego 
obrońcy w osobach rodziców, prawa dziecka powinny być 
szczególnie chronione. Opublikowaliśmy w ciągu ubiegłych 10 
lat trzy biuletyny zawierające raporty z monitoringu placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Jedyne placówki, których jesz-
cze nie zbadaliśmy dostatecznie pod kątem spraw dzieci, to 
noclegownie i domy dla samotnych matek. Prowadzimy również 
bardzo wiele spraw interwencyjnych, indywidualnych. 

Zachęcam rzeczników TPD, których wysoko cenimy, do 
korzystania z pomocy naszego biura. Są w nim zatrudnieni spe-
cjaliści ze wszystkich dziedzin prawa, którzy udzielą odpowiedzi 
i wyjaśnień rzecznikom praw dziecka TPD w przypadku proble-
mów, z którymi się spotykają w swojej działalności. Wystarczy 
o nich napisać na adres biura. 

Michał Kubacki
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Chciałbym tylko dodać, że w ustawie o rzeczniku praw obywa-

telskich jest mowa o tym, że rzecznik współpracuje z organizacja-
mi pozarządowymi i obywatelskimi, co jest ewidentną podstawą 
do współpracy. Rzecznik wprawdzie nie udziela porad prawnych 
jako takich, tylko prowadzi interwencje. Może jednak wskazać 
środki prawne, które istnieją i przysługują w danej sytuacji. I rzecz-
nicy praw dziecka TPD mogą z tej możliwości korzystać.

Anna Nowicka-Chachaj 
Warto podkreślić, że sprawy dzieci są specyficzne, a one 

same bywają bezbronne. Toteż wszystko, co ich dotyczy, traktu-
jemy w naszym biurze z dużą uwagą i wielką starannością.

Włodzimierz Szyszkowski
Ministerstwo Sprawiedliwości 
Dziecko styka się z wymiarem sprawiedliwości, gdy jest 

świadkiem, ofiarą przestępstwa albo stroną postępowania, na 
przykład w sprawie o alimenty. Rola resortu na tych płaszczy-
znach jest ważna, bo przecież chodzi o to, aby prawa dzieci były 
szanowane, a także by istniała wysoka świadomość potrzeby 
poszanowania tych praw oraz dążenie do wypracowania od-
powiednich standardów postępowania w sprawach z udziałem 
dzieci. Dzieci są ludźmi szczególnymi, choćby przez swoją nie-
samodzielność, dlatego standardy postępowania wobec nich 
muszą być zupełnie inne, niż wobec dorosłego obywatela. 

W naszych działaniach, w pierwszej kolejności chcemy do-
prowadzić do całkowitego zakazu bicia dzieci. Opracowaliśmy 
projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie 
w rozdziale dotyczącym władzy rodzicielskiej zapisaliśmy, że 
władza rodzicielska polega na poszanowaniu godności nie-
letniego. W tym przepisie upatrujemy zakazu bicia, bo bicie 

stanowi naruszenie godności. Ten kierunek działania powinien 
okazać się skuteczną metodą na wyplenienie z polskiego syste-
mu prawnego i obyczajowości obywatelskiej takiego karcenia 
małoletniego, które jest biciem.

Drugą płaszczyzną działań mających na celu polepszenie 
standardów postępowania z dziećmi jest inicjatywa organizo-
wania pokojów przesłuchań dziecka – małoletniego świadka, 
podjęta wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje pod nazwą: „Koalicja 
przyjazne pokoje”. Dofinansowanie na ten cel pochodzi ze środ-
ków Unii Europejskiej. Akcja „Przyjazne pokoje” polega na tym, 
by wyposażać sądy rejonowe w pokoje przesłuchań urządzone 
w taki sposób, aby zapewnić dziecku poczucie intymności i bez-
pieczeństwa oraz poszanowanie godności osobistej. Nie może 
być tak, aby dziecko wspólnie ze sprawcą czekało na korytarzu 
w sądzie na przesłuchanie. Pokoje te będą wyposażone w sprzęt 
audiowizualny, dzięki czemu nie będzie zachodziła konieczność 
powtarzania zeznań. Wystarczy, by dziecko zostało przesłu-
chane jeden raz, zaś na sali rozpraw sędzia odtworzy nagranie, 
bez wzywania dziecka. Na razie kilkanaście sądów udało się 
wyposażyć w te pokoje. Ale w ciągu kilku lat wszystkie sądy mają 
osiągnąć te standardy. Równolegle szkolimy sędziów karnych 
pod kątem przesłuchiwania dziecka w sprawie karnej. 

Trzecia płaszczyzna naszych działań przewiduje wprowa-
dzenie wyższych standardów opieki nad dzieckiem – ofiarą 
przestępstwa. Dziecko z natury rzeczy jest nieporadne, a już 
zwłaszcza jako ofiara przestępstwa. Trzeba też brać pod uwagę 
fakt, że najwięcej przestępstw tego rodzaju jest popełnianych 
w rodzinie, a sprawcami najczęściej są rodzice. Dziecko więc 
pozbawione jest naturalnej opieki rodzicielskiej. Z tego powodu 
chcemy, by dziecko miało przydzielonego opiekuna, którym może 
być wolontariusz. Obecnie powstaje 16 ośrodków wsparcia dla 
dzieci – ofiar przestępstw, czyli w każdym województwie jeden 
ośrodek, ale docelowo będzie ich więcej. Opiekunowie będą w 
różny sposób udzielali dzieciom wsparcia, prowadząc działania 
wielokierunkowe, m.in. o charakterze pedagogicznym, psycholo-
gicznym i prawnym. Rozpisany został konkurs na tworzenie tych 
ośrodków, które mogą prowadzić organizacje pozarządowe. Dzia-
łanie to, w ramach projektu „Kapitał ludzki”, chcemy wpisać jako 
zadanie na najbliższe lata dla Krajowego Programu na rzecz ofiar 
przestępstw. Program ten powstający właśnie w Ministerstwie 
Sprawiedliwości będziemy realizowali wspólnie z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Komendą Główną Policji. Na pewno rzecznik praw 
dziecka TPD zajmie ważną pozycję w tych działaniach.

Zygmunt Pyszkowski 
Chciałbym jeszcze wrócić do tematu placówek wsparcia 

dziennego. Otóż artykuł 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuń-
czego mówi, że jednym z rozwiązań jest skierowanie dziecka 
do placówki wsparcia dziennego. Niestety dzieci są niemal 
zawsze kierowane do domów dziecka, ponieważ w gminach nie 
ma takich placówek. Gdyby sądy kierowały dzieci do placówek 
wsparcia dziennego, gminy byłyby zobligowane do ich utwo-
rzenia. Myślę, że takie postępowanie wymusiłoby na gminach 
szybsze powstawanie placówek wsparcia dziennego. 

Wiesław Kołak
W Warszawie ośrodki pracy kuratorskiej, których liczba bar-

dzo się zmniejszyła, korzystają nadal z pomocy środowiskowych 
ognisk wychowawczych TPD, które przejęły funkcje ośrodków 
kuratorskich na tych terenach, gdzie ich nie ma i z powodzeniem 
wywiązują się z powierzonego im przez sąd zadania. W ogniskach 
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są realizowane profesjonalne programy wychowawczo-resocja-
lizujące. Nie ma przeszkód formalnych, aby w innych regionach 
czy miejscowościach była stosowana podobna praktyka. Na 
pewno mogą się tego domagać nasi rzecznicy praw dziecka.

Anna Gruszczyńska
TPD Warszawa Żoliborz
Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat prawa dziecka do 

nauki. Niepokoi to, że dzieci w szkole nie są jednakowo traktowa-
ne. Preferuje się dzieci zdolne, a zaniedbuje się te mniej zdolne, 
przez co one jeszcze bardziej nie nadążają. Oczywiście dobrze, że 
są bardzo zdolne dzieci, ale szkoła nie może pomijać pracy z tymi 
mniej zdolnymi. Szkoła nie może być miejscem wyścigu o punkty 
i miejsce w rankingu, ale przede wszystkim powinna troszczyć się 
o wszystkie dzieci. Powinna także lepiej dbać o bezpieczeństwo 
dzieci w szkole. Najczęściej do zachowań agresywnych dochodzi 
podczas przerw. Dlatego postuluję powrót do dyżurów nauczy-
cieli na korytarzach, które kiedyś obowiązywały i były skuteczne. 
Potrzebna też jest współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, 
z rodziną. Dziecko, które wie, że ktoś czuwa i sprawuje nad nim 
kontrolę, nie tak łatwo zejdzie na złą drogę. Jako rzecznicy praw 
dziecka TPD powinniśmy o tych sprawach wciąż przypominać, a 
nawet wręcz domagać się ich realizowania

Bożena Bielańczuk
TPD Wałbrzych
 Od czasu stworzenia funkcji rzecznika praw dziecka TPD 

bardzo dobrze układa się współpraca z policją, dzielnicowym 
i przedstawicielem sekcji prewencji. Od czerwca otrzymuję na 
piśmie informacje o interwencjach w rodzinie i sytuacji nieletnich. 
Okazuje się, że moja praca jako rzecznika praw dziecka jest po 
prostu potrzebna nie tylko policji, ale także w Ośrodku Interwen-
cji Kryzysowej, który niedawno powstał w Wałbrzychu.

Podsumowanie dyskusji

Barbara Głowacka
Rzecznictwo praw dziecka obejmuje szeroki wachlarz za-

gadnień i nie tylko prowadzi do rozwiązania konkretnych poje-
dynczych spraw, ale wywiera także pozytywny wpływ na świa-
domość społeczną i postrzeganie spraw dziecka w lokalnych 
środowiskach. 

Jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza wobec raportu 
UE, z którego wynika, że 26 proc. rodzin żyje w biedzie, a 36 
proc. dzieci głoduje.

W pracy rzecznika wciąż pojawiają się sprawy, które nieraz 
są bardzo trudne do rozwiązania. Choćby problem eurosierot, 
kiedy dzieci, wskutek wyjazdu rodziców do pracy za granicę, 
zostają u dziadków. Musimy tym dzieciom pomóc, i musimy 
uczulać władze na podjęcie problemów młodych rodzin, aby nie 
musiały szukać zarobków w innych krajach, co jest ze szkodą 
dla dzieci.

W dyskusji podnoszono także problemy, których rozwiązanie 
zależy od pracy resortów reprezentowanych na sali np.:
– zbyt duża liczebność klas szkolnych, 
– mały dostęp dzieci niepełnosprawnych (niesłyszących) do 

zajęć korekcyjno-wyrównawczych, 
– sprawa bezpieczeństwa dzieci podczas przerw międzylek-

cyjnych oraz po wyjściu ze szkoły,
– małe możliwości pomocy dzieciom z różnorodnymi prob-

lemami i chorobami natury psychicznej (dziecko chore na 
schizofrenię),

– stosowanie nieadekwatnych środków sądowych z powodu 
nieumieszczenia placówek wsparcia dziennego w wykazie 
placówek opiekuńczych, publikowanym na stronach interneto-
wych Urzędu Wojewódzkiego (np. zachodniopomorskiego). 

Zwracano uwagę na potrzebę działania interdyscyplinarne-
go, gdyż sprawami dzieci zajmują się różne resorty i instytucje. 
Swego czasu istniała funkcja rzecznika praw ucznia, co siłą rze-
czy nie obejmowało dzieci do lat 6. Rzecznik praw dziecka TPD 
jest inicjatywą skierowaną do wszystkich dzieci: małych, dużych, 
chorych, zdrowych, niepełnosprawnych itp., a skuteczność takiej 
współpracy dobrze ilustruje przykład z województwa dolnoślą-
skiego: Od czasu stworzenia funkcji rzecznika praw dziecka TPD 
bardzo dobrze układa się współpraca z policją, dzielnicowym i 
przedstawicielem sekcji prewencji. Od czerwca otrzymuję na 
piśmie informacje o interwencjach w rodzinie i sytuacji nieletnich. 
Okazuje się, że moja praca jako rzecznika praw dziecka jest po 
prostu potrzebna nie tylko policji, ale także w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej, który niedawno powstał w Wałbrzychu.

Z wypowiedzi przedstawicieli resortów wynikało, że społecz-
ne rzecznictwo praw dziecka realizowane przez rzeczników TPD 
uszczelnia lukę w pomocy prawnej kierowanej do najsłabszej 
grupy społecznej zarówno ze względu na niedojrzałość i niską 
świadomość prawną dzieci, jak i niski status społeczny rodziców 
korzystających z pomocy rzeczników. 

Inicjatywę rzecznictwa przyjęto jako okazję do jeszcze bardziej 
efektywnego współdziałania. Wskazano możliwość zwracania się 
w sprawach dzieci do odpowiednich komórek przy komendach 
policji, gdzie na pewno rzecznicy uzyskają potrzebną pomoc. 

Podobną deklarację złożyli przedstawiciele biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich, była to zachęta do korzystania z pomocy 
biura RPO, w którym zatrudnieni są specjaliści ze wszystkich 
dziedzin prawa, mogący udzielić odpowiedzi i wyjaśnień rzecz-
nikom praw dziecka TPD w przypadku problemów, z którymi się 
spotykają w swojej działalności. 

Ministerstwo Edukacji poświęca tym problemom dużo uwagi, 
jest także chęć i wola wprowadzenia wielu korzystnych zmian w 
dziedzinach, którymi także zajmują się rzecznicy praw dziecka 
TPD. Ministerstwu zależy, aby ważne społecznie rozwiązania, 
które wypływają z organizacji pozarządowych i od innych part-
nerów, były uwzględniane w programach działania resortu i pro-
jektach rozwiązań prawnych. Przedstawicielka resortu edukacji 
złożyła obietnicę, że wszystkie postulaty i problemy będące 
przedmiotem spotkania przekaże odpowiednim komórkom w 
ministerstwie w celu podjęcia prac nad ich odpowiednim wyko-
rzystaniem i opracowaniem właściwych rozwiązań.

Informacje przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości 
wskazały na zbieżność prac legislacyjnych i programowych 
resortu sprawiedliwości z przedmiotem zainteresowań rzecz-
ników praw dziecka TPD, w szczególności w powstającym 
programie na rzecz ofiar przestępstw, w realizowanym wspól-
nie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendą Główną Policji 
– społeczny rzecznik praw dziecka TPD zajmie ważną pozycję 
w planowanych działaniach.

W dyskusji zabrakło głosu najważniejszego partnera – Rzecz-
nika Praw Dziecka RP, który otrzyma wszystkie materiały progra-
mowe, wyniki badań monitorujących przestrzeganie praw dzie-
cka, a także wnioski z dyskusji panelowej „Komu jest potrzebny, 
a komu przeszkadza społeczny rzecznik praw dziecka”.

Dyskusję opracowała Irena Malanowska
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Pożółkła papierowa teczka z dokumentami: protokoły 
z zebrań, listy obecności, sprawozdania, daty, liczby, pla-
ny. Dokumenty powstały ponad 60 lat temu, a większość 
tamtych osób nie żyje; wśród nich byli wieloletni przyjaciele 
i własna matka. Z tego wzruszenia Zofii Chrabąszcze-
wicz-Banasiak powstało jej wspomnienie o pierwszych 
działaczach Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Koszalinie, wydrukowane w majowym numerze koszalińskie-
go „Ogniska” z 2008 r. 

Nie był łatwy pierwszy powojenny rok życia na zachod-
nim wybrzeżu. Przybyli tu ludzie z centralnej Polski, z ziem 
zabużańskich, z Kresów wschodnich, wywiezieni do Kazach-
stanu, łagrów i obozów w Niemczech, repatrianci z Francji 
i żołnierze Polski Podziemnej. Był to więc okres rodzenia 
się i krystalizowania form współżycia społecznego ludzi o 
traumatycznych losach i potrzebach, które trzeba było jak 
najszybciej zaspokajać. 

Do najpilniejszych należały potrzeby dzieci. Wojna 
wszystkie je doświadczyła, wiele uczyniła sierotami i półsie-
rotami, niektóre rozdzieliła z rodzicami. Zorganizowano w 
Koszalinie sierociniec, ale nie wszystkie w nim się zmieściły. 
Potrzebny był żłobek dla najmłodszych i całodzienna ochron-
ka, aby rodzice mogli zarobkować, bezpłatne dożywianie 
najbiedniejszych, ogródki jordanowskie dla ściągnięcia dzia-
twy z ulicy.

Takie m.in. zadania dla siebie widzieli założyciele Robot-
niczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. Komitet 
założycielski zebrał się 3 kwietnia 1946 r. w lokalu Powiato-
wego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej. To naturalne, 
gdyż RTPD (przekształcone później w TPD) rozpoczęło 
działalność w 1919 r. jako Wydział Wychowania Dziecka 
PPS, dysponujący kilkudziesięcioma placówkami, w których 
opiekę znalazło kilka tysięcy dzieci.

W tym pierwszym założycielskim zebraniu uczestniczyło 
25 osób, wśród nich starosta, inspektor szkolny, kierownik 
opieki społecznej, burmistrz, którzy mieli wspomagać co-
dzienną pracę społeczników. Tych było najwięcej. Na liście 
obecności podpisali się m.in. właściciel sklepu obuwniczego, 
kapelusznik, ktoś ze spółdzielni „Społem”, z rozlewni piwa i 
kilkunastu innych zakładów. 

Pierwszym przewodniczącym Zarządu Oddziału RTPD 
został inicjator powołania tej organizacji w Koszalinie se-
kretarz Komitetu Powiatowego PPS Teofil Krzynowek, a 
sekretarzem Pszczółkowska. Imienia nie odnaleziono w 
pożółkłych dokumentach, w których nazwiska poprzedzano 
jedynie skrótem „Ob”. 

Pamiętam ją jako wieloletnią sąsiadkę moich rodziców 
– napisała autorka wspomnienia – żonę jednego z pierw-
szych koszalińskich adwokatów, działaczkę komitetu rodzi-
cielskiego w szkole, do której uczęszczała razem z jej córką 
moja siostra Wanda. To właśnie pani mecenasowa nakłoniła 
moją mamę Zofię Chrabąszczewicz do współorganizowania 

Z historii RTPD i TPD w Koszalinie

Zapaleńcy i przyjaciele
pierwszych tepedowskich kolonii letnich w Mielnie. Wcześniej 
obie panie odpowiadały w komitecie rodzicielskim „Jedynki” 
za dożywianie uczniów tej szkoły.

Przy organizowaniu tych pierwszych kolonii, w których 
wzięło udział 240 dzieci w turnusie lipcowym i 412 – w sierp-
niowym – zawiązała się wieloletnia współpraca, a potem 
przyjaźń rodziny autorki Zofii Chrabąszczewicz-Banasiak z 
Teofilą Kalt, zwaną powszechnie panią Tecią, i jej mężem 
Maksymilianem. Ona, pani Tecia, kierowała biurem RTPD, 
a on, oficjalnie intendent koszalińskiego Oddziału, w rzeczy-
wistości był animatorem organizacji oraz inicjatorem jej naj-
ważniejszych przedsięwzięć. Kaltowie wywiezieni z Kresów 
w pierwszych miesiącach wojny do Kazachstanu, przeszli 
tam głód i poniewierkę, o czym opowiadali bez zahamowań, 
choć obowiązywała zasada, że o Związku Radzieckim tylko 
dobrze. „Przyznawali zresztą, że ta wywózka prawdopodob-
nie uratowała im życie, bo gdyby wpadli w ręce Niemców, 
zostaliby zamordowani za pochodzenie”. 

Poza Kaltami, zatrudnionymi w RTPD, w protokołach z 
posiedzeń powtarzają się nazwiska działaczy (obywatele Go-
dek, Kulicki, Buszkowa, Wierzba, Zyburowa, Rozwarska, 
Wojdyłówna i tylu innych) i nieustannie pojawia się problem 
pieniędzy, a raczej ich braku. Potrzebne były na remont bu-
dynków dla projektowanych kolonii nad morzem, na które 
miały jechać przede wszystkim dzieci biedne, zwłaszcza z 
rodzin Sybiraków i repatriantów. Brakowało na półkolonie 
w Koszalinie (też konieczny remont budynku), na świetlice i 
ochronkę, na stworzenie prewentorium w Połczynie-Zdroju. 
W tamtych latach gruźlica zbierała obfite żniwo wśród zagło-
dzonych przez wojnę dzieciaków. Tymczasem w kasie jest 8 
tys. zł, 15 tys. ma przyjść z Warszawy, ok. 12 tys. od „Pioniera”, 
czyli handlu spółdzielczego ze Szczecina – odnotowano 6 
maja 1946 r. 

Potrzebne fundusze powinny zapewniać instancje i 
urzędy państwowe, których zadaniem była opieka nad 
dziećmi, ale trzeba było przypominać, monitować, nie 
dawać za wygraną, a przy tym szukać pieniędzy na włas-
ną rękę. Organizowano kwesty uliczne, ale i bal, który 
przyniósłby 20 tys. zł, gdyby nie uszczuplili go niesolidni 
kontrahenci i tak niekonwencjonalne przedsięwzięcia, jak 
opodatkowanie biletów do kina (2 zł od każdego miejsca 
w ciągu miesiąca) czy wycieczka nad morze z udziałem 
miejscowych artystów (morze było dla tych pionierów nie-
znaną wcześniej atrakcją) samochodami Zarządu Uzdro-
wisk i Kąpielisk. Dochód z wycieczki po odliczeniu kosztów 
benzyny zasilił konto RTPD.

Pierwsze turnusy wakacyjne w 1946 r. stały się dowodem 
wielkiego zaangażowania kilkudziesięciu zapaleńców i po-
wodem ich usprawiedliwionej dumy, gdyż zorganizowano 
je w ciągu zaledwie kilku tygodni. Koszty remontu przedwo-
jennych budynków szkolnych w Mielnie miała pokryć sub-
wencja Zarządu Głównego RTPD, ale należało też znaleźć 
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łóżka, stoły, pościel, przygotować kadrę wychowawców, 
przeprowadzić lekarskie badania dzieci, kupić żywność, a 
ceny szybowały w górę. Inspektorat szkolny oferuje duży 
stół i 3 małe stoliki, które znajdują się w bursie w Rokosowie. 
PCK ofiaruje 50 łóżek z pościelą ze Szczecina, 20 rezerwuje 
na miejscu, zapewnia także samochód ciężarowy do przewie-
zienia robotników na teren kolonii – zanotowano w jednym 
z protokołów. 

Transport był wówczas stałym kłopotem Oddziału. Znacz-
na część dokumentów zawiera prośby do różnych kon-
trahentów o wypożyczenie samochodów potrzebnych do 
określonych akcji. O własny samochód zabiegano u samego 
premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego, który patronował 
reaktywowaniu RTPD po wojnie.

Trudne było zdobywanie żywności w ogołoconym kraju. 
Już na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału postano-
wiono zabiegać o przydzielenie RTPD majątku ziemskiego 
do 100 ha, aby w ten sposób zdobywać owoce i warzywa 
oraz inne produkty żywnościowe dla dzieci. W sprawozdaniu 
z 21 września 1947 r. czytamy, że na ośrodek rolny Zarząd 
Główny RTPD przyznał subwencję w wysokości 300 tys. zł 
oraz dwie krowy cielne i konia. Produkty tego ośrodka stały 
się podstawą dożywiania dzieci przez RTPD.

Działalność Towarzystwa rozwijała się pomyślnie – uważa 
autorka wspomnień – burmistrz Mikołajczak dał się uprosić 
i w grudniu 1946 r. dokonał uroczystego otwarcia RTPD-
owskiej świetlicy i przedszkola, nadając im imię Ignacego 
Daszyńskiego. Przemawiały zaproszone osobistości, a po 
wysłuchaniu hymnu narodowego odbyły się występy dzieci 
pod kierunkiem ob. Sandeckiej. Po przedstawieniu dzieci 
zostały obdarowane woreczkami cukierków, a najbiedniejsze 
dostały odzież z PCK.

***
Wspomnienia sprzed ponad 60 lat współgrają z tym, czym 

obecnie zajmuje się koszalińskie TPD. Różnorodną ofertę dla 
dzieci i środowiska przedstawiają współcześni zapaleńcy. 
Ewa Chełkowska-Łukaszewicz od prawie 20 lat prowadzi 
ze współpracownikami terapię par małżeńskich i rodzin, 
mediację i szkolenia wolontariuszy. 

Na początku lat 90. w regionie powstały pierwsze śro-
dowiskowe ogniska wychowawcze. Obecnie działa ich 
ponad czterdzieści. Te najwcześniejsze skupiły się przede 
wszystkim na wsparciu dzieci ze środowisk dotkniętych 
bezrobociem. Oprócz pomocy w nauce i popołudnio-
wego posiłku, program przewiduje zajęcia integracyjne 
m.in. w cyklu „Jak żyć z ludźmi” (o przestrzeganiu pod-
stawowych norm społecznych) czy „W kuźni Hefajstosa 
– kreatywna agresja” (o umiejętności zastępowania agresji 
zachowaniem akceptowanym społecznie). Stała praca nad 
wyrównywaniem braków w materiale nauczania łączona 
z socjalizacją dzieci i młodzieży doprowadziła słabych 
uczniów, którzy wcześniej unikali szkoły, do wywiązywania 
się z własnej woli ze szkolnych obowiązków. Przyczyniło 
się to do tzw. stuprocentowej zdawalności uczniów z 
klasy do klasy.

Rodzinny Ośrodek Mediacyjno-Terapeutyczny z kolei 
stworzył grupy terapeutyczne dla młodzieży (profilaktyka 
uzależnień, resocjalizacji i pomocy ofiarom przemocy) oraz 
dla dzieci z rodzin bezrobotnych. Celem popołudniowych 

zajęć jest uświadomienie uczestnikom, że mimo niekorzyst-
nych warunków, w których żyją, mogą realizować swoje 
zamierzenia życiowe. 

O potrzebie stworzenia grup wsparcia dla kobiet-ofiar 
przemocy, prowadzonych przez terapeutkę Lucynę Weso-
łowską, świadczy choćby to, że wiele kobiet dojeżdżało 
na zajęcia rowerami z odległości kilkunastu kilometrów. 
Rozszerzeniem tej formy pomocy jest udział, we współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie, w pro-
gramie „Szlakiem zranionych gniazd”, którego celem jest 
tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Można by wymieniać inne formy TPD-ow-
skiego działania na koszalińskim wybrzeżu, przywoływać 
nazwiska kolejnych osób, którym chce się pracować dla 
najmłodszych. 

Ważne jest jedno: że atmosfera stworzona tam przez 
pionierów sprzed 60 lat trwa nadal ku pożytkowi potrzebu-
jących dzieci.

Opracowanie redakcyjne na podstawie artykułu Zofii Chrabąszczewicz-Bana-
siak „Pani Tecia i inni” opublikowanego w koszalińskim „Ognisku”, maj 2008. 

Na zdjeciu Zofia Chrabąszczewicz (seniorka – z lewej) z Oleńką Klimek-Obro-
niecką w latach 50-tych, pracująca w dziale opieki nad dzieckiem Kuratorium 
w Koszalinie.
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Placówka, którą Pan kieruje rozpoczęła działalność w 
październiku 1922 roku. W okresie międzywojennym pomoc 
i opiekę znalazły tu dzieci biedne, głównie osierocone. Po 
odbudowie w latach 60. „Helenów” koncentrował się na 
wychowaniu i reedukacji dzieci obciążonych kłopotami w 
nauce z powodu trudnych warunków rodzinnych. Nowy etap 
rozwoju placówki rozpoczął się w roku szkolnym 1983/84. Z 
inicjatywy dr. Jerzego Serejskiego uruchomiony został Dział 
Wieloprofilowego Usprawniania, pierwsza w Polsce próba 
kompleksowej pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. W 2002 roku ośrodek przekształcony został w 
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki. 

Jakie placówki działają obecnie w Centrum? Ile dzieci 
znajduje w nim pomoc?

W Centrum działają następujące placówki: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjny, Pozaszkolna Placówka 
Specjalistyczna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół 
Szkół Specjalnych, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TPD 
oraz Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju, a także Klub 
Absolwenta. Pod opieką Centrum znajduje się136 dzieci. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczo-Rehabili-
tacyjnym przebywa na stałe ponad 40 dzieci z całej Polski. 
Uczęszczają one do szkól znajdujących się na terenie Centrum 
(podstawowej, gimnazjum, liceum), korzystają z wieloprofilowej 
rehabilitacji, mieszkają w internacie. Wyjeżdżają do domu tylko 
na soboty i niedziele, a czasem jedynie na święta. Natomiast 
pozaszkolna Placówka Specjalistyczna udziela pomocy około 
80 wychowankom przyjeżdżającym do nas na pobyt dzienny 
(od 8 do 16 godz.). Są dowożeni codziennie z Warszawy i 
okolic, uczęszczają do szkół, korzystają także z różnych form 
rehabilitacji, terapii i zajęć świetlicowych. Mamy też niepubliczne 
Liceum Ogólnokształcące. Nauka w liceum jest odpłatna, ale 
jako placówka TPD dbamy o to, aby dzieci z rodzin uboższych 
również mogły uczęszczać do liceum; po rozpatrzeniu sytuacji 
materialnej udzielamy rabatów i zwalniamy z części opłat. Pra-
cownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju specjalizuje się w 
diagnozie i terapii integracji sensorycznej. Od października 2003 
roku działa Klub Absolwenta, skupiający młodzież, której wiek 
nie pozwala na dalszą naukę, zaś niepełnosprawność znaczne-
go stopnia uniemożliwia podjęcie pracy.

Jakie schorzenia diagnozowane są u podopiecznych 
„Helenowa”?

Wcześniej była to placówka integracyjna, obecnie nasz 
ośrodek otrzymuje dofinansowanie tylko na te dzieci, które mają 
orzeczenie o niepełnosprawności oraz potrzebie kształcenia 
specjalnego. Zajmujemy się więc przede wszystkim dziećmi 
i młodzieżą z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym z 
niepełnosprawnością intelektualną, a także z zespołem nadpo-
budliwości psychoruchowej (ADHD), z cechami autyzmu oraz 
z innymi zespołami wynikającymi z uszkodzeń centralnego 

Niepełnosprawne dzieci przebywające w „Helenowie” powinny mieć coraz lepsze 
warunki bytowe i rehabilitacyjne.

Potrzebne są zmiany
Rozmowa ze Zbigniewem Drzewieckim, dyrektorem Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie-Międzylesiu

układu nerwowego. Wielu z naszych wychowanków ma niepeł-
nosprawność sprzężoną. Przyjmowane dzieci są objęte pełnymi 
badaniami medycznymi, psychologicznymi, logopedycznymi i 
pedagogicznymi, na których podstawie stawiana jest interdy-
scyplinarna diagnoza. Zespół specjalistów określa, czy i w 
jakim stopniu nasza placówka może pomóc dziecku. Po zdiag-
nozowaniu opracowywany jest indywidualny program terapii dla 
każdego dziecka. 

Stosujemy nowoczesne metody rehabilitacji. Pracownia 
Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju specjalizuje się – jak już 
wspomniałem – w diagnozie i terapii integracji sensorycznej. 
Prowadzi diagnozę integracji sensorycznej dzieci z autyzmem, 
zespołem Aspergera, ADHD, ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia), zaburzeniami mowy, ze-
społem Downa i innymi. Nasi terapeuci jako pierwsi w Polsce 
rozpoczęli tę terapię już w 1994 roku. Stosujemy m.in. arte-
terapię, terapię logopedyczną, metodę Tomatisa (stymulacja 
audio-psycholingwistyczna), EEE Biofeedback, muzykoterapię, 
terapię ręki, hipoterapię.

Powołany w 1983 roku z inicjatywy dr. Jerzego Serejskiego 
Dział Wieloprofilowego Usprawniania dzieci niepełnosprawnych 
ruchowo umożliwił dzieciom jednocześnie usprawnianie i naukę. 
W kraju powstają nowe placówki tego typu i często wzorują się 
na naszej pracy, zasięgają naszej opinii, ponieważ proponujemy 
wszechstronny i bogaty pakiet usług. Chcę dodać, że przyj-
mujemy dzieci, których nie udało się zdiagnozować w innych 
ośrodkach. Nasi terapeuci stawiają diagnozę i planują terapię.

Centrum obejmuje dzieci wszechstronną opieką przez 
wszystkie etapy edukacyjne. W pewnym momencie jednak 
pobyt się kończy. Co dzieje się z wychowankami, którzy 
opuszczają „Helenów”?

Dla wielu naszych wychowanków moment, w którym kończy 
się ich pobyt w „Helenowie”, jest wręcz tragedią. Pojawia się 
pytanie: co dalej? a nie wszyscy umieją sobie poradzić z trudami 
codzienności. Odwiedziłem trzy ambasady, pytałem jak wygląda 
pomoc niepełnosprawnym dorosłym w Niemczech, we Francji 
i Holandii. Tam państwo bardzo mocno promuje dorosłe osoby 
niepełnosprawne, budowane są dla nich hotele, przydziela im się 
opiekunów i terapeutów, którzy pomagają im na co dzień. U nas 
jeszcze daleko do wzorców zachodnich.

Z myślą o naszych absolwentach powołaliśmy na terenie 
ośrodka wspomniany już Klub Absolwenta. Jest to próba pomo-
cy dorosłym niepełnosprawnym. Klub skupia obecnie 16 byłych 
podopiecznych. Organizujemy dla nich różne formy dydaktyki i 
terapii. Objęci są też opieką psychologiczną i rehabilitacją. Uda-
ło nam się znaleźć pracę dla dwóch absolwentów. Dla innych 
chcemy zorganizować kurs, który będzie im dawał certyfikat 
pomocny w poszukiwaniu pracy. Klub finansowany jest ze środ-
ków PFRON w ramach programu „Partner”. Na jego działalność 
dostajemy także środki z Biura Polityki Społecznej. 
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Ten kierunek pracy chcemy dalej rozwijać. Planujemy zorga-
nizowanie dla absolwentów mieszkań treningowych, w których 
podczas pobytów turnusowych dorośli niepełnosprawni będą 
przygotowywać się, pod okiem terapeutów, do samodzielnego 
życia (samodzielne wykonywanie podstawowych codziennych 
czynności, np. załatwianie spraw w urzędach, na poczcie itp.) 
Z myślą o nich planujemy także utworzenie punktu telefonicz-
nego, gdzie będzie mogła zgłosić się osoba niepełnosprawna 
potrzebująca pomocy. Dodam, że minęło już 25 lat naszej pracy 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych, dlatego też 18 kwietnia br. 
zorganizowaliśmy zjazd absolwentów „Helenowa”. 

A jak układa się współpraca z rodzicami podopiecz-
nych? 

Wielu rodziców interesuje się rehabilitacją i edukacją swoich 
dzieci, ale są i tacy, którzy nie przejawiają dużego zainteresowania. 
Natomiast my przywiązujemy ogromne znaczenie do współpracy 
z rodzicami naszych podopiecznych. Organizujemy dla nich kon-
sultacje i dni otwarte, aby mogli zobaczyć, jakie są efekty naszej 
pracy. Raz w roku terapeuci przygotowują epikryzę, wskazując jaki 
był stan dziecka w momencie przyjęcia i pokazują, co udało się 
osiągnąć po roku wysiłków dziecka, terapeutów i rodziny. Rodzice 
często jednak są niecierpliwi, oczekują natychmiastowych efektów 
rehabilitacji. Nierzadko musimy im uświadamiać, że sukcesem jest 
także brak zmian na gorsze, niepogłębianie się zmian.

Tłumaczymy im także, że praca terapeutyczna z dzieckiem 
to nie tylko praca z terapeutą, rehabilitantem, ale że odbywa 
się ona praktycznie przez cały dzień od rana do nocy. W naszej 
placówce rehabilitacja to także ćwiczenie się w czynnościach 
dnia codziennego, ćwiczenie samoobsługi, myślenia i stano-
wienia o sobie. Potrzebna jest ogromna cierpliwość, motywacja 
i wytrwałość w pokonywaniu takich problemów.

Ostatnio wiele się mówi o planach rozbudowy „Heleno-
wa”. Na jakim etapie są obecnie te plany? 

Początek budowy naszego ośrodka sięga lat 60. Budynki są 
stare, ulegają stopniowej degradacji, są energochłonne. Ich utrzy-
manie jest kosztowne, na samo ogrzewanie wydajemy corocznie 
astronomiczne kwoty. Przy tym nie wszystkie są przystosowane 
do potrzeb niepełnosprawnych. Część internatowa i świetlice 
mają tylko dwie windy, pokoje są zbyt małe jak na potrzeby prze-
mieszczania się z oprzyrządowaniem, brak przestrzeni, korytarze 
są wąskie, z trudem mijają się dzieci na wózkach.

Poszczególne budynki rozmieszczone są na 16-hektarowym 
obszarze. Część edukacyjna (szkoła podstawowa, gimnazjum i 
liceum) znajdują się w znacznej odległości od internatu, basenu i 
stołówki, a także administracji i pomieszczeń do rehabilitacji. Dużo 
czasu zajmuje więc przewożenie dzieci ze szkół na zajęcia reha-
bilitacyjne i świetlicowe. Przebudowa przewiduje przeniesienie w 
jedno miejsce szkół, internatu, części rehabilitacyjnej i świetlic. 
Chcemy także utworzyć 2–3 oddziały przedszkola integracyjnego. 
Będą też mieszkania-pokoje treningowe dla absolwentów.

Po rozbudowie wszystkie działania diagnostyczne, eduka-
cyjne, rehabilitacyjne i opiekuńcze będą się odbywały w jednym 
miejscu. Stworzymy osobom niepełnosprawnym warunki na miarę 
XXI wieku. Realizacja projektu przebudowy została podzielona na 
etapy. Dzięki temu nie tylko łatwiej będzie pozyskiwać fundusze, 
ale także nie dojdzie do zakłócenia funkcjonowania placówki.

Na ile realna jest realizacja planowanej rozbudowy? 
17 grudnia 2008 roku odbyła się u nas konferencja poświęcona 

planom rozbudowy „Helenowa”. Uczestniczyli w niej pracownicy 
ośrodka oraz przedstawiciele władz samorządowych. Marszałek 
województwa mazowieckiego Adam Struzik podkreślił wówczas, że 
koncepcja przebudowy jest dobrze zaplanowana i wyraził opinię, 

że nasz projekt ma wielką szansę realizacji ze środków unijnych. 
Koncepcję rozbudowy przedstawiliśmy także na posiedzeniu Pre-
zydium ZG TPD, gdzie została jednogłośnie zaakceptowana. Myślę, 
że w przyszłym roku o tej porze budowa będzie już rozpoczęta. 

Czy po rozbudowie zwiększy się liczba dzieci, które będą 
mogły korzystać z pomocy ośrodka?

Liczba ta zwiększy się o około 20–30 miejsc, ale najważniej-
sze jest to, że polepszą się warunki edukacji i rehabilitacji tych 
podopiecznych, którzy już przebywają w placówce.

W swojej kilkudziesięcioletniej historii „Helenów” często 
boleśnie odczuwał kłopoty finansowe. W kolejnych latach 
powojennych rozwój placówki był możliwy dzięki ofiarności 
i zaangażowaniu wielu osób skupionych w społecznych 
komitetach odbudowy, a następnie rozbudowy „Helenowa”. 
A jak jest teraz? Czy udaje się skupić wokół placówki zaan-
gażowane osoby, a zwłaszcza sponsorów?

Kiedy obejmowałem funkcję dyrektora, sytuacja była bardzo 
zła, Centrum było zadłużone. Były nawet obawy o dalsze losy pla-
cówki. Najpoważniejsze problemy związane były z finansowaniem 
powołanej w styczniu 2008 roku Pozaszkolnej Placówki Specjali-
stycznej obejmującej opieką ponad 80 dzieci. Zmieniając ustawę 
o systemie oświaty zapomniano o dzieciach, które dowożone są 
do Centrum na pobyt dzienny. Dopiero po wielu naszych stara-
niach, po prawie siedmiu miesiącach działania placówki, udało 
nam się odzyskać zaległe środki finansowe na jej prowadzenie. 
Kłopoty miał także nasz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
gdyż stawki na rehabilitację były zaniżone, a podwyższono je 
dopiero po naszych długotrwałych interwencjach. 

Pomimo kłopotów finansowych nasi podopieczni przez cały 
czas korzystali ze wszystkich potrzebnych im form terapii. 
Przeżyliśmy wiele trudnych chwil, ale to już historia. Udało się 
wyprowadzić ośrodek z zapaści, wyszliśmy na prostą. Chociaż 
musimy bardzo oszczędnie gospodarować, zastanawiać się nad 
każdym wydatkiem. Udaje nam się zainteresować „Helenowem” 
sponsorów, m.in. banki, Telekomunikację Polską, Totalizatora 
Sportowego. Pracownicy Telekomunikacji przekazują nam dary, 
ale także odwiedzają „Helenów”. Totalizator regularnie wspiera 
naszą działalność organizując zakłady specjalne; ufundował 
nam teleskop, komputery, telewizor plazmowy, gry dla dzieci, 
obiecał serwer. Z funduszy przekazanych przez Totalizatora za-
kupiliśmy 16-osobowy bus dla dzieci. Z kolei Fabryka Papierów 
Wartościowych podarowała nam pieniądze na przyczepę umoż-
liwiającą transport wózków podczas wyjazdów na wycieczki. Nie 
sposób wymienić wszystkich firm i instytucji, które nas w różnej 
formie wspomagają. Zależy nam bardzo na tym, aby grono 
sympatyków naszej placówki ciągle się rozszerzało. Chodzi 
nam także o to, aby nasi podopieczni nie czuli się izolowani. 
Dlatego też nasze dzieci wyjeżdżają do innych szkół, nawiązują 
przyjaźnie, utrzymują kontakty, korespondują. 

Niedawno byłem na uroczystych obchodach 90-lecia TPD. Ideą 
całego TPD jest pomaganie tym dzieciom, które pomocy najbar-
dziej potrzebują. My skoncentrowaliśmy się na pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym. W ciągu 25 lat naszej pracy sami nauczyliśmy 
się bardzo dużo. Mamy oddaną dzieciom kadrę, widzimy też ra-
dość na twarzach dzieci. Osoby, które już u nas nie pracują, nadal 
utrzymują z „Helenowem” kontakty, odwiedzają nas.

Traktujemy nasze dzieci tak, jak są traktowane wszystkie 
dzieci ze szkół publicznych, żartujemy razem, ale i wymagamy. 
Z determinacją dążymy do celu. Pragniemy, aby każde dziecko 
mogło sobie radzić samodzielnie. Bo wiadomo, rodziców kiedyś 
zabraknie, dzieci muszą więc nauczyć się żyć samodzielnie.

Rozmawiała Marzena Kostka
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W kwietniu br. w Centrum Rehabilitacji, Edukacji 
i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie-Międzylesiu z 
okazji 25-lecia pracy z osobami niepełnosprawnymi 
odbyła się ważna uroczystość. Przyjechali absolwenci 
ośrodka, wielu z nich założyło już własne rodziny, mają 
dzieci, pracują. Byli także ich rodzice i przyjaciele, 
serdecznie witani przez kadrę pedagogiczną ośrodka. 
Szczególną sympatią cieszył się wieloletni dyrek-
tor Wojciech Stojanowski, który przypomniał historię 
placówki, obecny zaś dyrektor Zbigniew Drzewiecki 
mówił o planach jej rozbudowy. Były wspomnienia, 
rozmowy, a także wspólne śpiewanie i oczywiście 
zdjęcie rodzinne.

Oto, co dla „Przyjaciela Dziecka” powiedzieli wy-
chowankowie „Helenowa”: Tomasz Wieczerzak oraz 
Krzysztof Goleniewski. 

Tomasz Wieczerzak: Założyłem rodzinę, mam żonę, 
dwójkę dzieci. Pracuję na Uniwersytecie im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w Centrum Informacji Patentowej, 
prowadzę także własną małą firmę. Pracę zawodową 
łączę ze studiami na Wydziale Prawa.

Krzysztof Goleniewski: Obecnie studiuję już trzeci 
rok pedagogikę specjalną w Kolegium w „Helenowie”. Nie 
pracuję zawodowo, chociaż bardzo bym chciał. Ponieważ 
studiuję zaocznie, większość czasu spędzam w domu, nie 
mam więc możliwości przebywania w grupie rówieśniczej, 
kontaktów z innymi. Dlatego też obecnie największym 
moim marzeniem jest znalezienie pracy.

Marzena Kostka: W jaki sposób trafiliście do „He-
lenowa” i jak długo tu przebywaliście?

T. W.: Zostałem skierowany przez Ośrodek w Zagó-
rzu, w którym wcześniej przebywałem. W „Helenowie” 
mieszkałem w internacie, do domu wyjeżdżałem tylko na 
święta. Uczęszczałem do szkoły podstawowej od I do V 
klasy, a więc przebywałem tu przez pięć lat.

K. G.: Podobnie jak kolega, wcześniej byłem w Zagó-
rzu. W Helenowie przebywałem przez pięć dni w tygodniu, 
przez cały okres szkoły podstawowej (z przerwą w VI i VII 
klasie spowodowaną operacją).

M. K.: Jakie było wasze pierwsze wrażenie po przy-
byciu do tutejszej placówki?

T. W.: Tym, co odróżnia ten ośrodek od innych, w tym 
od Zagórza, jest – w moim odczuciu – zupełnie inna at-
mosfera. W innych ośrodkach panuje atmosfera szpitalna 
i szpitalny rygor. Tutaj, w „Helenowie”, zawsze kładziony 
był nacisk na to, aby atmosfera była domowa. W czasach, 
kiedy ja tu przebywałem, wychowawcy nie pracowali „od 
– do”, widać było ich powołanie do pracy z nami. Niejed-
nokrotnie poświęcali własne środki, pracowali ponad to, 
co należało do ich obowiązków.

Mówią absolwenci „Helenowa”

Wszyscy pokonujemy w życiu bariery
K. G.: Moje pierwsze wrażenie było takie, żeby tu 

pozostać i nie odjeżdżać stąd do Zagórza. Ale też muszę 
przyznać, że – jak dziecko w tym wieku – w pierwszych 
miesiącach pobytu często tęskniłem za domem. 

M. K.: Co dał wam pobyt w „Helenowie”? W czym 
najbardziej pomógł?

T. W.: Tak naprawdę, to „Helenów” mnie wychował, 
ponieważ w rodzinnym domu przebywałem rzadko. Tutaj 
kładło się nacisk na to, kim człowiek będzie, jaki będzie 
miał system wartości, co będzie sobą reprezentował. 
Przebywałem tu w czasach, kiedy dyrektorem był pan 
Wojciech Stojanowski, który na tym samym miejscu sta-
wiał zarówno rehabilitację jak i wychowanie. Dyrektor Sto-
janowski był dla nas jak ojciec, przebywał z nami od rana 
do późnego wieczora, a bywało, że i swoim trabantem 
woził dzieci do szpitala. Dla niego najważniejsze było to, 
kim my będziemy w przyszłości. Mogę dziś powiedzieć, 
że pobyt w „Helenowie” mnie ukształtował. To, co repre-
zentuję sobą w tej chwili w ogromnej mierze zawdzięczam 
wychowawcom, kadrze tego ośrodka. Wyniosłem stąd 
przede wszystkim wartości, którymi kieruję się w życiu: 
szacunek dla drugiego człowieka, do siebie samego, 
stawianie przed sobą coraz to nowych celów.

K. G.: Odczuwam dokładnie to samo. „Helenów” to 
przede wszystkim domowa atmosfera, ukształtowanie 
mojej osobowości, przekazywanie ważnych wartości, 
stawianie sobie celów, no i oczywiście olbrzymi autorytet 
wychowawców i nauczycieli.

M. K.: „Helenów” wyposażył was w ważne wartości. 
A jak to jest w zderzeniu z realiami życia? Czy jest coś, 
co was denerwuje w postępowaniu osób zdrowych w 
stosunku do osób niepełnosprawnych?

K. G.: Stereotypowa ocena osób niepełnosprawnych. 
Przypisywanie nam pewnych cech, których w ogóle nie 
mamy, tj. że biedny, że sobie nie poradzi… to jest wobec 
nas krzywdzące. W gronie osób pełnosprawnych spot-
kałem się z takim podejściem, lecz mimo to nigdy się nie 
zraziłem. Nadal wierzę w ludzi i wiem, że nie wszyscy są 
tacy sami, tym bardziej, że jest pewna grupa osób peł-
nosprawnych, która w pełni zasługuje na miano moich 
przyjaciół.

T. W.: Ja bym to sformułował po prostu tak: ludzie 
zdrowi często podchodzą do osób niepełnosprawnych jak 
do ludzi drugiej kategorii. Utożsamiają kalectwo fizyczne 
z intelektualnym, często nie potrafią tego rozgraniczyć. 
Jeżeli widzą, że ktoś ma ruchy mimowolne, chodzi nie tak 
jak inni, a jeszcze do tego ma ślinotok, to na pewno „ma 
coś z głową”. A to przecież bardzo często w ogóle nie idzie 
ze sobą w parze. Poza tym trzeba także powiedzieć, że 
generalnie osoby niepełnosprawne próbuje się wykluczyć 
z prawa do życia rodzinnego.
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G. K.: To również miałem na myśli mówiąc o stereo-
typach.

T. W.: Nie dopuszcza się możliwości, że osoba nie-
pełnosprawna będzie chciała mieć rodzinę. Nie zauważa 
się, że każdy ma prawo decydować z kim, jak i kiedy 
chce być. 

M. K.: To są gorzkie słowa. Zapytam zatem, czy na 
co dzień utrzymujecie kontakty z osobami zdrowymi, 
czy raczej przebywacie w gronie niepełnosprawnych? 
W czyim towarzystwie czujecie się lepiej?

T. W.: Studiuję, pracuję na etacie, prowadzę własną fir-
mę, mam więc na co dzień kontakt z różnymi środowiska-
mi: zarówno osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych. 

K. G.: Jeżeli o mnie chodzi, to nie ma reguły, w czyim 
towarzystwie czuję się lepiej. Wszystko zależy od charak-
teru i podejścia drugiej osoby do nas.

M. K.: Powiedzieliście o relacjach międzyludzkich, 
które powinny się zmienić. A co z barierami architek-
tonicznymi. Czy tu też potrzebne są zmiany?

T. W.: O barierach nie będę mówić. Dlaczego? Prze-
cież przez całe życie wszyscy, także osoby zdrowe poko-
nują jakieś bariery. To nie jest tak, że jeżeli będzie jeden 
podjazd więcej, to nasze życie się zmieni. Bo my będzie-
my przez całe życie z czymś się mierzyć: czy to będzie 
krawężnik, czy też urzędnik, który nie potrafi zrozumieć, 
że ja np. nie potrafię się czytelnie podpisać, nie dlatego, 
że nie mam na to ochoty, tylko dlatego, że mam pewien 
niedowład.

K. G.: A ja uważam, że bariery architektoniczne mają 
bardzo duże znaczenie. Brak podjazdów i osoby na wóz-
kach mają kłopoty z dotarciem do wielu miejsc. Brak 
przystosowania wielu uczelni (ja na szczęście nie mam 
powodu do narzekania) do potrzeb niepełnosprawnych 
i moja koleżanka najbardziej zazdrości mi tego, że mogę 
studiować. Ona, ze względu na niepełnosprawność fizycz-
ną, nie byłaby w stanie funkcjonować w żadnej uczelni.

M. K.: Powiedzcie jeszcze, jakie macie marzenia, 
plany na przyszłość?

K. G.: Moim marzeniem jest ukończenie Kolegium z 
jak najlepszym wynikiem, znalezienie pracy, założenie 
rodziny. Chciałbym pracować w zawodzie, ale zdaję sobie 
sprawę, że w mojej sytuacji może być to bardzo trudne, 
a więc jeżeli nie uda mi się pracować bezpośrednio z 
wychowankami, to chciałbym robić coś na ich rzecz.

T. W.: W zasadzie większość moich marzeń się spełni-
ła. Mam żonę i piękne dzieci, no cóż, zostaje mi posadzić 
drzewo i zbudować dom. Skoro już tyle osiągnąłem w 
życiu, to uważam, że i to też zrealizuję. Myślę, że w życiu 
człowieka najważniejsza jest rodzina. Ja taką wspaniałą 
rodzinę mam. A sprawy materialne nie są dla mnie w 
najważniejsze. Ważne jest to, co pozostawimy po sobie w 
sercach swoich dzieci czy też w pamięci innych ludzi. 

M. K.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę spełnie-
nia marzeń. 

Rozmawiała Marzena Kostka

Przypomnijmy, rozgrywki rozpoczęły się we wrześniu 
2008 roku. Zostały zorganizowane przez Fortis Founda-
tion Polska i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Wzięło w nich 
udział około 1000 dzieci – podopiecznych TPD z całej 
Polski. Odbywały się w dwóch grupach wiekowych:

Grupa A – zawodnicy w przedziale wiekowym 7–9 
lat;

Grupa B – zawodnicy w przedziale wiekowym 10–12 
lat.

Dla grupy A rozgrywki skończyły się na etapie regio-
nalnym. Natomiast w grupie B reprezentacje 12 uczestni-
czących w rozgrywkach regionów spotkały się w Spale. 
W półfinale zagrały dzieci (chłopcy i dziewczęta) z wo-
jewództw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, ma-
zowieckiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, 
podkarpackiego śląskiego, warmińsko – mazurskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Po całym dniu 
zmagań na boisku, do ścisłego finału awansowały FC 

Książenickie Orły z Książnic koło Grodziska Mazowie-
ckiego, KS Potulicka ze Szczecina, oraz Forty 2 z Piątni-
cy koło Łomży. Niestety zwycięzca mógł być tylko jeden! 
A było o co walczyć, bo nagrodą główną będzie wyjazd 
na Stadion Feyenoord Rotterdam w Holandii. Pojedzie 
KS Potulicka – zwycięzca rozgrywek.

Gratulujemy wszystkim drużynom, dziękujemy za wolę 
walki, dobrą grę i świetną zabawę.

Dziękujemy Fortis Foundation Polska za zorganizo-
wanie półfinałów i finału, ufundowanie nagród, wspaniałą 
współpracę i wsparcie, także finansowe, przez cały czas 
trwania rozgrywek, na wszystkich etapach. 

Choć to koniec naszej gry, liczymy na to, że na wa-
szych podwórkowych boiskach nadal będą się rozgrywa-
ły emocjonujące mecze, że piłka nadal będzie przyciągać 
i czarować ideą walki fair play toczonej w atmosferze 
szacunku i przyjaźni. 

Jolanta Szklarska

SPORT W TPD

Futbolowe TorPeDy
W dniach 3–5 kwietnia 2009 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale odbył się Wielki finał Dziecię-

cych Rozgrywek Piłkarskich Futbolowe TorPeDy.
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Ukazało się drugie wydanie książki „Nie ma dzieci bez 
szans” pod redakcją Józefa Bogdaszewskiego, uzupełnione 
i wzbogacone o wydarzenia i treści dotyczące problematyki 
dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w ostatnich pięciu latach, 
jakie upłynęły od pierwszej edycji. Książka jest obszerniejsza o 
około 50 stron, ale szatę graficzną ma taką samą, jak wydanie z 
roku 2003. Dodać wypada, że jak poprzednim razem, ta bardzo 
potrzebna pozycja wydawnicza ukazała się dzięki wsparciu 
finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Nie sposób w krótkim omówieniu oddać ogromnej różnorod-
ności zagadnień, jakie zostały zaprezentowane w tej obszernej, 
liczącej ponad 300 stron publikacji. Przybliża je jednak czytel-
nikom już sam choćby spis rozdziałów, takich jak: Powstanie 
ruchu społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych; Pomoc, 
wsparcie i działanie, czyli wizerunek organizacji; Wielogłos ro-
dziców; O sobie, o swoim życiu; Warsztaty Terapii Zajęciowej 
wizytówką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; Wolontariusze są wśród 
nas; Turystyka dla każdego; Przyszłość ruchu społecznego 
rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także wiele opisów in-
dywidualnych sytuacji przedstawionych zarówno przez dzieci, 
jak i ich rodziców. Książka stanowi kopalnię wiedzy o sytuacji 
środowiska rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, ale też, jak 

Opracowując tę książkę pragnęliśmy, aby była ona pomocna w rozwiązywaniu 
złożonych problemów dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

Nie ma dzieci bez szans
czytamy we wstępie do wydania drugiego, obejmuje „problemy 
tego środowiska nie tylko od strony medycznej i paramedycznej, 
ale także zakres działań dający się ująć w definicję pełnienia ról 
społecznych, adekwatnych do płci, wieku i możliwości psycho-
ruchowych zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich rodziców 
(opiekunów)”. Józef Bogdaszewski podkreśla rolę oddziałów 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci różnych szczebli, które swą ofertę 
programową i działalność kierują również do rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnych.

We wstępie do wydania drugiego czytamy: „Ufamy, że nasze 
wieloletnie doświadczenie (25 lat działalności w środowisku 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym), jakim dzielimy się z 
Państwem, okaże się przydatne w działalności społecznej i 
pracy zawodowej w środowisku rodzin z dzieckiem niepełno-
sprawnym”. I nie tylko w tym środowisku, bo po książkę coraz 
częściej sięgają autorzy prac licencjackich, magisterskich, a 
nawet rozpraw doktorskich, co ewidentnie potwierdza jej wysoką 
wartość poznawczą. 

Jedną z licznych zalet książki jest również i to, że zawiera 
historyczne ujęcie rodzenia się i rozwoju społecznego ruchu 
rodziców, organizujących na zasadach samopomocowych roz-
maite formy pomocy dla dzieci niepełnosprawnych. Wyrazem 
dojrzałości tego ruchu było utworzenie przy Zarządzie Głównym 
TPD, w roku 1983, Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Nie-
pełnosprawnym Ruchowo (pierwotna nazwa: Krajowy Komitet 
Kół Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej). 

Na kartach książki zamieszczono również informacje prak-
tyczne, takie jak omówienie projektu ustawy o równości szans 
osób niepełnosprawnych, cele i zasady realizacji wolontariatu 
czy wykaz i adresy kół pomocy dzieciom i młodzieży niepeł-
nosprawnej ruchowo. W komentarzu do tego wykazu czytamy: 
„Topografia kół pomocy dzieciom niepełnosprawnym w kraju 
jest bardzo nierównomierna. Są rejony, w których jest ich znacz-
ne zagęszczenie (Śląsk, Dolny Śląsk), ale są i takie obszary i 
duże miasta, w których ich nie ma. (...) Życie podążyło naprzód, 
jedne koła zaprzestały działalności, inne ją tylko zawiesiły. Jed-
nocześnie też w miejsce specjalistycznych kół pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym powstały nowe organizacje pozarządowe 
(przeważnie stowarzyszenia), które pracują na własny rachunek, 
czyniąc to samo co koła, tylko pod innym szyldem. Istnienie i 
działanie w kraju 94 kół samopomocowych zrzeszonych w struk-
turach TPD świadczy o potrzebie tej formy aktywizacji społecznej 
i integracji ze środowiskiem”.

Książkę wzbogacają tak przydatne wiadomości, jak spis 
członków Zarządów i Komisji Rewizyjnych Krajowego Komitetu, 
wykaz darczyńców, odznaczeń i wyróżnień TPD i Krajowego 
Komitetu oraz zdjęcia ilustrujące życie i problemy dzieci niepeł-
nosprawnych oraz ich rodzin. W sumie drugie wydanie książki 
„Nie ma dzieci bez szans” stanowi unikalną i ciekawą pozycję 
wydawniczą, potrzebną nie tylko w środowisku osób niepełno-
sprawnych. 

Irena Malanowska
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2 grudnia 2008 roku, w przeddzień Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele organizacji po-
zarządowych przekazali premierowi Donaldowi Tuskowi projekt 
Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością.

Prace nad treścią aktu trwały ponad rok. Ich inicjatorem  
i twórcą jest Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, 
skupiająca organizacje pozarządowe działające w środowi-
sku niepełnosprawnych. W tworzenie projektu zaangażowali 
się też wybitni specjaliści prawa, ekonomii i finansów oraz 
eksperci z Wielkiej Brytanii, gdzie ustawa antydyskrymina-
cyjna obowiązuje już od 13 lat.

Zgodnie z art. 30 Konstytucji RP źródłem wszelkich praw 
i wolności człowieka i obywatela jest przyrodzona, niezby-
walna i nienaruszalna godność każdego człowieka. Jest 
oczywiste, że skoro wymieniony zapis dotyczy godności nas 
wszystkich, to także osób z niepełnosprawnością, wobec 
czego istnieje obowiązek podejmowania wszelkich działań 
służących poszanowaniu i ochronie tej godności.

Niepełnosprawność przestała być społecznym tematem 
tabu. Tym bardziej widoczne stały się zjawiska łamania 
praw osób niepełnosprawnych w Polsce, z których wiele 
jest zepchniętych na margines życia z powodu barier archi-
tektonicznych, trudnego dostępu do informacji, edukacji i 
pracy i nie może w pełni realizować swoich pasji, zaistnieć 
w społeczeństwie na równi z ludźmi sprawnymi; często żyją 
na granicy ubóstwa.

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością zgod-
nie z projektem ustawy odbywa się w szczególności przez:
1. realizację zasady równego traktowania,
2. informowanie o prawach i wolnościach oraz politykach, 

programach pomocowych, planach i innych działaniach 
dotyczących osób z niepełnosprawnością,

3. podnoszenie świadomości społecznej w szczególności 
przez promowanie otwartości i akceptacji w stosunku do 
osób z niepełnosprawnością,

4. usuwanie barier.
Według projektu ustawy zasada równego traktowania 

dotyczy w szczególności takich sfer, jak praca oraz zatrud-
nienie, pełnienie funkcji publicznych, korzystanie z praw 
wyborczych, wymiar sprawiedliwości, edukacja, dostęp do 
usług przewozowych, rozrywka i wypoczynek.

Przewidziano sankcje za naruszenie równego traktowa-
nia; osoba, wobec której naruszono ten nakaz, może ubiegać 
się o zaniechanie działań dyskryminacyjnych, usunięcie ich 
skutków, zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienie. Co 
ważne ciężar dowodu, że działanie nie stanowiło naruszenia 
zasady równego traktowania, spoczywa na pozwanym.

Projekt ustawy reguluje kwestie związane z kształto-
waniem świadomości społecznej w zakresie dotyczącym 
osób z niepełnosprawnością; dotyczy to w szczególności 

jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz oświatowych.  
Ponadto projekt wprowadza obowiązek przeszkolenia – w 
zakresie dotyczącym obsługi osób z niepełnosprawnością 
– pracowników oraz urzędników sądów, pracowników samo-
rządowych, urzędów państwowych, korpusu służby cywilnej. 
Zakładane są istotne zmiany dotyczące usunięcia barier w 
zakresie transportu i budownictwa, nakładając na przewoź-
ników oraz podmioty władające budynkami publicznymi 
obowiązek dostosowania w określonym terminie budynków 
oraz taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy wprowadza także nowe instytucje prawne, 
mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym korzy-
stanie z czynnego prawa wyborczego, dzięki ustanowieniu 
głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez 
pełnomocnika. Przewidziano również zmianę instytucjonal-
ną – nowy dział administracji rządowej dotyczący spraw 
osób z niepełnosprawnością oraz powierzenie właściwemu 
ministrowi tych zadań i kompetencji, które obecnie realizuje 
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Należy mieć nadzieję, że projekt ustawy szybko trafi pod 
obrady Sejmu i znacząco wpłynie na warunki życia osób nie-
pełnosprawnych i na świadomość ogółu społeczeństwa.

Jolanta Szklarska

Z projektem Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością można 
zapoznać się na stronie internetowej www.tpdzg.org.pl

PROJEKT USTAWy 

Wyrównywanie szans osób  
z niepełnosprawnością
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Przypomnijmy sobie krótko, co wiemy już o tej chorobie. 
Cukrzyca typu 1 nazywana jest również insulinozależną, 
bowiem jedynym sposobem jej leczenia jest podawanie 
insuliny, hormonu wydzielanego przez trzustkę, którego 
chory narząd nie wytwarza. Insulina jest odpowiedzialna za 
przyswajanie z naszych posiłków przede wszystkim węglo-
wodanów, czyli cukrów, ale również białek i tłuszczów. Jest 
więc hormonem niezbędnym do prawidłowego rozwoju 
fizycznego dziecka i jego dojrzewania. Insulina podawana 
jest podskórnie przy pomocy specjalnych wstrzykiwaczy 
(peny) lub z użyciem osobistej pompy insulinowej. Sposób 
podawania ma jak najbardziej zbliżać do prawidłowej pracy 
trzustki. Takim modelem podawania insuliny jest tzw. funk-
cjonalna insulinoterapia polegająca na przystosowaniu 
ilości, rodzaju, czasu podawanej insuliny do indywidualnego 
trybu życia dziecka.

Samokontrola

Każdego dnia dziecko, jego rodzice, młodzież sami kon-
trolują przebieg choroby i jej leczenie. Dlatego w przypad-
ku cukrzycy mówimy o tzw. samokontroli. Samokontrola 
konieczna jest niezależnie od metody podawania insuliny. 
Nawet to najnowocześniejsze podawanie insuliny przy po-
mocy osobistej pompy insulinowej nie zwalnia z wnikliwej, 
rzetelnej samokontroli.

Na samokontrolę składają się następujące czynności:
– odpowiednie podawanie insuliny
– badanie poziomu cukru we krwi
– zachowanie zasad prawidłowego odżywiania
– przygotowanie do wysiłku fizycznego
– prowadzenie dzienniczka samokontroli
– edukacja diabetologiczna
– wykonywanie innych badań kontrolujących przebieg cho-

roby np.: poziom hemoglobiny glikozylowanej, mikroal-
buminuria, ciśnienie tętnicze krwi.
O podawaniu insuliny i potrzebie wykonywania badań 

poziomu cukru we krwi pisałam w poprzednim numerze. 
Są to dwie niezmiernie istotne czynności w prowadzeniu 
cukrzycy insulinozależnej. 

Tym razem odpowiem na pytanie czy konieczne jest okre-
ślenie „dieta cukrzycowa”, czy dzieci i młodzież z cukrzycą 
mogą uprawiać sport?

Coraz rzadziej używa się obecnie określenia „dieta cuk-
rzycowa”. Istotą odżywiania w cukrzycy insulinozależnej jest 
przestrzeganie zasad prawidłowo żywienia i odpowiednie 
połączenie ilości i jakości posiłków z ilością, z czasem i siłą 
działania podawanej do tego insuliny.

W skład naszego pożywienia wchodzą: węglowodany, 

Cukrzyca u dzieci i młodzieży 

Dieta i sport
Publikujemy kolejny artykuł na temat cukrzycy u dzieci i młodzieży. Tym razem temat dotyczy 
żywienia i możliwości uprawiania sportu.

białka, tłuszcze, woda, witaminy i sole mineralne. Każdy 
składnik spełnia w organizmie określoną ważną rolę. Węglo-
wodany są głównym źródłem energii, zapasowym źródłem 
energii są tłuszcze, białka materiałem budulcowym. Witami-
ny i sole mineralne są swoistymi „regulatorami” wszystkich 
procesów życiowych. Dlatego przynajmniej główne posiłki 
– śniadanie, obiad i kolacja – powinny zawierać wszystkie 
te składniki.

Ważenie i liczenie

Ponieważ do tego, by przyswoić posiłek niezbędna jest 
insulina, konieczne było wprowadzenie systemu wyliczania 
ilości węglowodanów, białek i tłuszczów, by odpowiednio do 
ich ilości podać dawkę insuliny. Takim systemem są wymien-
niki węglowodanowe (WW) – w nazewnictwie międzynaro-
dowym jednostki chlebowe (BE) i od niedawna wymienniki 
białkowo-tłuszczowe (WBT).

Ważąc produkty przygotowywane do posiłków, na pod-
stawie specjalnych tabel wyliczamy ilość wymienników wę-
glowodanowych i wymienników białkowo-tłuszczowych i 
dokładnie do tej ilości podajemy dawkę insuliny. Pozwala 
to na utrzymanie dobrych poziomów cukru po posiłkach. 
Pozwala to również na okazjonalne „słodkie co nieco” - bo 
jeśli umiem do tego wyliczyć dawkę insuliny – to dlaczego 
nie? Obecnie producenci żywności często na opakowaniach 
swoich produktów podają zawartość węglowodanów, bia-
łek i tłuszczów, co pozwala bez problemu wyliczyć dawkę 
potrzebnej na przyswojenie tego produktu insuliny. Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy realizuje program „Policz się 
z cukrzycą” – dotyczy on właśnie tego, by ludzie chorujący 
na cukrzycę otrzymywali taką informację od producenta 
żywności. 

Ktoś zapyta, czy dzieci i młodzież z cukrzycą ciągle 
muszą ważyć wszystko to, co jedzą? Przygotowując przez 
dłuższy czas posiłki z użyciem wagi, dość szybko nauczą 
się szacować posiłek bez ważenia i naprawdę potrafią to 
robić bardzo dokładnie. Dla zainteresowanych podaję przy-
kład: dość duże jabłko waży ok. 200g – są to 2 wymienniki 
węglowodanowe i jeśli ktoś bierze 1 jednostkę insuliny na 1 
wymiennik to, aby zjeść to jabłko i mieć dobry poziom cukru 
musi sobie podać 2 jednostki insuliny. Małe dziecko, któremu 
na przyswojenie 1 WW potrzeba tylko pół jednostki, poda 
sobie na to jabłko, co oznacza 1 jednostkę insuliny.

Aktywność ruchowa

Zajmijmy się teraz drugim pytaniem: Czy dzieci i mło-
dzież chorujące na cukrzycę mogą uprawiać sport? Czy 
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wskazany jest wysiłek fizyczny? Oczywiście, jest bardzo 
wskazany, a nawet może być elementem leczniczym. Wy-
maga jednak odpowiedniego przygotowania.

W czasie wysiłku fizycznego nasze komórki mięśniowe 
potrzebują dużo energii. Energia powstaje podczas spalania 
węglowodanów, czyli glukozy. Spalanie odbywa się bardzo 
intensywnie. Trzeba więc dostarczyć tej glukozy więcej. 
Dlatego przygotowanie do aktywności fizycznej wymaga 
spożycia odpowiedniej, dodatkowej dawki wymienników 
węglowodanowych. Brak tej dodatkowej porcji glukozy móg-
łby doprowadzić do szybkiego spadku poziomu cukru we 
krwi. Oczywiście ta dodatkowa porcja jedzenia nie wymaga 
podania insuliny, ponieważ wysiłek fizyczny poprawia wraż-
liwość na insulinę. I właśnie ta poprawa insulinowrażliwości 
jest wielką zaletą wysiłku fizycznego u osób chorujących 
na cukrzycę. Osoby aktywne, czasem mimo wielu lat cho-
rowania, utrzymują dobrą wrażliwość na insulinę, ich dawki 
podawanej insuliny są zdecydowanie mniejsze niż u osób z 
niewielką aktywnością fizyczną.

Tak więc nie ma potrzeby zwalniać naszych dzieci z lekcji 
wychowania fizycznego – chyba, że są inne przeciwwskaza-
nia, o których zdecyduje lekarz.

Rodzice często boją się wysiłku fizycznego u swoich 
najmłodszych diabetyków, ale warto nauczyć się, jak przy-
gotować dziecko do tego wysiłku, a będzie to z korzyścią 
dla ich zdrowia.

Dzienniczek

Jedną z czynności samokontroli jest prowadzenie 
dzienniczka samokontroli.

Czy jest to ważne? Uważam, że bardzo! Jest to zbiór 
notatek z każdego dnia: ile i jaką insulinę podajemy, w jakich 

Ogólnopolska Konferencja 
Diabetologiczna

W dniach 11–13 września br. w Nowym Sączu od-
będzie się Ogólnopolska Konferencja Diabetologiczna, 
związana z obchodami 30-lecia Krajowego Komitetu 
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą oraz 90-lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym czasie odbędzie 
się również III Ogólnopolski Konkurs Diabetologiczny 
„Cukrzyca bez tajemnic”. 

Będzie uczestniczyć w tym spotkaniu wielu znamie-
nitych gości związanych z działalnością na rzecz dzieci 
i młodzieży chorych na cukrzycę. Z różnych rejonów 
Polski przyjadą dzieci, młodzież ze swoimi rodzicami. 
Odbędą się wykłady, prelekcje, prezentacje dotyczące 
choroby i jej nowoczesnego leczenia, ale będzie również 
czas na wspomnienia i wymianę doświadczeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej Konfe-
rencji prosimy o kontakt z Kołami Przyjaciół Dzieci i Mło-
dzieży z Cukrzycą przy Oddziałach TPD lub samodziel-
nymi Stowarzyszeniami czy Fundacjami działającymi na 
rzecz naszych dzieci.

godzinach, ile zjadamy wymienników węglowodanowych 
i białkowo-tłuszczowych, czy była szczególna aktywność 
fizyczna i w końcu niezmiernie ważne zapisy pomiarów 
poziomu cukru we krwi. Te wszystkie zapisy pozwalają roz-
ważnie zastanowić się, jakie popełniamy błędy, jeśli poziomy 
cukrów są niewłaściwe. Zapisy pozwalają obserwować i inter-
pretować zachowanie poziomów cukru w różnych naszych 
codziennych sytuacjach. Pozwalają po prostu poznawać 
swój organizm i „swoją cukrzycę”.

Obecne nowoczesne glukometry (aparaty do badania po-
ziomu cukru we krwi) są wyposażone w specjalne programy 
komputerowe przedstawiające graficznie poziomy cukrów z 
ostatnich kilku tygodni, co jest dużą pomocą w interpretacji 
glikemii. 

Aby podjąć dobrą samokontrolę i widzieć w niej szansę 
na dobre prowadzenie choroby konieczne są:
– odpowiednia edukacja dzieci, młodzieży, ich rodziców 

i rodzin w momencie zachorowania, a następnie stała, 
systematyczna reedukacja. 

– motywacja związana z akceptacją faktu zachorowania.
Ale o tych sprawach przeczytacie Państwo w następnym 

numerze. Zachęcam do czytania.

lek. stom.: Elżbieta Dębska
Przewodnicząca Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci i 

Młodzieży z Cukrzycą przy ZG TPD 

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 fi

rm
y 

R
oc

he



�� Przyjaciel Dziecka 1–6/2009

90 lat towarzystwa przyjaciół dzieci

Szkoła ma obowiązek przygotowania uczniów do bez-
piecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Służą temu 
zajęcia wychowania komunikacyjnego, obowiązkowe od 
1995 roku, prowadzone także z wychowankami specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych i podobnych placów-
kach szkolnych dla dzieci upośledzonych umysłowo, niedo-
słyszących, niedowidzących. 

W praktyce oznacza to między innymi, że w klasach 
I-III uczniowie muszą poznać zasady i przepisy ruchu dro-
gowego obowiązujące pasażerów i pieszych uczestników 
ruchu drogowego, a w klasie czwartej przygotowywani 
są do uzyskania karty rowerowej. Warunkiem otrzymania 
tego pierwszego w życiu prawa jazdy jest ukończenie 10 
lat, zgoda rodziców (opiekunów), pomyślne ukończenie 
sprawdzianów wiedzy z zakresu zasad i przepisów ruchu 
drogowego oraz sprawdzianu umiejętności jazdy rowerem. 
W przygotowywanej nowelizacji kodeksu drogowego ma 
powstać zapis obligatoryjnego uzyskania przez ucznia 
karty rowerowej, o ile nie ma ku temu przeciwwskazań np. 
natury medycznej.

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” w art. 87 stanowi, że 
...kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany 
wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym. 
Jak zatem potraktować wychowanków szkół specjalnych? 
Czy dzieci upośledzone umysłowo mogą otrzymać kartę 
rowerową? Ustawowy zapis nie pozbawia możliwości ubie-
gania się o kartę rowerową dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim. Są to na ogół wychowanko-
wie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Nie 
ma wobec nich taryfy ulgowej, muszą pomyślnie przejść 
sprawdziany wiedzy i umiejętności. Różnice sprowadzają 
się do odmiennego trybu przygotowania wychowanków, 
uwarunkowanego mniejszymi możliwościami przyswajania 
wiedzy i stosowania jej w praktyce.

Ważne jest wsparcie środowisk pozaszkolnych: rodziców 
(opiekunów), wychowawców prowadzących zajęcia poza-
szkolne, w tym także wychowawców prowadzących świet-
lice, środowiskowe ogniska wychowawcze, terapeutyczne i 
resocjalizacyjne, kolonie i obozy. Gdy zainteresowani wyra-
żają chęć ubiegania się o kartę rowerową, decyzję należy 
pozostawić wychowawcy, psychologowi i pedagogowi 
szkolnemu oraz rodzicom (opiekunom).

Zdobycie karty rowerowej nie gwarantuje, że jej posia-
dacz będzie bezpieczny w ruchu drogowym, że nie stworzy 
zagrożeń dla siebie i innych użytkowników dróg. Wiedzą 
o tym m.in. wychowawcy uczniów z niepełnosprawnością 
umysłową. Mimo to uważają, że nauka poruszania się na 
rowerze jest zawsze korzystna. Wychowawczyni SOSW w 
Wejherowie o kilkunastoletnim stażu mówi: Początkowo moje 
przełożone i ja miałyśmy spore dylematy, czy nasze dzieci 
są w stanie, mimo zdania egzaminu, bezpiecznie poruszać 
się po drogach. Wiemy jednak z doświadczenia, że nasi 
uczniowie z kartą rowerową czy bez niej jeżdżą po ulicach 

 Stop! Dziecko na drodze

Dzieci niepełnosprawne w ruchu ulicznym
rowerami, a sam egzamin, przygotowanie do niego to spory 
kapitał wiedzy i doświadczenia, który przyda się niewątpliwie 
na drodze, na rowerze czy pieszo. Zatem, niezależnie od koń-
cowego efektu (wydania, bądź nie, karty rowerowej) warto 
przygotowywać uczniów do zdobycia uprawnień do kierowa-
nia rowerem. Trzeba przy tym pamiętać, że tylko wzorowy 
pieszy może być bezpiecznym rowerzystą. Nigdy zatem 
zbyt wiele nauki i ćwiczeń bezpiecznych zachowań dzieci 
jako pieszych uczestników ruchu drogowego.

W pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo istotne jest 
przekazanie niezbędnej wiedzy merytorycznej związanej 
z warunkami bezpiecznej komunikacji oraz równoczesne 
działania wychowawcze kształtujące postawy, zachowa-
nia i nawyki zgodne z nabywaną wiedzą, kształtowane 
pod wpływem zdobywanej wiedzy. Wychowanie powinno 
rozbudzić motywację do podporządkowania się zasadom 
bezpieczeństwa oraz kształcić umiejętność analizy sytuacji i 
przewidywania zagrożeń na drodze oraz kształtować nawyki 
unikania zagrożeń. 

Doświadczenia zawodowe wychowawców SOSW wska-
zują, jak ważne jest, aby dziecko poznawało otaczającą 
rzeczywistość w sposób całościowy, zintegrowany, by nie 
dzieliło świata na wąskie dziedziny, zachowywało właściwe 
proporcje między przyswajanymi treściami i umiejętnoś-
ciami, a także, aby było radosne i szczęśliwe. Tylko tak 
przygotowane potrafi zadbać o własne bezpieczeństwo na 
podwórku, w domu, w szkole i na ulicy, stanie się samodziel-
nym, bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego, nie bę-
dzie stwarzać zagrożeń dla siebie i otoczenia. Osiągnięcie 
tego celu wymaga długotrwałych działań wychowawców, 
rodziców (opiekunów), a przy tym należy pamiętać, żeby, 
o ile to możliwe, rozpoczynać edukację komunikacyjną 
kierując się zasadą „im wcześniej tym lepiej”. O ile bowiem 
trudno jest zwalczyć złe nawyki u dorosłych, o tyle łatwo 
jest wpoić dzieciom prawidłowe zasady, zachowania i 
odruchy.

Z doświadczeń wychowawców wynika, że edukacja ko-
munikacyjna dzieci stanowi doskonałą formę rehabilitacji, 
ponieważ stymuluje i motywuje dzieci do wszechstronnej 
aktywności, pozwala zdobywać wiedzę w praktycznym dzia-
łaniu, osobiście doświadczać, poszukiwać, odkrywać i w ten 
sposób przezwyciężać syndrom niepełnosprawności.

Celem działań szkoły i placówek pozaszkolnych jest 
zdobycie przez uczniów (wychowanków) podstawowych 
umiejętności i wiedzy o zasadach poruszania się po drogach. 
Wychowawcy w placówkach pozaszkolnych powinni ściśle 
współpracować z macierzystymi szkołami swych podopiecz-
nych, a przynajmniej poznać programy realizowane w szko-
łach. Będą wówczas mogli skutecznie wspomagać działania 
szkół z korzyścią dla dzieci.

Niezależnie jednak od zakresu współpracy ze szkołami 
czy SOSW, wychowawcy w placówkach pozaszkolnych po-
winni pracę z dziećmi wykorzystywać do utrwalania wiedzy i 
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umiejętności bezpiecznych zachowań na drodze jako pasa-
żerów, pieszych i rowerzystów. Podczas zabaw w ruch drogo-
wy dzieci mogą utrwalać zasady bezpiecznych zachowań na 
przystankach i w środkach komunikacji, na ulicach i drogach 
pozamiejskich. Przy każdej okazji warto dzieciom przypomi-
nać, że pieszy i pasażer są uczestnikami ruchu drogowego i 
podobnie jak kierujących pojazdami obowiązują ich zasady 
i przepisy określone w kodeksie drogowym, w tym jedną z 
głównych jest zasada ruchu prawostronnego.

Ruch prawostronny dotyczy także pieszych porusza-
jących się po chodnikach. Utrwalanie tej zasady, również 
podczas chodzenia po szkolnych korytarzach, schodach i 
innych ciągach komunikacji pieszej, powinno doprowadzić 
do nawyku jej przestrzegania. Równocześnie należy utrwalać 
u dzieci świadomość, że poza miastem piesi muszą cho-
dzić lewą stroną drogi, poboczem, a gdy nie ma pobocza, 
lewym skrajem jezdni i muszą ustępować miejsca jadącym 
pojazdom.

Dzieci (wszystkie – zdrowe i niepełnosprawne) powinny 
także przyswoić sobie odruchy bezpiecznego przechodzenia 
przez jezdnię na skrzyżowaniach i poza nimi – nadal zbyt wie-
le jeszcze wypadków drogowych jest wynikiem wbiegnięcia 
na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd. Zatem nigdy zbyt 
wiele przypominania i utrwalania najważniejszych zasad.

Przejścia z sygnalizacją świetlną – Czerwone – STÓJ, 
zielone – IDŹ, ale pamiętaj:
– czekając na zielone światło, nie stój przy krawędzi jezd-

ni,
– gdy zaświeci się zielone wchodź na jezdnię dopiero, gdy 

się upewnisz, że samochody zjechały z przejścia,
– przechodź szybkim krokiem, nie przebiegaj i nie zatrzy-

muj się po drodze,
– jeśli podczas przechodzenia zaświeci się czerwone świat-

ło lub miga zielone, upewnij się, czy nic ci nie zagraża i 
szybko idź dalej,

– nie wchodź na przejście, gdy miga zielone światło.

Przejścia bez sygnalizacji świetlnej – sam musisz zde-
cydować, kiedy jest dogodny, czyli bezpieczny moment 
wkroczenia na pasy (zebrę), a zanim wejdziesz na jezdnię:
– oceń sytuację – przede wszystkim zastanów się, czy nad-

jeżdżające pojazdy są dostatecznie daleko, abyś mógł 
przejść bezpiecznie,

– rozejrzyj się – najpierw spójrz w lewo, następnie w prawo 
i ponownie w lewo, przechodź, gdy widać, że jest bez-
piecznie,

– przez przejście nie przebiegaj i nie przechodź skosem, 
nie zatrzymuj się po drodze,

– nie wchodź bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet 
jeśli widzisz, że jedzie wolno i oceniasz, że zatrzyma się 
przed przejściem; wejdź na jezdnię dopiero wtedy, gdy 
się zatrzyma.
Przechodzenie w miejscach nieoznaczonych jako 

przejścia – bezpieczne jest tylko wtedy, gdy odległość od 
wyznaczonego przejścia wynosi więcej niż 100 metrów, a 
widoczność w obu kierunkach drogi nie jest ograniczona 
np. przez ostry zakręt lub warunki atmosferyczne. Pamiętaj 
przy tym, że w takiej sytuacji pieszy ustępuje pierwszeństwa 
pojazdom.

Czego nie wolno pieszemu:
– wchodzenia na jezdnię tuż przed jadący pojazd,
– przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej 

widoczności,
– chodzenia po torowisku,
– przebiegania, zwalniania kroku lub zatrzymywania się 

podczas przechodzenia przez jezdnię,
– przechodzenia przez jezdnię w miejscach, gdzie oddzie-

lają ją urządzenia zabezpieczające, takie jak barierki, 
płotki itp.

* * *
Przytoczone przykłady mogą stanowić kanwę do opraco-

wania scenariuszy zabaw utrwalających zarówno wiedzę, jak 
i odruchy bezpiecznych zachowań w opisanych sytuacjach 
drogowych. Dzieci lubią wcielać się w role pojazdów, 
policjanta, sygnalizatora świetlnego. Umożliwią to odpo-
wiednie akcesoria.

Na zajęcia praktyczne w ulubionej przez dzieci formie 
zabawy warto zatem przygotować proste pomoce, jak choć-
by znaki drogowe. Do ćwiczeń takich, jak zabawa w ruch 
drogowy bardzo przydatne są także symbole pojazdów-
uczestników ruchu: rower, motorower, motocykl, samochód 
osobowy, ciężarowy, tramwaj, autobus, traktor, wóz konny, 
pojazdy uprzywilejowane (pogotowie, straż, policja). Mogą 
je wykonać dzieci pod kierunkiem wychowawcy, co ma wa-
lory zarówno poznawcze jak i wychowawcze; dzieci szanują 
własną pracę. Pomoce te nie muszą być wykonane z drogich 
materiałów – wystarczy tektura z niepotrzebnych opakowań 
kartonowych i tania farba. Znaki drogowe mogą być usta-
wiane na podłożu – potrzebny jest doklejony z tyłu wspornik, 
taki jak mają ramki do fotografii, choć lepiej jest zamocować 
znak do słupka o wysokości uczestników ćwiczeń. Symbol 
pojazdu: dwie sztuki (przód i tył pojazdu) łączymy tasiem-
kami (góra z górą) o takiej długości, by przełożone przez 
głowę znalazły się odpowiednio na piersi i plecach dziecka. 
Sygnalizator świetlny: dla każdej z trzech możliwości (czer-
wone, żółte, zielone) przygotowujemy oddzielny kartonik z 
pomalowanym odpowiednim kolorem wyświetlaczem. Syg-
nalizatory dla pieszych i rowerzystów mają odpowiednio dwie 
opcje – czerwona lub zielona sylwetka pieszego lub roweru. 
Jezdnie i skrzyżowania można wyznaczyć kredą na asfalcie, 
a na sypkim podłożu lub trawniku – taśmami.

Odpowiednio przygotowane zabawy w ruch drogowy 
zainteresują wychowanków, poszerzą i utrwalą wiedzę o 
zasadach i przepisach ruchu drogowego.

Systematyczna praca z dziećmi niepełnosprawnymi inte-
lektualnie przynosi oczekiwane efekty. Ukoronowaniem jest 
uzyskanie karty rowerowej. W licznych ośrodkach organizo-
wane są turnieje wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowe-
go dla uczniów szkół specjalnych i ośrodków szkolno-
wychowawczych. Od ubiegłego roku turniej ma zasięg 
ogólnopolski. W wyniku wieloetapowych eliminacji, w 
finale spotykają się zwycięzcy turniejów wojewódzkich, 
w tym roku w październiku w Wiechlicach. Informacje o 
tym turnieju są dostępne na stronie internetowej organi-
zatora (PZM): http://www.pzm.pl/Turnieje_BRD_i_Moto-
ryzacyjny

Bolesław Stefaniak
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W programie uczestniczyli pedagodzy, sędziowie rodzin-
ni, terapeuci, pracownicy socjalni, pracownicy ośrodków  
adopcyjnych, policjanci. Dzięki trwającej prawie rok wymianie 
osób w pięciu krajach, beneficjenci projektu poznali zarówno 
systemy stosowane w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Grecji 
i na Litwie, jak i bardzo dobre rozwiązania z krajów niebiorą-
cych udziału w projekcie, ale mogące służyć za przykład lub 
inspirację przy tworzeniu nowych systemów adopcyjnych.

Dobór uczestników wymian wynikał ze struktury systemu 
pomocy społecznej, gdzie na szczeblu gminnym i powiato-
wym pracują służby, które są odpowiedzialne za umiesz-
czanie dzieci w środowiskach zastępczych, ich powrót do 
rodzinnych domów oraz za działania profilaktyczne w gmi-
nach. Również w naszym kraju system opieki nad dzieckiem 
i rodziną będzie mógł funkcjonować dobrze tylko wtedy, 
gdy wszystkie jego ogniwa będą ze sobą współpracowały, 
wymieniały się informacjami i doświadczeniem. Dlatego też 
twórcy projektu założyli, że istotny dla wykorzystania do-
robku innych krajów Wspólnoty Europejskiej będzie udział 
w projekcie przedstawicieli wszystkich szczebli i instytucji 
pomocy społecznej oraz sądownictwa. 

Więcej umieć 

Organizacje przyjmujące, wybrane do realizacji wymian, 
miały bogate doświadczenie w realizowaniu międzynaro-
dowych projektów współpracy oraz kursów szkoleniowych. 
Każda z nich ściśle współpracuje z organizacjami oraz 
instytucjami adopcyjnymi i opiekuńczo-wychowawczymi w 
swoim regionie. Grecka organizacja konsultingowa „Alfa D. 
Consultans” prowadzi kursy szkoleniowe i programy edu-
kacyjne w regionie miasta Thessaloniki, współpracuje też z 
innymi lokalnymi i regionalnymi ośrodkami zaangażowanymi 
w procesy adopcyjne; włoska „Comune di Follonica” wspiera 
ośrodki pomocy społecznej we wszelkich działaniach, zwią-
zanych z prawidłowymi procesami przysposabiania dzieci, 
pomaga też istniejącym już adopcyjnym rodzinom; niemie-
ckie centrum szkoleniowe i edukacyjne „BBQ Berlin” wspiera 
organizacje samorządowe i pozarządowe w wysiłkach na 
rzecz rozszerzenia adopcji w regionie. Na podobnej zasadzie 
działa katalońska organizacja szkoleniowa „MS Barcelona”. 
Natomiast litewska firma konsultingowa „MEC in Baltic Re-
gion” współpracuje z lokalnymi i regionalnymi ośrodkami 
przy procesach adopcyjnych i szkoleniowych. 

Poprzez udział w projekcie, jego czterdziestu dwóch 
uczestników miało okazję udoskonalić swą znajomość prze-

pisów prawa dotyczącego adopcji, metod pracy z adopto-
wanym dzieckiem, a także jego biologicznymi rodzicami, 
kandydatami na rodziców adopcyjnych oraz z rodziną ad-
opcyjną. Uczestnicy poznali obowiązujące w innych krajach 
zasady pracy i współpracy z kandydatami na zastępczych i 
adopcyjnych rodziców oraz organizację i metody pracy pla-
cówek adopcyjnych. Odwiedzając poszczególne placówki, 
organizacje i instytucje, zapoznawali się ze społecznymi 
uwarunkowaniami procesów adopcyjnych i środowiskami 
rodzin pragnących przysposobić dziecko; obserwowali, w 
jaki sposób wspiera się tam biologicznych rodziców dzieci, 
jak pomaga się rodzinom zastępczym i adopcyjnym. Każdy 
z uczestników projektu otrzymał certyfikat, potwierdzający 
jego udział w wymianie doświadczeń. Podsumowaniem pro-
jektu była konferencja szkoleniowa wzbogacająca wspólnie 
zdobyte doświadczenia. 

Pragnienia wszędzie jednakowe 

Adopcyjne dzieci oraz ich adopcyjni i zastępczy rodzice 
borykają się wszędzie z podobnymi problemami. Kandydaci 
na adopcyjnych rodziców to zazwyczaj ludzie, którzy bardzo 
pragną mieć własne dzieci, ale z przyczyn biologicznych 
mieć ich nie mogą. Wynikają z tego silne wewnętrzne urazy 
i różne formy zaburzeń psychicznych. Ludzie dotknięci bez-
płodnością przeżywają najpierw niepokoje, następnie niedo-
wierzanie i gniew, skierowany do siebie, współmałżonka lub 
lekarza; mają poczucie winy i niższej wartości. Ich zawiedzio-
ne nadzieję powodują poczucie krzywdy. Do takiego stanu 
mogą dołączyć reakcje lękowe, poczucie bezsensu życia, 
uczucie smutku i żalu. Większość bezpłodnych kobiet po 
pewnym czasie popada w stan depresji, powodującej ciągły 
smutek i skłonność do płaczu.

Frustracji psychicznej niepłodnego związku towarzyszy 
frustracja społeczna. Wynika ona z niemożności spełnienia 
społecznych ról kobiety i mężczyzny, do których należy 
między innymi rodzenie i wychowywanie dzieci. Bezdzietne 
małżeństwa często są narażone na silną krytykę i drwiny, 
przy czym ostrze dezaprobaty kierowane jest zwykle przeciw 
kobiecie. W takiej sytuacji zwykle u kobiety pojawia się ele-
ment wstydu, że nie potrafi wydać na świat dziecka oraz lęk 
przed krytyką. Objawy frustracji społecznej mogą wystąpić 
nawet wtedy, gdy otoczenie zaakceptuje fakt bezpłodności. 
Wiąże się ona wówczas z faktem lękliwego postrzegania 
własnej odrębności w stosunku do matek, jak też z pojawia-
jącym się uczuciem krzywdy. Dlatego u kobiet bezdzietnych 

O systemach adopcyjnych w Europie

Umieszczanie dzieci w rodzinach adopcyjnych nie może być organizowane przez osoby 
przypadkowe, lecz tylko przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. 

Najlepiej w rodzinie
Porównanie doświadczeń zastępczej i adopcyjnej opieki nad dziećmi w poszczególnych krajach Wspólnoty Eu-

ropejskiej było głównym celem projektu Doskonalenie kompetencji i umiejętności trenerów pracujących z rodzinami 
zastępczymi. 
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nasilają się tendencje do wycofywania się, nazywanego też 
izolacją społeczną Te kobiety zamykają się w sobie, zaczy-
nają unikać przyjaźni, nie chcą się dzielić z innymi swoimi 
uczuciami. Wiele z nich postrzega dziecko jako czynnik 
wiążący rodzinę, zapewniający jej większą stabilność, a 
tym samym dający mocniejsze poczucie bezpieczeństwa. 
Bezdzietność wywołuje w nich lęk o trwałość małżeństwa i 
uczucia współmałżonka.

Potrzebna fachowość

Umieszczanie dzieci w rodzinach adopcyjnych nie może 
odbywać się żywiołowo. Nie może być organizowane przez 
osoby przypadkowe, lecz tylko przez odpowiednio wykwali-
fikowanych specjalistów. Podstawowe warunki, jakie muszą 
spełniać kandydaci na adopcyjnych rodziców, to jednomyśl-
ność ich decyzji o przysposobieniu dziecka, dobry stan zdro-
wia psychicznego i fizycznego, wartościowe motywy adopcji, 
brak nałogów, odpowiednie warunki materialne i mieszkanio-
we dla przyszłego dziecka, a także wzajemny szacunek oraz 
żywe, trwałe i stabilne więzy emocjonalne w ich związku.

Procedura powierzenia dziecka adopcyjnej rodzinie rozpo-
czyna się zawsze od rozpoznania sytuacji rodziny naturalnej 
dziecka, uregulowania jego sytuacji opiekuńczo-prawnej oraz 
uzyskania pełnej diagnozy medycznej i psychologicznej dziecka 
przez jeden ze 117 działających w Polsce ośrodków adopcyj-
no-opiekuńczych (czyli jedynych instytucji upoważnionych w 
naszym kraju do przeprowadzania procesów adopcyjnych). 
Ocena dziecka powinna zawierać jego prognozę rozwojową oraz 
ewentualne wskazania co do jego leczenia lub rehabilitacji.

Drugim etapem jest przygotowanie rodziny do przyjęcia 
dziecka, co zresztą stanowi główne zadanie ośrodków adop-
cyjno-opiekuńczych. Diagnozowanie rodziny polega przede 
wszystkim na rozpoznawaniu motywów jej starań o dziecko 
adopcyjne. Podczas szeregu rozmów z psychologami i pe-
dagogami małżonkowie powinni zyskać świadomość, jak 
kompleks bezpłodności może wpłynąć na ich stosunek do 
dziecka; w jak niekorzystnych warunkach mogło przebywać 
ich przyszłe dziecko w pierwszych latach lub miesiącach ży-
cia, że mogło to nawet spowodować zaburzenia rozwojowe. 

Specjaliści poruszają w rozmowach z potencjalnymi ro-
dzicami kwestię jawności adopcji wobec dziecka i otocze-
nia, czasu i formy uświadamiania dziecku faktu adopcji, 
tolerancji przyszłych rodziców wobec pochodzenia dziecka 
oraz stwierdzonych niedoborów w zakresie jego rozwoju i 
stanu zdrowia. Omawiają problem stosunku dalszej rodziny 
i znajomych wobec planów adopcyjnych kandydatów, więzi 
małżeńskiej i trwałości związku, ich trybu życia oraz planów 
związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; a także 
środków utrzymania, doświadczeń w kontakcie z dziećmi 
oraz faktu, że przybrane dziecko ma swoją historię życia, 
którą należy uszanować. 

Po rozpoznaniu kandydatów poprzez indywidualny kon-
takt z nimi, ośrodki rozpoczynają etap ich przygotowywania 
na przyjęcie dziecka. Coraz częściej odbywa się to na wspól-
nych, grupowych szkoleniach dla kilku małżeństw. Zadaniem 
takiego szkolenia jest przekazanie potencjalnym rodzicom 
wiedzy o psychice dziecka adoptowanego i sposobów radze-
nia sobie z typowymi problemami występującymi w procesie 
przysposabiania dziecka. Przyszli rodzice dowiadują się, na 
czym polega specyfika wychowania dziecka adoptowanego. 
Czasem zaprasza się także rodziny, które już adoptowały 

dziecko, aby opowiedziały o problemach, jakie pojawiły 
się w pierwszych dniach, tygodniach i miesiącach po jego 
przyjęciu do rodziny. Zakończeniem tego etapu jest przed-
stawienie sprawy kandydatów komisji kwalifikacyjnej, która 
decyduje, czy ośrodek będzie pomagał danej rodzinie przy 
adopcji dziecka, czy też uzna, że rodzina nie ma kwalifikacji 
lub warunków do przysposobienia dziecka. W tym ostatnim 
przypadku rodzina może odwołać się od opinii ośrodka lub 
zwrócić się do innego. 

Dobór rodziny do dziecka 

Ostatnim etapem procesu adopcyjnego jest dobór rodzi-
ny dla konkretnego dziecka, a nie odwrotnie. To dla dziecka 
poszukuje się rodziny – nigdy dziecka dla rodziny. Znając 
diagnozę dotyczącą stanu zdrowia i rozwoju dziecka oraz 
warunki i możliwości rodziny, która pragnie dziecko przyjąć, 
komisja działająca przy ośrodku adopcyjno-opiekuńczym 
podejmuje decyzję o tym, które dziecko należy przedstawić 
przyszłym rodzicom. Na podstawie dokumentacji, czasem 
także zdjęć, informuje się ich o stanie zdrowia i rozwoju 
dziecka. Jeżeli kandydaci na rodziców zaakceptują propo-
zycję, dochodzi do pierwszego spotkania z dzieckiem. Dla 
adoptujących rodziców stanowi to bardzo silne przeżycie. 
Najbardziej obawiają się tego, czy dziecko ich zaakceptuje, 
czy uda się nawiązać z nim kontakt. 

Czasem zdarza się, że rodzina nie zaakceptuje dziecka, 
co jej nie dyskwalifikuje, niemniej kilkakrotna odmowa jest 
niepokojącym sygnałem zbyt dużych oczekiwań wobec 
dziecka. Na tym etapie należy przekazać jak najwięcej in-
formacji o dziecku, jego stanie zdrowia, poziomie rozwoju, 
środowisku, w którym przebywało. Należy też przedstawić 
przewidywane kierunki rozwoju dziecka. Im więcej informacji 
otrzymują przyszli rodzice, tym bardziej świadoma i odpo-
wiedzialna może być ich decyzja.

W Polsce na 20% małżeństw, które mają trudności z 
posiadaniem własnych dzieci, na przysposobienie dziecka 
decyduje się zaledwie co dziesiąte z nich. Najwięcej (60,34%) 
osób zgłaszających się do ośrodków w celu przysposobienia 
dziecka to małżeństwa w wieku od 31 do 40 lat. Miały one 
czas przekonać się o swojej niepłodności, poddać się różno-
rodnym zabiegom leczniczym. Te małżeństwa mogą adopto-
wać niemowlę. Z kolei osoby pomiędzy 40 a 50 rokiem życia 
to małżeństwa, które dłużej dojrzewały do decyzji o adopcji i 
dłużej się leczyły. Na ogół są w pełni sił, nagromadziły sporo 
macierzyńskich i ojcowskich uczuć, które chcą ofiarować 
dziecku. Ponieważ nie mogą przysposobić małego dziecka, 
tworzą rodziny adopcyjne dla dzieci starszych.

Zaledwie co dziesiąta para, która chce przysposobić 
dziecko, jest w wieku od 20 do 30 lat. Choć w tak młodym 
wieku nader realna wydaje się szansa posiadania własnego 
potomstwa, zdarza się, że małżonkowie od strony medycznej 
nie mają takich możliwości, szczerze pragną być rodzicami 
i są wystarczająco dojrzali do podjęcia trudnego procesu 
przysposobienia. W takich przypadkach nie ma przeszkód 
do adopcji. Najmniej liczną grupę kandydatów na rodziców 
stanowią małżonkowie po 50. roku życia. Wydaje się, że jest 
to wiek, w którym trudno stać się rodzicem, jeśli nigdy dotąd 
nie pełniło się tej roli. Takim adopcyjnym rodzicom powierza 
się dzieci w szczególnych sytuacjach. Przede wszystkim są 
to dzieci starsze (w wieku szkolnym), często dzieci spokrew-
nione (np. siostrzeńcy).
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Chęć przejęcia opieki nad dzieckiem wyrażają zarówno 
pary małżeńskie, jak i osoby samotne. Z punktu widzenia 
dobra dziecka preferuje się zgłoszenia małżeństw. Jest oczy-
wiste, że większe szanse na prawidłowy rozwój ma dziecko 
wychowywane przez oboje rodziców (co stanowi jeden z 
podstawowych warunków adopcji np. we Włoszech). Jednak 
z uwagi na to, że pod opieką samotnej kobiety dziecko ma 
szansę na lepszy rozwój niż w placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej, zdarza się, że osoby samotne w Polsce tworzą 
rodziny adopcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym lub 
szkolnym.

Jako podstawowy motyw decyzji o przysposobieniu dzie-
cka kandydaci wymieniają chęć posiadania dziecka (adop-
cyjnego) wobec niemożności posiadania dziecka naturalne-
go. Rodzice adopcyjni chcą obdarzyć dziecko uczuciem i 
być przez nie kochani. W dalszej kolejności, oprócz potrzeby 
rodzicielstwa, pojawiają się inne powody adopcji: pragnienie 
stworzenia pełnej rodziny, odnalezienie celu własnego ży-
cia, nadanie mu sensu, urozmaicenie jego monotonii, chęć 
uszczęśliwienia osieroconego dziecka, potrzeba likwidacji 
poczucia samotności, pragnienie posiadania kogoś bliskiego 
wnoszącego nowe treści w życie osobiste, a także przekaza-
nie komuś dorobku życia, lęk przed bezsilnością starości.

Dobrze rokuje, gdy potencjalni adopcyjni rodzice akceptują 
dziecko ze wszystkimi jego cechami i ograniczeniami; przyj-
mują je takim, jakim jest; nie mają wymagań co do płci czy 
wieku. Rodzina adopcyjna po prostu powinna pragnąć dziecka 
i chcieć wprowadzić je do domu dlatego, że jest jej źle ze swoją 
bezdzietnością i odczuwa brak dziecka jako podstawową prze-
szkodę do osiągnięcia pełni życia i osobowego rozwoju. 

Niekorzystnie rokuje dominacja motywów egoistycznych, 
gdy dziecko jest traktowane jako np. lekarstwo na nerwicę 
matki po stracie rodzonego dziecka albo jako środek do 
uzyskania takich korzyści, jak opieka na starość, dodatko-
we ręce do pracy, integrowanie małżeństwa zagrożonego 
rozwodem, podniesienie wartości poprzez sukcesy dziecka. 
Ludzie, którzy chcą za pomocą adopcji rozwiązać swoje 
problemy osobiste lub rodzinne, narażeni są na duże nie-
bezpieczeństwo niepowodzeń wychowawczych. 

Jak najszybciej po urodzeniu

Większość dzieci oddawanych do adopcji pochodzi ze 
środowisk małowartościowych, nieraz patologicznych. Ich 
matki w trakcie ciąży nie dbają o siebie ani o dziecko, często 
piją i palą. Dziecko od początku odbiera sygnały, że jest nie-
chciane. Brak emocjonalnego kontaktu porzuconego dzie-
cka z jego biologiczną matką staje się dla niego katastrofalny 
w skutkach. Przez pierwsze dwa lata życia dziecko jest wyjąt-
kowo podatne na wpływy zewnętrzne. Zaburzenia i wszelkie 
zewnętrzne deformacje działające na dziecko we wczesnym 
okresie rozwoju są przyczyną trwałego uszkodzenia zrębów 
jego struktury psychicznej. Wczesne odłączenie dziecka od 
jego biologicznej matki powoduje głęboką nieumiejętność 
nawiązywania i utrzymywania przez nie więzi emocjonalnej 
z otoczeniem. Dziecko jest spragnione uczuć, ale jedno-
cześnie brak mu zdolności do ich dawania i odbierania. W 
późniejszym okresie ma zaburzenia w rozwoju sumienia i po-
czucia winy, trudności w rozumieniu siebie i innych, kłopoty 
z abstrakcyjnym myśleniem i koncentracją uwagi.

Instytucjonalne wychowanie, np. w domach małego dziecka, 
sprowadza się do zaspokajania najniższych potrzeb dziecka, 

czyli do jego żywienia i pielęgnowania. Takie dziecko nie ma 
zapewnionej indywidualnej opieki ani uczucia adresowanego 
wyłącznie do niego. Ratunkiem dla niego jest przysposobienie, 
najlepiej przekazanie dziecka rodzinie preadopcyjnej prosto ze 
szpitala. Rodzice adoptujący noworodka nie mają żadnych po-
wodów do obaw, że ich adoptowane dziecko będzie obciążone 
jakimiś zaburzeniami związanymi z deprywacją potrzeby więzi 
uczuciowej z matką we wczesnym dzieciństwie. Prawdopodo-
bieństwo wystąpienia takich zaburzeń w przypadku noworodka 
jest bliskie zeru. W przypadku udanej adopcji dziecko ma naj-
większe szanse na dalszy prawidłowy rozwój, ukształtowanie 
prawidłowych postaw wobec siebie i świata, na szybsze wyrów-
nanie opóźnień w sferze intelektualnej oraz przyjęcie prawidło-
wych wartości, decydujących o jego dalszym życiu. 

W systemach opieki nad dzieckiem, obowiązujących dziś 
w Stanach Zjednoczonych oraz w większości krajów europej-
skich, przyjęto dwie główne zasady: środowisko biologicznej 
rodziny jest dla dziecka najlepszym z możliwych, a zabra-
nie go stamtąd powinno nastąpić dopiero po wyczerpaniu 
wszelkich możliwości pomocy rodzinie. Po drugie, opieka 
rodziny (również zastępczej) zawsze jest lepsza dla dziecka 
od opieki, jaką daje placówka opiekuńczo-wychowawcza. 
Umieszczenie dziecka w placówce może nastąpić wyłącznie 
wówczas, gdy nie ma szans na umieszczenie go w jakiejkol-
wiek formie opieki rodzinnej. 

Wzory do naśladowania

Rodzinna opieka zastępcza dominuje obecnie w Anglii, 
Irlandii, Holandii, Belgii, Szwecji, Finlandii, Austrii i Szwajcarii. 
Największa część dzieci „placówkowych” w Europie to mali 
Rosjanie, Rumuni i Bułgarzy. Europejskie instytucje pracują nad 
przekształcaniem typowych domów dziecka w placówki małe, 
przypominające rodzinne domy dziecka. W poszczególnych 
krajach powstają alternatywne formy opieki, takie jak rodzinne 
szkoły z internatami, rodzinne grupy wychowawcze, rodziny 
tymczasowe, rodziny patronackie czy wioski dziecięce.

W Szwecji: dzieci, wobec których istnieje konieczność 
zastosowania zastępczej opieki, umieszczane są w rodzi-
nach zastępczych, a jeśli wymagają opieki wychowawczej i 
terapeutycznej, najczęściej umieszczane są w odpowiednich 
placówkach. Dziecko, które skończyło 12 lat, nie może zo-
stać przysposobione bez jego zgody. Mocną stroną szwedz-
kiego systemu opieki nad dziećmi jest profilaktyka rodzinna: 
rozmowy mediacyjne, częste kontakty osobiste pracowników 
opieki społecznej z rodziną.

W Hiszpanii ciężar odpowiedzialności za prawidłowo 
sprawowaną opiekę nad dziećmi spoczywa na autono-
micznych lokalnych społecznościach w poszczególnych 
regionach. Ogólne zasady opieki, adopcji i wychowania for-
mułuje ustawa ogólnokrajowa, ale wiele regionów ma oprócz 
tego własne regulacje prawne. Decyzje dotyczące dzieci 
podejmuje tzw. autonomiczny opiekun, pomijając działania 
typowo administracyjne. W Barcelonie (wizytowanej podczas 
projektu) we wszystkich dzielnicach miasta działają socjalne 
grupy interwencyjne. Niemal trzecia część wszystkich dzieci 
objętych działaniami interwencyjnymi przebywa w swoich 
własnych rodzinach. Systematycznie rośnie w Hiszpanii 
liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i 
adopcyjnych, zaś maleje liczba dzieci umieszczanych w 
placówkach. W Katalonii nie ma zawodowych rodzin za-
stępczych. Niezawodowe pracują na zasadach wolontariatu, 
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otrzymując jedynie świadczenia pieniężne na częściowe po-
krycie kosztów utrzymania dziecka, których wysokość rośnie 
wraz z jego wiekiem – odwrotnie, aniżeli w Polsce. Adopcja 
miejscowego dziecka jest w Katalonii bezpłatna. Katalońskie 
rodziny adopcyjne mogą mieć duży wpływ na wiek, płeć itp. 
cechy przysposabianego dziecka. Ponieważ adopcyjnych 
dzieci jest tam niewiele, katalońskie rodziny przysposabiają 
bardzo małe dzieci z Chin, Etiopii, Rosji, Chorwacji, Ameryki 
Południowej. Również homoseksualne pary mogą tam ado-
ptować dziecko. 

We Francji, podobnie jak w Hiszpanii, zadania dotyczące 
opieki nad dzieckiem rozwiązywane są na szczeblu lokalnym. 
Poszczególne bazy terenowe pomagają dzieciom, małoletnim 
matkom i kobietom w ciąży. System prawny zakłada zapobiega-
nie marginalizacji dzieci poprzez system świadczeń socjalnych 
dla całych rodzin. W razie potrzeby pracownicy socjalni poma-
gają rodzinie w prowadzeniu domu. Każda rodzina ma stałego 
opiekuna. Działa system rodzin patronujących, wspierających 
i zastępczych, sprawujących opiekę nad dziećmi w ciągu dnia. 
Nad dziećmi z deficytami sprawują dzienną opiekę odpowied-
nie placówki. Gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwości 
pomocy rodzinie biologicznej dziecka trafia ono do rodziny 
zastępczej, ta ostatnia otrzymuje zarówno wynagrodzenie za 
swoją pracę, jak i zwrot kosztów utrzymania dziecka, ustalony 
indywidualnie w oparciu o jego faktyczne potrzeby.

W Anglii wynagrodzenie rodziców zastępczych zależy od 
lokalnego poziomu wynagrodzeń, średnich kosztów utrzyma-
nia w danym regionie oraz miejsca wykonywania pracy. Oprócz 
zwrotu kosztów utrzymania dzieci rodzina zastępcza otrzymuje 
dodatkowe pieniądze na szczególne wydatki, związane z dzie-
ckiem. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych systematycznie 
rośnie, a publiczne domy dziecka wypierane są przez prywatne 
małe placówki, często o charakterze terapeutycznym. Rodzi-
ce zastępczy mają obowiązek pracować zarówno w zespole 
specjalistów, jak i utrzymywać ścisłą współpracę z biologicz-
nymi rodzicami umieszczonych u nich dzieci. Każde z dzieci 
ma swego opiekuna socjalnego, który pisze dla niego plan 
wychowawczy, kontroluje jego realizację, decyduje o miejscu 
pobytu dziecka. Dba też o komfort pracy i brak przeciążenia 
powierzonej jego opiece rodziny zastępczej.

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje rodzinna opieka 
zastępcza zbliżona do polskiego systemu. Najpowszechniej-
szą i najbardziej preferowaną formą opieki nad dzieckiem 
pozbawionym właściwej opieki rodziców biologicznych jest 
umieszczanie dzieci w rodzinach spokrewnionych. Funkcję 
tę, formalnie lub nieformalnie, mogą sprawować również 
bliscy przyjaciele rodziny. Spokrewniona rodzina zastępcza 
(formalna) otrzymuje wynagrodzenie i pieniądze na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka. Rodziny zastępcze są syste-
matycznie szkolone. Dzieci z problemami zdrowotnymi, 
podobnie jak w Polsce, umieszcza się w rodzinach specja-
listycznych, a dzieci o specjalnych potrzebach – w opiece 
instytucjonalnej. Dzieci popadające w konflikty z prawem 
trafiają pod opiekę grupową. Praktykuje się również umiesz-
czanie całych rodzin biologicznych w innych, prawidłowo 
funkcjonujących rodzinach, w celu nauczenia się przez te 
pierwsze właściwego gospodarowania i wykonywania obo-
wiązków wobec dzieci. Taka forma profilaktyki dla rodzin 
zagrożonych patologią sprzyja ich ponownej konsolidacji. 

Na Litwie nie ma sądów rodzinnych. Ponad połowa dzieci 
wymagających pozarodzicielskiej opieki trafia tam do domów 
dziecka, a większość pozostałych umieszczana jest w spo-

krewnionych rodzinach zastępczych. Podstawą adopcji jest 
na Litwie śmierć biologicznych rodziców dziecka, ubezwłasno-
wolnienie ich lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Tak, jak w 
Polsce, pierwszeństwo w adopcji mają obywatele tego kraju. 
Za sprawy dzieci odpowiedzialnych jest tam 60 lokalnych 
służb samorządowych. Każda z nich przygotowuje rodziców 
adopcyjnych do przyjęcia dziecka, a następnie kieruje ich 
kandydatury do centrali. W ubiegłym roku spośród litewskich 
dzieci, przygotowywanych do adopcji, ponad połowa miała 
więcej niż 14 lat. Najwięcej litewskich dzieci, kierowanych do 
zagranicznych rodzin adopcyjnych, znajduje nowych rodzi-
ców we Włoszech, Francji i w Stanach Zjednoczonych.

We Włoszech natomiast jest niewiele dzieci zarówno do 
adopcji, jak i wymagających umieszczenia w rodzinie za-
stępczej lub placówce. Nieliczne włoskie rodziny zastępcze 
działają w ramach wolontariatu, otrzymując jedynie świad-
czenia na utrzymanie dziecka. Dlatego włoskie małżeństwa 
z reguły składają wnioski o adopcje zagraniczne. Obecnie 
we Włoszech nową rodzinę znajduje najwięcej dzieci z Rosji 
i Wietnamu. Koszt adopcji waha się w granicach 6000–6800 
euro. Małżonkowie mogą odliczyć sobie od podatku jej cał-
kowity koszt. Po zakończeniu procedury adopcyjnej włoski 
rząd przyznaje 1000–1200 euro za każde adoptowane dzie-
cko. Rodzic adopcyjny ma prawo do pięciomiesięcznego 
urlopu pełnopłatnego, a przez trzy lata do niżej płatnego 
urlopu wychowawczego. We Włoszech granica wiekowa 
pomiędzy rodzicami adopcyjnymi a dzieckiem wynosi do 
45 lat. Aktualnie przygotowuje się pary do adopcji dzieci 
starszych. Warto podkreślić, że dziecko nie znika z kręgu 
zainteresowania służb socjalnych w chwili jego przyspo-
sobienia. Zwykle co 2–3 miesiące odbywają się rozmowy z 
rodziną adopcyjną i dzieckiem. Proces monitorowania jest 
długotrwały, może trwać nawet do pełnoletności dziecka. We 
Włoszech nie jest możliwe adoptowanie dziecka przez osoby 
samotne, homoseksualne lub pary żyjące w konkubinacie. 
Prawo do przysposobienia mają pary małżeńskie z co naj-
mniej 3-letnim stażem. 

W Niemczech rodzicami adopcyjnymi mogą być zarówno 
małżeństwa, jak i osoby samotne. Dla starszego z małżonków, 
jak i dla osoby samotnej, minimum wiekowe to 25 lat (młodszy 
z małżonków musi mieć minimum 21 lat). Zaleca się również 
zachowanie różnicy wiekowej między rodzicami adopcyjnymi a 
dzieckiem adoptowanym – nie więcej niż 40 lat (podobnie jak w 
Polsce). Rodzice biologiczni dziecka muszą wyrazić zgodę na 
adopcję; jest to możliwe najwcześniej po ośmiu tygodniach od 
urodzenia dziecka (w Polsce po sześciu tygodniach). Dzieci w 
wieku powyżej 14 lat również muszą wyrazić zgodę na swoją ad-
opcję. Od roku 2005 w Niemczech pary homoseksualne mogą 
adoptować dziecko, ale tylko na zasadzie adopcji w rodzinie, 
tzn. jedno z partnerów musi być jego rodzicem biologicznym. 
Umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej zajmuje się 
urząd ds. młodzieży. Decyzje podejmuje zespół pedagogów 
i psychologów przy aktywnym udziale rodziny biologicznej 
wraz z dzieckiem. Obowiązkiem tego zespołu jest równoległe 
rozpatrzenie możliwości adopcji. Rodzice zastępczy otrzymują 
finansowe wsparcie na pokrycie wszystkich wydatków związa-
nych z wychowywaniem dziecka, a jego wysokość jest ustalana 
indywidualnie w każdym landzie. Dodatkową formę pomocy 
stanowią jednorazowe zapomogi ściśle związane z konkretnym 
zapotrzebowaniem (np. wyposażenie pokoju dziecka, jego 
pierwsza komunia, wspólny urlop). 

Maja Ignasiak
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Aby mogły spełnić się marzenia

Wiele lat temu, gdy powstawały pierwsze środowiskowe ogniska 
wychowawcze w Koninie, ze względu na moją sytuację rodzinną, za-
proponowano uczestnictwo w zajęciach moim dzieciom. Jako rodzic 
podchodziłam do tego pomysłu bez większego entuzjazmu, gdyż 
myślałam: Co taka placówka może dać moim dzieciom? Ale bardzo się 
myliłam. Ognisko wiele im dało. Wyrównało ich braki w nauce, ponieważ 
w domu nie miały warunków, chociaż jako matka bardzo się starałam. 
Wychowawcy pomagali, jak mogli, w lekcjach. Dzieci moje rozwijały 
swoje zainteresowania. Widziałam, jak pięknie się rozwijają. Wtedy po 
raz pierwszy uwierzyłam w celowość powstawania takich miejsc.

Gdy się przeprowadziliśmy na nowe osiedle, zaczęłam się 
rozglądać za pomieszczeniem, aby mogło i tu powstać ognisko 
nie tylko dla moich dzieci, ale dla tych wszystkich, którzy nie mieli 
spokoju we własnym domu. Znalazło się miejsce i ŚOW na moim 
osiedlu mogło zacząć pracę, byłam bardzo zadowolona, a moje 
dzieci szczęśliwe. Gdy pytałam córki, dlaczego tak lubią chodzić do 
ogniska, odpowiadały krótko: „mamuś bo tam jest tak fajnie”. Na py-
tanie dlaczego słyszałam odpowiedź: „(...)bo wychowawcy bardzo 
pomagają w nauce, bo uczymy się grać na fletach i organach, bo 
śpiewamy piosenki, przygotowujemy teatrzyk, bo możemy pobawić 
się z koleżankami i kolegami, bo tam jest spokój(...)”.

Ognisko jest w bloku na osiedlu, więc nikt nie boi się nauczycieli ze 
szkoły. Już dzisiaj nie pamiętam wszystkich odpowiedzi, ale pamiętam, 
jaki wpływ na mnie, a potem i mojego męża miały ich mądre podpo-
wiedzi, jak należy z sobą rozmawiać itp. Gdy po jakimś czasie zapro-
ponowano mi pracę wychowawcy w ognisku (bo jestem nauczycielką), 
z pewnymi obawami, czy podołam, przyjęłam pracę. Wiedziałam od 
własnych dzieci, jakie oczekiwania mają ich koleżanki i koledzy z pla-
cówki. Zaczęłyśmy więc robić wszystko, aby je zrealizować, bo tylko w 
ten sposób nasi podopieczni mogli spełnić swoje marzenia. 

Dzieci oczekiwały wsparcia, pomocy, zapewnienia im pomocy 
dydaktycznych potrzebnych do nauki, ale także spokoju, bezpie-

TPD W KONINIE

Ognisko drugim domem
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie wzbogaciło się o broszurkę pt. „Ognisko drugim domem”, w której zamiesz-
czone są opisy pracy w środowiskowych ogniskach wychowawczych TPD. Piszą wychowawcy, rodzice i wychowan-
kowie. Poniżej publikujemy wypowiedź z tego ciekawego opracowania.

czeństwa, bratnich duszy, do których mogą się zawsze zwrócić, gdy 
coś im nie wychodzi. Chciały wiedzieć, że w ognisku dostaną ciepłą 
zupkę czy szklankę herbaty i kawałek chleba, bo w domu znowu nic 
nie ma do zjedzenia. Chciały mieć miejsce, gdzie mogą odpocząć 
po nocnej awanturze.

Tak właśnie organizowana była i jest praca ŚOW, aby spełnić 
oczekiwania dzieci. Bo wiem, że w tych dzieciach jest czasem 
ogromny potencjał, który nie zawsze we własnym domu może się 
rozwinąć. Dzisiaj mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że pobyt 
w ognisku ma bardzo pozytywny wpływ na przyszłość wszystkich 
naszych podopiecznych, ponieważ wielu z nich pokończyło nie tylko 
szkoły średnie czy zawodowe i dobrze sobie w życiu radzą, ale nawet 
sporo pokończyło studia, wśród nich moje córki. 

Dzisiaj po wielu latach, gdy przyjeżdżają do domu, to zawsze 
chociaż na chwilę idą odwiedzić ognisko i zawsze mówią o tym, 
jak wiele osiągnęły dzięki temu, że mogły uczestniczyć w formach 
pracy, które proponowała placówka. Obserwując losy naszych 
dzieci, a pracuję już w ognisku 15 lat, mogę śmiało powiedzieć, że 
zdecydowana większość z nich poradziła sobie w życiu.

O tym, że miło wspominają tamte dni, świadczy chociażby to, że 
zaglądają do nas czasami, przysyłają kartki na święta, pamiętają o 
imieninach swoich opiekunów, a także udzielają wsparcia niejedno-
krotnie nawet finansowego. Te wszystkie dowody świadczą o tym, 
że ogniska spełniły swoją rolę i osiągnęły zaplanowane cele, gdyż 
podopieczni potrafili odnaleźć się w życiu i nie popełnili błędów 
życiowych skazujących ich na margines społeczeństwa.

Myślę, że to w ognisku zostali wyposażeni we wszystkie umie-
jętności potrzebne im do prawidłowego wypełniania wszelkich 
społecznych ról, jakie człowiek ma do spełnienia. Bo czy inaczej 
pamiętaliby o swoim ognisku ?

Maria Nykowska
Kierownik Środowiskowego Ogniska  
Wychowawczego TPD nr 2 w Koninie
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