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100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Gala Jubileuszowa

Jak kształtować przyszłość?

Fot. I. Malanowska

Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Przygotowania do Gali Jubileuszowej trwają od kilku miesięcy. Przypomnijmy wydarzenia, które już się odbyły .
Były to dwie bardzo ważne
konferencje, w których uczestniczyli nie tylko członkowie i działacze TPD, ale również przedstawiciele świata nauki. Prelegenci
przedstawili początki i historię
TPD, a także wielką determinację
takich osób, jak Stefania Sempołowska, która wystąpiła z ideą utworzenia organizacji działającej na rzecz dzieci, i Tomasz Arciszewski, przyjaciel Józefa
Piłsudskiego, działacz społeczny, poseł na Sejm i pierwszy
przewodniczący Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
a po drugiej wojnie światowej, w Londynie, premier rządu RP
na uchodźstwie. Są to ważne historyczne szczegóły, ponieważ pokazują, że troska o dzieci była przez wybitne osoby
dostrzeganą i istotną sprawą w odradzającym się państwie.
Organizowaniem i rozwijaniem działalności dla dzieci zajmowali się ludzie światli, którzy uważali, że przyszłość kraju zależy
od poziomu troski o młode pokolenie. Toteż rozwijały się różne
formy pracy, pojawiły się pierwsze przedszkola, półkolonie,
kolonie czy prewentoria dla dzieci wymagających poprawy
zdrowia. Wielokrotnie przywoływanym przykładem wszechstronnych działań był program opiekuńczy i wychowawczy,
zapoczątkowany i realizowany w Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przez lekarza Aleksandra Landego, pisarkę
Marię Kownacką i wiele innych osób. Do tych faktów odwoływano się również w wystąpieniach na wspomnianych konferencjach „Jaka przyszłość TPD?” i „Dzieciństwo w potrzebie”,
co świadczy o tym, że są one ważne dla członków TPD, budzą
poczucie dumy z osiągnięć i dorobku organizacji. Ważne jest
również to, że pokonferencyjne publikacje wzbogacają dorobek edytorski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W wyniku konferencji „Dzieciństwo w potrzebie” zostało zredagowane „Przesłanie do członków Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci”, w którym wymienione są wyzwania,
jakie stoją przed członkami TPD na początku drugiego
100-lecia działalności. Jakie to wyzwania?
Zostały one opublikowane w poprzednim numerze „Przyjaciela Dziecka” i na naszej stronie internetowej. Ale musimy
o nich przypominać, dlatego warto niektóre wymienić. Na
przykład te o potrzebie popularyzowania historii i dokonań
TPD oraz formułowania ambitnych zamierzeń na przyszłość,
zachowania tradycji, neutralności politycznej, ale także dbałości o jakość życia wszystkich dzieci i organizowanie działań
edukacyjnych dla rodziców w celu wzmacniania rodzicielskiej
odpowiedzialności. Przesłanie zwraca uwagę również na to,
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że dzięki programowi 500+ nastąpiła poprawa sytuacji rodzin,
co stwarza Towarzystwu Przyjaciół Dzieci większą przestrzeń
do koncentrowania się na działaniach wspierających dzieci i
rodziców w zakresie edukacji, poradnictwa, rozwoju społecznego i kulturalnego; że trzeba wciąż poszukiwać nowych działaczy TPD, którymi w większym stopniu mogliby być uczniowie
i studenci, a także pozyskiwanie do współpracy pracowników
naukowych m.in. w celu analizowania zagrożeń dzieciństwa
i podejmowania odpowiednich inicjatyw przeciwdziałających
tym zjawiskom.
Wyzwania te są w praktyce realizowane, o czym świadczą choćby informacje publikowane w mediach lokalnych,
„Przyjacielu Dziecka” i internecie, ale konieczne jest ich popularyzowanie, zawsze też można coś ulepszyć. Na szczęście
w TPD nie brakuje działaczy z odpowiednimi kwalifikacjami,
pomysłowych i rozumiejących potrzeby podopiecznych.
W „Przesłaniu” podkreśla się także wielką rolę środowiskowych ognisk wychowawczych.
Efekty pracy wychowawczej prowadzonej w ogniskach
TPD dowodzą, że są one bardzo potrzebne. Dzieci zawsze
będą potrzebowały takiej placówki, w której znajdą pomoc
w odrabianiu lekcji, ciekawe zajęcia plastyczne, muzyczne,
sportowe czy komputerowe, możliwość wyjazdu na wycieczki
czy kolonie. W ogniskach skupiają się również różnorodne
zajęcia edukacyjne zarówno dla dzieci, jak i rodziców. W ustawie jest mowa o placówkach wsparcia dziennego, a ogniska
TPD takimi właśnie placówkami są. Powinny być więc szeroko
upowszechniane, ale realizację tego ważnego społecznie
postulatu utrudniają lub wręcz uniemożliwiają ograniczenia
finansowe. W latach dziewięćdziesiątych środowiskowe ogniska wychowawcze TPD były dofinansowywane z budżetu
państwa i to należy przywrócić.
Trzeba podkreślić, że TPD od początku było organizacją
umiejętnie dostrzegającą potrzeby dzieci i organizującą odpowiednie formy opieki i pomocy. I tak jest do dziś. Warto przypomnieć na przykład zorganizowanie ruchu samopomocowego
rodziców na rzecz dzieci niepełnosprawnych, pierwszego
w Polsce ośrodka adopcyjnego, działalność społecznych
rzeczników praw dziecka, a w latach dziewięćdziesiątych XX
wieku wspomnianych wyżej czterystu środowiskowych ognisk
wychowawczych TPD. Nadal będziemy się starali rozwijać i
doskonalić wszystkie formy pracy, również świetlice, warsztaty
terapii zajęciowej, organizować domowe żłobki i przedszkola
w mniejszych miejscowościach, gdzie ich nieraz brakuje.
Chcemy także w większym stopniu pozyskiwać wolontariuszy.
Dobrym przykładem jest TPD w Legnicy, gdzie wolontariuszami są m.in. starsi uczniowie i studenci. Podczas konferencji
„Jaka przyszłość TPD?” scharakteryzowałem krótko główne
cechy naszej stuletniej działalności, którymi są: Kompleksowość – Kompetencje – Kreatywność.
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Można powiedzieć, że te trzy słowa to najkrótsza i najbardziej celna recenzja stuletniej działalności Towarzystwa.
Te trzy określenia w zwięzły sposób charakteryzują główne
cechy przebogatej działalności Towarzystwa, które w ciągu stu
lat wypracowało zupełnie nowatorskie podejście do problemów
dzieci oraz formy pracy, które z roku na rok doskonalone, autentycznie poprawiały sytuację najmłodszych. Nieodżałowanej
pamięci Bohdan Tracewski sporządził spis 40 innowacyjnych
form pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a jak one były ważne
i profesjonalne świadczy fakt, że niektóre z nich zostały przejęte
i są prowadzone przez państwowe struktury oświatowe.
Warto także przypomnieć, że w ciągu minionych miesięcy
odbyło się wiele spotkań i narad z udziałem i pomocą działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którzy inicjowali ważne
wydarzenia we wszystkich regionach, wspierali Zarząd Główny
TPD, przygotowując na konferencje wspomniane wystąpienia
dotyczące rozmaitych aspektów naszej działalności, materiały
i opracowania do przygotowywanych publikacji, które zostaną
udostępnione uczestnikom Gali, ale także będą szerzej rozprowadzane. Cieszy, że z okazji stulecia powstało wiele opracowań
o działalności prowadzonej w lokalnych strukturach i ogniwach
TPD. W niektórych, na przykład w Wielkopolsce i Mazowieckim Oddziale TPD opracowano piękne albumowe wydania o
osiągnięciach Towarzystwa na tych terenach. O planowanych
i przygotowywanych przedsięwzięciach w regionach, powiatach i gminach wiele mówiono również na zebraniach Zarządu
Głównego TPD. Ale podsumowaniem przebiegu obchodów
będziemy zajmować się po ich zakończeniu, choć już teraz daje
się zauważyć duże ożywienie w wyniku lokalnych jubileuszowych
obchodów, nad którymi często sprawują patronaty burmistrzowie lub inni przedstawiciele władz samorządowych. Oczywiście
niezależnie od zaszczytnego dla TPD honorowego patronatu,
którym nasze obchody jubileuszowe objęła Pierwsza Dama
Agata Kornhauser-Duda. Pani Prezydentowa, która w związku z
innymi obowiązkami nie może uczestniczyć w Gali, zaprosiła na
spotkanie w czerwcu grupę dzieci i działaczy TPD.
Sto lat to ogromny okres czasu. Warunki życia zmieniały się, ale TPD wciąż realizowało swoje cele.
Misją Towarzystwa od samego początku było podejmowanie działań dla dobra dziecka i tak będzie nadal. Dziś trudno
sobie nawet wyobrazić, jak wielkie zmiany zaszły w codziennym
życiu dzieci. Warto jednak przypominać, jak dramatyczne były
ich losy po pierwszej i drugiej wojnie światowej; sieroctwo i bieda wydawały się nie do pokonania, a jednak ludzie o otwartych
sercach i światłych umysłach od początku poświęcali swój czas
i wiedzę, by pomagać dzieciom, i tak jest nadal, choć okoliczności są inne. Kontrasty i zmiany w sytuacji dzieci oraz wydarzenia
z działalności Towarzystwa obrazuje także niedawno otwarta
wystawa „W służbie dzieciom i młodzieży”, przedstawiająca archiwalne i współczesne zdjęcia wraz z odpowiednimi opisami,
którą można będzie oglądać podczas uroczystej Gali organizowanej przez Zarząd Główny TPD w Warszawie. Podobne Gale
są organizowane również przez TPD w terenie.
Wspomniana wystawa ma duże walory poznawcze. Na
planszach eksponowane są między innymi fotografie tak
wybitnych postaci, jak Stefania Sempołowska i Tomasz
Arciszewski, ale także dzieci w różnych sytuacjach.
Staramy się upamiętniać wydarzenia, ale i osoby zasłużone dla Towarzystwa. Należy do nich wybitny działacz i
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wieloletni prezes TPD Stanisław Tułodziecki, który niedawno
został uhonorowany uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej na domu, w którym mieszkał; także jego imieniem
nazwano Liceum Ogólnokształcące w Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Na terenie „Helenowa”
jest wiele innych podobnych miejsc, na przykład popiersie
Tomasza Arciszewskiego, kamień pamiątkowy poświęcony
Marszałkowi Piłsudskiemu, rzeźba wyobrażająca postać
Heleny, córki fundatorów ośrodka Bronisławy i Kazimierza
Dłuskich, czy alejki nazwane imionami zasłużonych przyjaciół „Helenowa”. Z kolei, staraniem TPD w Koninie, eksponowane miejsce w mieście otrzymało nazwę „Skwer Przyjaciół
Dzieci”. Podobne inicjatywy są podejmowane także w innych
miejscowościach.
Ostatnio wiele uwagi poświęca się ośrodkowi wypoczynkowemu w Jastrzębiej Górze nad morzem. W chwili
przejęcia tej placówki przez ZG TPD budynek trzeba było
zacząć intensywnie remontować. Jak jest obecnie?
W wyniku systematycznych dużych wysiłków, budynek
został solidnie wyremontowany, zainstalowano wszystkie potrzebne urządzenia, wybudowano łazienki przy pokojach,
i już trzeci rok dzieci przyjeżdżają tam na wakacje i zielone
szkoły. Jednak chcemy, aby obiekt ten był czynny przez cały
rok i mógł służyć także dzieciom niepełnosprawnym, ale to
wymaga przystosowania budynku do ich warunków zdrowotnych. Toteż podejmujemy dalsze prace adaptacyjne obiektu.
Dodam, że także w naszym ośrodku w Serocku, dzięki przeprowadzonej rewitalizacji, warunki pobytu dzieci są bardzo
dobre. W obu placówkach przebywało więcej dzieci, do czego
przyczynił się sponsoring firmy PEPCO.
Przy tym temacie warto wymienić także innych sponsorów, wśród nich Kulczyk Foundation i Tesco, dzięki którym
mogliśmy wzbogacić nasze działania o akcję „Żółty Talerz”
i inne mające na celu propagowanie zdrowego żywienia.
Dzieci w ogniskach i świetlicach uczą się zasad zdrowego
odżywiania, według których same przyrządzają potrawy, a
często w tych zajęciach uczestniczą też rodzice. Cieszy, że
jesteśmy dostrzegani przez sponsorów, co jest wyrazem
uznania dla doświadczenia i rzetelności w wykonywaniu
programów przez działaczy Towarzystwa. Dzięki tak dobrej
opinii dotacja na akcję „Żółty Talerz” została zwiększona,
zaś PEPCO zysk ze sprzedaży świątecznych misiów w sieci
swoich sklepów przeznaczyło na potrzeby podopiecznych
TPD.
Oprócz Gali czerwcowej, na początku jesieni odbędzie
się jeszcze jedno ważne spotkanie.
Będą występy artystyczne dzieci, zostaną także wręczone odznaczenia działaczom TPD i wielu innym osobom za
zasługi w działalności dla dobra dzieci. Podczas jesiennej
uroczystości będą również omówione przygotowania do
trwającej w całym kraju kampanii sprawozdawczo-wyborczej
w ramach przygotowania do XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Chcemy przygotować
dobrą ofertę programową nie tylko na następną kadencję,
ale również na dalsze lata.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Malanowska
Rozmowa została przeprowadzona 3 czerwca 2019 r.
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100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Uroczysta Gala Jubileuszowa
Sala ZAIKS-u w Domu pod Królami w Warszawie,
mieszcząca ponad 200 osób, była w tym wyjątkowym dniu
w sobotę 8 czerwca całkowicie wypełniona. Udział w tym
ważnym wydarzeniu wzięli członkowie i działacze TPD z
wszystkich regionów kraju oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, sponsorów i
sympatyków Towarzystwa.
Uroczystość zaczęła się od wprowadzenia sztandaru
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz odśpiewania hymnu
państwowego wspólnie przez grupę dzieci znajdujących
się na scenie i wszystkich obecnych na sali uczestników.
Prowadzący Galę konferansjer Piotr Siła powitał zebranych podkreślając, że „jest to wielki dzień, wielkie
święto i radość z obchodów stu lat istnienia organizacji,
która przetrwała nie tylko cały wiek, ale również wszelkie,
jakże groźne i trudne zawirowania historii, najburzliwsze
w dziejach XX wieku. Świadomość przetrwania organizacji
na tle burz dziejowych, jakie przewaliły się nad Polską w
tych dziesięciu dekadach, pozwoli nam z całą pewnością
na odczuwanie radości, jaka płynie z faktu, że TPD istnieje
i rozwija się, służąc niezmiennie tym celom, jakie założyli
sobie jego twórcy. Historia TPD to przede wszystkim dzieje
wielkiej społecznej pracy ludzi o wielkiej wrażliwości, których łączył, inspirował i mobilizował wspólny, najwyższy
cel – dobro dzieci”.
Następnie głos zabrał prezes Zarządu Głównego TPD
Wiesław Kołak, który po przywitaniu zebranych, podziękował za gościnę i nieodpłatne korzystanie z sali członkom
prezydium zarządu ZAIKS-u prezesowi Januszowi Foglerowi i dyrektorowi Krzysztofowi Lewandowskiemu. W odpowiedzi prezes Janusz Fogler powiedział, że goszczenie
tak zasłużonej organizacji jak TPD jest zaszczytem i przyjemnością. Przypomniał też, że niedawno swoje 100-lecie
obchodziło również Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Kolejnym punktem programu było odczytanie listu
gratulacyjnego Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, która przyjęła honorowy patronat nad obchodami
100-lecia TPD. Poinformowano także o innych listach
nadesłanych z okazji Jubileuszu.
Ważną chwilą było wręczanie odznaczeń. Wszyscy
Prezesi Oddziałów Regionalnych zostali uhonorowani
Medalami Pamiątkowymi z okazji Jubileuszu 100-lecia
TPD za okazane dzieciom serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia.
Odznaczono również osoby szczególnie zasłużone i
wspierające działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Uhonorowany medalem prof. Tomasz Arciszewski, wnuk
inicjatora powołania Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci (taką nazwę nosiło początkowo TPD), specjalnie na
Galę przybył ze Stanów Zjednoczonych, gdzie stale mieszka. Imię otrzymał na cześć jego niezmiernie zasłużonego
dziadka Tomasza Arciszewskiego, który po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę pełnił ważne funkcje państwo-
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we m.in. był posłem na Sejm, a od roku 1926 kierował
Towarzystwem jako jego przewodniczący. Po wojnie na
emigracji w Londynie był premierem rządu RP na uchodźstwie. Profesor, dziękując za odznaczenie, powiedział, że
dumny jest z dokonań swego dziadka, ale także cieszy się,
że jego idea pracy dla dobra dzieci przetrwała i jest kontynuowana oraz rozwijana przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci. Zachęcał do popularyzowana idei innowacyjności
i kreatywności, do wychowywania w tym duchu dzieci, co
jest i będzie potrzebne w zmieniającym się świecie.
Wiele ciepłych słów na temat Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci skierowała do zebranych była, a obecnie honorowa
prezes ZG TPD prof. Joanna Staręga-Piasek, która mówiła o ważnej roli TPD w łagodzeniu skutków przemian i
transformacji ustrojowej w naszym kraju. Inicjatywy podejmowane przez działaczy TPD autentycznie wspomagały
dzieci, zwłaszcza te najbiedniejsze. Obecnie wspomagają
je nadal na miarę obecnych wyzwań. Dlatego misja Towarzystwa musi trwać nadal – podkreśliła Pani Profesor,
która – po raz drugi zabierając głos – nie szczędziła słów
zachęty skierowanych do działaczy, życząc im zarazem
wytrwałości w ich niełatwej codziennej pracy dla dobra
dzieci.
Współpracujący od lat z TPD Marek Borowski, prezes Federacji Banków Żywności, gratulował Towarzystwu
sukcesów w inicjowaniu potrzebnych dzieciom i rodzicom form pracy, szczególnie środowiskowych ognisk
wychowawczych, których jest orędownikiem, starając się
udzielać pomocy szczególnie w zakresie zapobiegania
niedożywieniu dzieci oraz przeciwdziałając marnowaniu
żywności.
Z kolei wieloletni działacz Towarzystwa, przewodniczący Komisji Historycznej i Rewizyjnej ZG TPD Henryk
Romańczuk, otrzymał Medal Pamiątkowy w uznaniu jego
zasług i zaangażowania w rozwiązywaniu problemów
opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, warsztatów terapii
zajęciowych, środowiskowych ognisk wychowawczych i
innych obszarach tepedowskich inicjatyw.
Wśród odznaczonych są również Kawalerowie Orderu
Uśmiechu: Krystyna Chowańska, prezes TPD w Koninie,
Kazimierz Pleśniak, prezes TPD w Legnicy i Henryk Zabrocki, prezes TPD w Koszalinie.
Nie brakuje w tej grupie przedstawicieli sponsorów, którymi są: Wioleta Szafryna, dyrektor programu Żółty Talerz
w Kulczyk Foundation, zapewniający prawie 3 tys. dzieci
z 90 placówek TPD codziennie posiłek oraz Agnieszka
Olejniczak, dyrektor marketingu PEPCO Poland, dzięki
któremu prawie 600 dzieci z 30 placówek TPD w kraju
uczestniczy w zajęciach rozwijających zainteresowania,
programie profilaktyki cyberprzemocy i w kreatywnych
obozach wypoczynkowych.
Z kolei Godnością Przyjaciela Dziecka za całokształt
działań dla dobra rodzin wychowujących dzieci niepełno-
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Fot. M. Leśkiewicz

Gala z okazji 100-lecia TPD

sprawne odznaczono Joannę i Józefa Bogdaszewskich;
Agnieszka i Bartłomiej Domagałowie zostali odznaczeni
za całokształt działań mających na celu promocję adopcji
i rodzicielstwa zastępczego; Gertruda i Jerzy Brozdowscy otrzymali to odznaczenie za wieloletnie prowadzenie
rodzinnego domu dziecka TPD.
Kolejnym punktem programu było odczytanie listów
gratulacyjnych od Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Dariusza Piontkowskiego –
Ministra Edukacji Narodowej i innych osób. Gościem uroczystości była również Dorota Habich, zastępca prezesa
Zarządu ds. Programowych PFRON, wspierająca działalność TPD na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Następnie uwagę skupił na sobie prof. Stanisław Górka, aktor scen warszawskich, artysta filmowy występujący
także w popularnych serialach, który odczytał fragmenty
archiwalnego przemówienia Stefanii Sempołowskiej z
roku 1919 oraz artykułu z „Robotnika” również z tego samego roku, a także fragment myśli Janusza Korczaka.
Przypomniane zostały również tragiczne wydarzenia drugiej wojny światowej. W wyniku przechodzącego
wszelką wyobraźnię terroru, eksterminacji i niezliczonych
mordów, przypomniał konferansjer, zginęło 6 milionów
obywateli Rzeczypospolitej, z czego jedną trzecią stanowiły dzieci. Pamięć 2 milionów dzieci ofiar wojny uczczono
chwilą ciszy. W okresie okupacji TPD działało konspiracyjnie. A wielu wychowawców należało do Armii Krajowej
– dodał prowadzący.
W opowieści o powojennej historii zwrócono uwagę na
wielką energię działaczy TPD, nie szczędzących wysiłków,
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by organizować opiekę nad sierotami, wpomagać dzieci
biedne, głodne i chore. Przypomniano też postaci wyjątkowych prezesów. O Stanisławie Tułodzieckim opowiedział
jego syn Maciej Tułodziecki, a Bohdana Tracewskiego
wspominał Zygmunt Pyszkowski. Były też piosenki w
wykonaniu zespołu dzieci ze Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego TPD przy pl. Hallera na warszawskiej
Pradze Północ, nagrodzone burzliwymi oklaskami. Zaś o
swoich własnych doświadczeniach opowiedział Sylwester
Nowak, działacz i prezes dzielnicowego TPD, i od niedawna radny dzielnicy Praga Północ. Sporo powiedziano
o osiągnięciach Towarzystwa m.in. o prowadzeniu środowiskowych ognisk wychowawczych, warsztatów terapii
zajęciowej, poradnictwie wychowawczym dla rodziców,
dożywianiu, wakacyjnym wypoczynku, pomocy dla ubogich rodzin i wielu innych przedsięwzięciach.
Cała opowieść o historii TPD ilustrowana była filmem,
na którym pokazano zdjęcia zarówno archiwalne, jak i
o czasach obecnych. Zakończył tę piękną imprezę koncert w wykonaniu Artystów Scen Warszawskich, podczas
którego publiczność usłyszała wspomnienia Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz znane piosenki legionowe,
lwowskie i współczesne. Scenariusz tego wspaniałego
jubileuszowego wydarzenia opracował dr Tomasz Lerski,
historyk, dziennikarz, literat, autor słuchowisk radiowych
i książek.
Irena Malanowska
Więcej zdjęć z Gali patrz str. 33 i 34.
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Wybrane fakty z historii i działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Początki i dzień dzisiejszy
Wiesław Kołak: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszą w Polsce i jedną z najstarszych
w Europie organizacją, zajmującą się dziećmi kompleksowo, kompetentnie i kreatywnie.
W minionym 100-leciu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
realizując zadania statutowe, kierowało się następującymi
zasadami:
• Dobro dziecka jest celem najważniejszym,
• Robimy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych,
• Nie ma dzieci bez szans,
• Zielone światło dla dzieci gorszych szans,
• Nie ma kaleki, jest człowiek.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało w 1919 roku z
inicjatywy Stefanii Sempołowskiej, działaczki społecznej,
pedagoga, publicystki i pisarki. Na jej wniosek utworzono
Robotniczy Wydział Wychowania Dziecka i Opieki nad
Niem przy Centralnym Komitecie Wykonawczym PPS. W
1926 roku wydział ten przekształcono w Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Od początku do programu swej
działalności włączono pozytywistyczną pracę „u podstaw”
w trosce o poprawę trudnej sytuacji społecznej dzieci.
Rabunkowa działalność zaborców, zwłaszcza Prus i Rosyjskiego Caratu oraz pierwsza wojna światowa, odcisnęły
tragiczne piętno na losach tysięcy dzieci.
Pierwszym przewodniczącym naczelnych władz RTPD
został Tomasz Arciszewski, działacz niepodległościowy,
minister rządu II RP, premier rządu emigracyjnego RP w
Londynie w latach 1944–1947. Funkcję przewodniczącego
naczelnych władz Towarzystwa pełnił do wybuchu II wojny
światowej. W zarządach głównych RTPD w okresie międzywojennym działali m. in.: Zdzisław Borowicz, Bronisława
Dłuska, Stanisław Szwalbe.
Według pierwszego statutu RTPD podstawowym
celem było wychowanie moralne, umysłowe i fizyczne
dzieci robotniczych, oparte na naukowych zasadach
pedagogiki i psychologii.
Tomasz Arciszewski, wnuk Tomasza Arciszewskiego,
przewodniczącego RTPD, również wielki przyjaciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, autor wielu naukowych publikacji, profesor znanej i cenionej uczelni George Mason
University w Virginii (USA), w jednej z wypowiedzi dla TPD
oświadczył, iż jest dumny i szczęśliwy, że w dostępnym
nam świecie kontynuuje i rozwija postępowe idee swojego dziadka, a Jubileusz TPD jest dla niego i jego rodziny
radosnym świętem. Prof. Tomasz Arciszewski uczestniczył
także w dyskusji panelowej, zorganizowanej przez Zarząd
Główny TPD, podczas której odpowiadano na pytanie:
„Jaka przyszłość TPD w nowym stuleciu?”
Od początku działalności RTPD organizowało i prowadziło środowiskowe placówki opiekuńczo–wychowawcze
(świetlice i ogniska), które zapewniały dzieciom profesjo-
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nalną opiekę, pomoc w nauce i dożywianie. Na przełomie
1937 i 1938 r. społeczną opieką Towarzystwa objęto około
20 000 dzieci i młodzieży. Obecnie (2019 r.), od wielu
lat, we wszystkich oddziałach regionalnych (wojewódzkich) TPD kontynuowana jest ta forma działalności
środowiskowej, wzbogacana profesjonalnym udziałem
pedagogów rodzinnych, wychowawców podwórkowych,
terapeutów, psychologów.
W 1924 roku w ośrodku „Helenów”, obecna nazwa:
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
w Warszawie (Międzylesie dz. Wawer), zorganizowano dla
dzieci pierwsze kolonie wypoczynkowe. W tym samym
czasie Oddziały RTPD, np. we Lwowie, Łodzi i Krakowie,
wypracowały model kolonii leczniczych, podczas których
turnusy zdrowotne, zgodnie ze wskazaniami lekarzy, trwały
od 21 do 28 dni.
W okresie niemieckiej okupacji RTPD było zmuszone do
zawieszenia swojej działalności. Członkowie Towarzystwa
byli jednak bardzo aktywni. Organizowali tajne nauczanie,
nieśli pomoc dzieciom żyjącym w nędzy, osieroconym,
dzieciom Zamojszczyzny. Na międzynarodowym kongresie w Zurychu (1945 r.) przyjęto program pod nazwą
„Ratujmy dzieci”, którego realizację w Polsce podjęło
RTPD, przy wsparciu władz państwowych.
Dla dzieci ofiar działań wojennych, w tym osieroconych,
Towarzystwo do 1948 roku, a więc w ciągu trzech lat, zorganizowało 23 domy dziecka, w których opiekę znalazło
ponad 2000 podopiecznych. Prowadzono również domy
dla małych dzieci w wieku od 0–3 lat.
W 1945 r. Związek Młodzieży Wiejskiej „WICI” podczas
zjazdu delegatów w Warszawie podjął uchwałę o utworzeniu Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przewodniczącym tej organizacji został Teodor Kaczyński, działacz
ludowy i oświatowy. W latach 1945–1947 do Towarzystwa
wstąpiło ponad 60 000 członków. Pozytywistyczna praca
„u podstaw” działaczy ChTPD zaowocowała utworzeniem 4
domów dziecka dla sierot, żłobków sezonowych dla ponad
5000 dzieci i przedszkoli dla ok. 6 200 dzieci. W okresie
prac polowych prowadzono dziecińce wiejskie, z których
korzystało ponad 70 000 dzieci.
Mieszkańcy wsi entuzjastycznie ocenili działalność
ChTPD jako autentycznego ruchu ludowego, stwarzającego warunki do społecznej działalności. Zarządy
ogniw terytorialnych ChTPD – kół i oddziałów – publikowały
książeczki i broszury dla rodziców, drukowały cegiełki
wartościowe, wzorując się na działalności RTPD, wydawały
kwartalnik „Chłopskie Dziecko” z dodatkiem dla dzieci pt.
„SKRZAT”. Polska wieś w latach 1919–1939 „obudziła się”

Przyjaciel Dziecka 1–6/2019

z zaborowego uśpienia. Ale niestety od 1945 roku musiała
ponownie odbudowywać zrujnowaną infrastrukturę i własną tożsamość po barbarzyńskich działaniach wojennych,
prowadzonych przez okupantów. ChTPD do 1948 roku skutecznie uczestniczyło w powojennej odbudowie, troszcząc
się o szczęśliwe dzieciństwo i godne życie mieszkańców
wsi. Działania te wspierały także władze państwowe oraz
współdziałające z ChTPD osoby reprezentujące RTPD.

Połączenie RTPD z ChTPD

Fot. Archiwum TPD w „Helenowie”

Przed 1948 rokiem władze polityczne i państwowe
Polski Ludowej wystąpiły z inicjatywą jednoczenia partii, stronnictw politycznych, a także RTPD i ChTPD. Po
podjęciu przez te stowarzyszenia „stosownych” uchwał,
Zjazd Zjednoczeniowy odbył się dnia 13 maja 1949 r. w
Warszawie. Wybrano Zarząd Główny, którego pierwszym
prezesem została Dorota Kłuszyńska, a w skład Prezydium Zarządu weszli m.in. Teodor Kaczyński, Eustachy
Kuroczko, Antoni Mitura (wiceprezesi) i Stanisław Tułodziecki z funkcją sekretarza generalnego.
Utworzone bez entuzjazmu delegatów Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci otrzymało status stowarzyszenia wyższej
użyteczności, o czym w dniu 21 czerwca 1949 r. zdecydowało Prezydium Rady Ministrów. Członkowie i działacze
TPD angażowali się aktywnie, niosąc pomoc szkołom w

opiece i wychowaniu dzieci. Jednak ta działalność, choć
bardzo potrzebna, nie trwała długo. W latach 1950–1955
władze polityczne i państwowe ograniczały i likwidowały
działalność organizacji oraz stowarzyszeń społecznych, z
wyjątkiem zaakceptowanych przez „sojusznika ze Wschodu” partii politycznych. W dniu 31 października 1952 r.
zapadła haniebna decyzja o likwidacji działalności TPD.
Zgodnie z panującą wówczas doktryną uznano, że w Polsce Ludowej będzie tak, jak w „zaprzyjaźnionym” ZSRR.
Jednak dzięki wytrwałym staraniom wielu działaczy TPD,
do faktycznej likwidacji TPD nigdy nie doszło. Pozorne
działania likwidacyjne członków i działaczy trwały cztery
lata – do 1956 r. Jednak podstawowa struktura organizacyjna TPD pozostała.
Wybitni działacze Towarzystwa, którym przewodniczył Stanisław Tułodziecki, dotychczasowy sekretarz
generalny Zarządu Głównego TPD, rozpoczęli walkę
o reaktywowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, co po burzliwej dyskusji w „Domu Partii”, zaakceptował Komitet Centralny PZPR. W atmosferze
„Polskiej Wiosny Ludów”, 26 maja 1957 r. odbył się
w Warszawie I Krajowy Zjazd Delegatów odrodzonego
TPD, który uchwalił deklarację programową i nowy statut.
Podczas Zjazdu wybrano Zarząd Główny TPD, którego
prezesem został Stanisław Tułodziecki, wytrwały lider
grupy działaczy, nieustępliwie walczącej o wznowienie

„Helenów” 1924, kolonia letnia – najmłodsi koloniści
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Przewodniczący i prezesi władz centralnych
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w latach 1919–2002
•	Tomasz Arciszewski, przewodniczący RWW i OnN
(1919–1926),
•	Tomasz Arciszewski, przewodniczący Zarządu
Głównego RTPD (1926–1939),
•	Stanisław Żemis, prezes ZG RTPD (1944–1948),
•	Eustachy Kuroczko, prezes ZG RTPD (1948–1949),
•	Teodor Kaczyński, prezes ZG ChTPD (1946–
1949),
•	Dorota Kłuszyńska, prezes ZG TPD (1949–1952),
•	Wojciech Pokora, prezes ZG TPD (1952–1956),
•	Stanisław Tułodziecki, prezes ZG TPD (1957–
1969),
•	Stanisław Wojtaś, prezes ZG TPD (1964–1972),
•	Jerzy Wołczyk, prezes ZG TPD (1972–1975),
•	Waldemar Winkiel, prezes ZG TPD (1975–1981),
•	Leszek Gomółka, prezes ZG TPD (1981–1991),
•	Aleksandra Makowska, prezes ZG TPD (1991–
1992),
•	Joanna Staręga–Piasek, prezes ZG TPD (1992–
1995),
•	Aleksandra Makowska, prezes ZG TPD (1995–
1999),
•	Sławomir Izak, prezes ZG TPD (1999–2002).
Od 2002 roku do dziś prezesem Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest Wiesław Kołak,
działacz TPD od 1967 r.

Fot. Archiwum TPD w „Helenowie”

działalności społecznej Towarzystwa. Polski Październik
1956 zaktywizował także wszystkie ogniwa i placówki TPD
do zwielokrotnionej działalności środowiskowej w służbie
dzieciom i rodzicom, oczekującym na pomoc materialną i
wsparcie opiekuńczo-wychowawcze. Zarządy ogniw TPD
tworzyły aktywne i skuteczne koalicje z samorządami gmin
i powiatów. Zarząd Główny TPD wznowił współpracę z
resortami i urzędami centralnymi. Stanisław Tułodziecki,
wybitny prezes Zarządu Głównego TPD, w opracowaniu
pt. „Dwadzieścia lat działalności TPD” napisał: „Podejmując na nowo zadania, w pierwszej kolejności musieliśmy odbudować ruch społeczny, stopniowo wciągać
wszystkich ludzi dobrej woli do pracy społecznej,
zachęcać i uczyć tej pracy”.
Z dostępnej statystyki wynika, że od 1957 r. rozpoczął
się okres spontanicznego rozwoju społecznego ruchu Towarzystwa we wszystkich oddziałach wojewódzkich TPD.
W sposób priorytetowy Zarząd Główny TPD traktował wówczas (i obecnie także!) działalność kół środowiskowych w
mieście i na wsi.
Bohdan Tracewski, wybitny działacz społeczny oraz
dokumentalista działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wieloletni sekretarz generalny Zarządu Głównego TPD
i przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa, w
książce pt. „Przyjaciele Dzieci” wydanej w 2009 roku
przez ZG TPD, przedstawił działalność wielu osób na
rzecz dzieci i rodziców, w tym lekarzy, pisarzy, pedagogów, przedstawicieli świata nauki. Wśród wybitnych
postaci wymienia m.in. Czesława Babickiego, Kazimierza
Jeżewskiego, Henryka Jordana i Janusza Korczaka.
Czesław Babicki (1885–1950) był działaczem oświatowym i pedagogiem, organizatorem opieki nad dzieckiem
osieroconym i opuszczonym, twórcą systemu wychowania zakładowego, zwanego rodzinkowym. Współtworzył
polski system opieki nad dzieckiem.
Kazimierz Jeżewski (1887–1948) to pedagog, działacz
społeczny, reformator wychowania sierot, twórca koncepcji
„gniazd sierocych” i „wiosek kościuszkowskich”, założył

W „Helenowie” Dzień Dziecka w tym roku odbył się pod hasłem obchodów 100-lecia TPD. Atrakcji, podobnie
jak w poprzednich latach, nie brakowało
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Towarzystwo Gniazd Sierocych, a w
strukturze TPD powstało Koło Przyjaciół Kazimierza Jeżewskiego.
Działacze gniazd sierocych i wiosek
kościuszkowskich ratowali od głodu i
zimna dzieci „robotniczej Warszawy”.
Humanitarne i patriotyczne idee Kazimierza Jeżewskiego: „Dać sierotom
środowisko rodzinne”, „Chcę was
wykształcić na wzorowych ojców i
matki, na wzorowych obywateli polskich” były bardzo aktualne, szczególnie po zaborach i w latach powojennych.
Dr Henryk Jordan (1842–1907),
lekarz, działacz społeczny, pionier wychowania fizycznego w Polsce, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1888 r.
założył w Krakowie pierwszy w Polsce, i
jeden z pierwszych w Europie, publiczny ogród gier i zabaw ruchowych dla

Przyjaciel Dziecka 1–6/2019

• Ochrony zdrowia,
• Nauki,
•	Ochrony przed przemocą i różnymi formami
wyzysku,
•	Wyrażania własnych poglądów i przekonań.
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Henryk Romańczuk

Henryk Romańczuk od wielu lat pełni odpowiedzialne funkcje w Zarządzie Głównym
TPD. Przez dwie kadencje był sekretarzem generalnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Obecnie jest przewodniczącym Komisji Historycznej ZG TPD.
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Fot. Archiwum TPD w „Helenowie”

dzieci (ogród jordanowski). Dla osób, kół przyjaciół dzieci, organizacji
społecznych i innych instytucji Zarząd Główny
TPD ustanowił i nadaje
Medal im. dr. Henryka
Jordana za systematyczną pracę w zakresie zdrowia, rekreacji
i usprawniania dzieci i
młodzieży. Zarząd Główny TPD nadaje również
inne następujące odznaczenia: Srebrną i Złotą
Odznakę „Zasłużony
Działacz TPD”, Odznakę „Przyjaciel Dziecka”,
Odznakę
Specjalną
„Przyjaciel Dziecka”.
Za szczególne zasługi
w służbie dzieciom i rodzicom nadawana jest
Godność „Przyjaciel Ćwiczenia sprawnościowe to stały element festynu w „Helenowie”
Dziecka”.
Kolejną wybitną postacią jest Janusz Korczak (1878– nia, a w placówkach dziennego pobytu mają zapewnio1942), lekarz, pedagog, pisarz, działacz społeczny. Był ne dożywianie.
Zarząd Główny TPD prowadzi Centrum Rehabilitacji,
twórcą i kierownikiem Domu Sierot w Warszawie i sierocińEdukacji
i Opieki „Helenów” w Warszawie, Integracyjne
ca „Nasz Dom”, w którym zastosował system wychowania,
Centrum
Opieki
Wychowania, Terapii w Serocku w pow.
łączący zasadę kierowania dziećmi z zasadą ich samodziellegionowskim
i
Centrum Edukacyjno-Wypoczynkowe z
ności. Janusz Korczak zginął wraz z dziećmi z sierocińca
Ośrodkiem
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym
w Jastrzębiej
w obozie hitlerowskim w Treblince.
Górze
nad
morzem
w
pow.
puckim.
Obecnie (2019 r.) terenowe ogniwa i placówki TPD
Do Osób zasłużonych w społecznej i zawodowej dziamają pod opieką, w 16. oddziałach regionalnych (wołalności
na rzecz dzieci i rodziców obok już wcześniej
jewódzkich), ponad 20 000 dzieci i młodzieży. Zarządy
wymienionych,
należą m. in.: prof. Tomasz Arciszewski,
tych ogniw prowadzą m. in. żłobki, przedszkola, szkoły,
prof.
Wiktor
Dega,
dr Bronisława Dłuska, dr Kazimierz
ośrodki wychowawcze, świetlice, środowiskowe ogniska
Dłuski,
Zofia
Dembińska,
ks. biskup Czesław Domin,
wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe
prof.
Jerzy
Doerffer,
prof.
Maria
Grzegorzewska, dr Maria
domy samopomocy, ośrodki adopcyjne, zespoły opieki
Kuzańska,
Maria
Konopnicka,
prof.
Tadeusz Kotarbiński,
zdrowotnej, poradnie, schroniska, ośrodki kolonijno-wyMaria
Kownacka,
dr
Aleksander
Landy,
Krystyna Mrupoczynkowe i rehabilitacyjne, domy wczasów dziecięcych,
galska,
dr
Jerzy
Serejski,
prof.
Adam
Strzembosz,
prof.
ośrodki usług rodzinnych.
Andrzej
Stelmachowski,
dr
inż.
Jerzy
Tyczyński,
prof.
W okresie ferii szkolnych ponad 50 000 dzieci i młodzieży korzysta z kolonii i obozów wypoczynkowych, organizo- Ignacy Wald.
Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD, z okazji
wanych przez koła, oddziały i placówki TPD.
100-lecia
działalności TPD podkreśla:
Wszystkie dzieci przebywające w ośrodkach wypo„Dzisiaj
mówimy, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest
czynkowych TPD korzystają z całodziennego wyżywienajstarszą w Polsce i jedną z najstarszych w Europie organizacją, zajmującą się dziećmi kompleksowo, kompetentnie i kreatywnie”.
Konwencja o Prawach Dziecka określa, że dzieci
Dzieci, młodzież, rodzice oraz wszyscy członkowie
Towarzystwa pragną, aby mądrość i aktywna działalność
mają prawo do szczęśliwego dzieciństwa oraz do:
naszego Stowarzyszenia przeniosła się na następne poko• Wychowania w rodzinie,
lenia w nowym stuleciu.
• Godnych warunków socjalnych,

Historia przedszkola i szkoły TPD w Sosnowcu

Opieka i edukacja
Od początku działalności nasze Towarzystwo troszczyło
się nie tylko o opiekę nad dziećmi, ale także o ich edukację. W
okresie dwudziestolecia międzywojennego zakładano przedszkola i szkoły, a ten kierunek działania był kontynuowany po
drugiej wojnie światowej. W Sosnowcu Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci prowadziło przedszkole i szkołę TPD. Dzięki materiałom zachowanym w archiwach, udało się odnaleźć garść
wiadomości na ten temat. Poniżej historia i dzień dzisiejszy
wspomnianych placówek.

Przedszkole

Fot. Archiwum TPD w Sosnowcu

Przedszkole Miejskie Nr 19 w Sosnowcu zostało założone
w 1948 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dlatego też,
do 1953 roku nosiło nazwę: Przedszkole TPD Nr 1.
Jak wynika z relacji byłych pracowników przedszkola, było
ono dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt,
materiały i przybory. Dobre warunki dla dzieci stwarzały cztery
widne sale zajęć, sala gimnastyczna, gabinet lekarski, szatnia, łazienka, duży ogród. Do lat 70. XX w. placówka ta była
jedynym przedszkolem w dzielnicy Śródmieście. Dlatego też
czterooddziałowe przedszkole było przepełnione, zwłaszcza
że opłaty za pobyt dziecka były niewielkie. Grupy liczyły ponad
trzydzieścioro dzieci. Oprócz codziennych zajęć, TPD jako
patron przedszkola organizowało w ciągu roku szkolnego do
ośmiu wycieczek dla dzieci.
Z chwilą przejęcia przedszkola przez Wydział Oświaty w Sosnowcu w 1959 roku, placówka otrzymała nazwę Państwowe
Przedszkole Nr 19 w Sosnowcu. Lokal wymagał remontu, jak
wiele budynków po wojnie. Toteż w latach 1962–64 został przeprowadzony generalny remont przedszkola: zostały wyburzone
piece węglowe, założono centralne ogrzewanie, wymieniono
parkiety, odnowiono elewację budynku, ogrodzenie, taras w
ogrodzie przedszkolnym, w którym w 1982 roku została wybu-

dowana górka dla zjazdów saneczkowych, urządzono także
łazienkę, a w 1992 roku został podłączony gaz ziemny.
W latach 1970–1986 znacznie wzbogaciła się działalność
opiekuńcza i edukacyjna przedszkola, co należy zawdzięczać
patronatowi, którym aktywnie objęło placówkę Sosnowieckie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. W tym czasie
przedszkole otrzymywało od swego patrona różne materiały,
przeważnie były to przybory i pomoce dydaktyczne na bieżące
potrzeby do prowadzenia zajęć. Ponadto SPBP wyposażyło
ogród przedszkolny w tor przeszkód, drabinki, huśtawki, wybudowało drugą piaskownicę. Finansowało naprawę dachu,
drobne remonty placówki. Sponsorowało również wycieczki
przyrodnicze do lasu, dojazdy do ZOO, teatru, a także uroczystości dla dzieci, takie jak Mikołaj czy Dzień Dziecka.
Budynek przedszkola jest dobrze wyposażony, na co składają się pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze oraz
duży zadrzewiony ogród, w którym znajdują się liczne ławki,
bezpieczny sprzęt do zabaw, dostosowany do wieku dzieci: dwie
drewniane zjeżdżalnie, jedna z zadaszonym torem przeszkód i
druga z piaskownicą, ponadto są bujawki i koniki dla dzieci.
Na parterze znajdują się: sala rekreacyjna oraz pięć sal zajęć, z których dwie zajmują najmłodsze grupy. Wejście z holu
prowadzi do szatni, gabinetu dyrektora, intendenta i kuchenki.
Dobrze wyposażona łazienka jest wspólna dla trzech grup
dzieci. Dla najmłodszej grupy przedszkolaków urządzono
oddzielnie dwie toalety z umywalkami. Na pierwszym piętrze
znajdują się dwa mieszkania lokatorskie, a w suterenie mieści
się kuchnia oraz magazyny.
Od 1997 do dnia dzisiejszego dyrektorem placówki, wyłonionym w drodze konkursów, jest pani mgr Izabela Strzesak. Obecnie, od 1990 roku, przedszkola w mieście zostały
przejęte przez władze gminy. Pamiętamy jednak, że pierwsze
przedszkole w Sosnowcu powstało dzięki inicjatywie i aktywności działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Budynek Liceum w Sosnowcu obecnie
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Podstawówka i liceum
Informacje na temat powstania szkoły, obecnie Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 im. Walentego Roździeńskiego
w Sosnowcu, i pierwszych trzech lat jej funkcjonowania są
niestety bardzo skąpe. Z zachowanej dokumentacji wynika,
że „Na podstawie & 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych
i inspektoratów oświaty [(Dz.U.Nr.25 poz.104) za zgodą Ministra Oświaty (pismo Nr 80 2-2492 z dnia 30 sierpnia 1958 r.)]
otwiera się z dniem 1 września 1948 r. Szkołę Podstawową i
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Sosnowcu”. Dokument o
tak wielkim znaczeniu dla placówki podpisał Kurator Okręgu
Szkolnego Ferdynand Herok.
Placówka nosiła wówczas nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD. Zatrudniano w niej wielu znakomitych nauczycieli, którzy w czasach
hitlerowskiej okupacji wsławili się odwagą i poświęceniem;
ryzykowali życie, organizując tajne nauczanie. Nie pozostało
to bez wpływu na postawy uczniów.
By podnieść dyscyplinę „socjalistycznego” wychowania,
uczniowie byli zwoływani na apele m.in. w celu wysłuchania
radiowego dziennika porannego. Wychowawcy przekazywali
młodzieży komunikaty dotyczące życia szkoły oraz odpytywali
z usłyszanych wiadomości. W związku z narzuconą indoktrynacją ideologiczną (szkoły miały w założeniu być wzorem
socjalistycznego porządku) przywiązywano szczególną wagę
do aktualnej dekoracji szkoły i gazetek tematycznych.
Cykl kształcenia obejmował wówczas 7 lat: 4 lata w stopniu
podstawowym i 3 lata w liceum. Trzeba podkreślić, że młodzieży i osiąganym przez nią wynikom w nauce poświęcano
dużo uwagi i troski, analizując problemy uczniów i szukając
sposobów ich rozwiązania.
Na podstawie informacji z protokołów Rad Pedagogicznych wiemy, że poziom nauczania był wysoki. Z oceny osiągnięć absolwentów z 1951 roku wynika, że tylko jeden uczeń
nie został przyjęty na wyższą uczelnię, i to z powodu zbyt
młodego wieku. Również wiele wizytacji przeprowadzonych w
szkole potwierdziło opinię o wysokim poziomie pracy szkoły i
doskonałych wynikach nauczania; zwrócono również uwagę
na dobre zaopatrzenie biblioteki w podręczniki i inne książki
oraz przyjemną atmosferę w szkole, sprzyjającą konstruktywnej pracy. Odnotować także należy, że w szkole funkcjonowało wiele kół zainteresowań, dzięki czemu uczniowie mogli
poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Były także obecne
organizacje społeczne.
Powyższe informacje na temat szkoły, odnalezione i spisane przez autora w listopadzie 2018 roku, pochodzą głównie
z archiwów szkolnych oraz z „Monografii Szkoły” wydanej z
okazji 60-lecia jej Jubileuszu. Pierwszy wpis dotyczący przekazania szkoły pochodzi z protokołów Rady Pedagogicznej z
dnia 26 sierpnia 1952 roku. Wówczas to szkoła TPD została
przejęta od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, (które przez ówczesne władze zostało „zawieszone”), na rzecz sosnowieckiego
Wydziału Oświaty i Wychowania. Przypominać jednak warto,
że podobnie jak przedszkole, tak i szkoła została założona
dzięki staraniom działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Zbigniew Krzemiński
Mgr Zbigniew Krzemiński jest prezesem Oddziału Miejskiego TPD w Sosnowcu.
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Światowy Dzień Zespołu Downa
w TPD w Legionowie

Marsz kolorowych
skarpetek
21 marca 2019 roku zapisał się w pamięci mieszkańców
Legionowa jako pierwszy marsz pod nazwą „Pochód Kolorowych Skarpetek”.
Światowy Dzień Zespołu Downa został ustanowiony w
2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu
Downa. W 2012 roku patronat nad obchodami święta objęła
Organizacja Narodów Zjednoczonych.
I właśnie 21 marca ulicą Marszałka J. Piłsudskiego, główną
arterią miasta, przeszedł wielobarwny „Pochód Kolorowych
Skarpetek”. Organizatorem marszu było Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
(TPD) w Legionowie.
Uczestnicy maszerujący w symbolicznych kolorowych
skarpetkach udekorowani byli granatowo-czerwonymi kotylionami nawiązującymi do uroczystości. Na czele pochodu
stanął barwnie ubrany prowadzący, podrzucający hasła do
skandowania, Maszerującym rytm wybijali bębniarze orkiestry

perkusyjnej. Oprócz kolorowych skarpetek rzucały się w oczy
transparenty z hasłami: „Wszyscy różni, wszyscy równi”, ”Inne
dłonie, takie same serca”, „Nie do pary, ale razem”.
Nad bezpieczeństwem tego radosnego marszu czuwała
legionowska policja i straż miejska. Organizatorzy dziękują
wszystkim, którzy świętowali z nami, uczestnikom marszu,
przedstawicielom powiatowych i miejskich władz samorządowych, dyrektorom, nauczycielom i terapeutom ze szkół i
warsztatów oraz mieszkańcom Legionowa, którzy spontanicznie przyłączyli się do pochodu. Uczestników pochodu
na dziedzińcu Ratusza Miejskiego w krótkim przemówieniu
pozdrowił Prezydent Miasta Legionowa, życząc wytrwałości
w pokonywaniu codziennych trudności.
Tym bardziej jesteśmy dumni z naszej inicjatywy, że
wszystko się wspaniale udało, a był to pierwszy taki marsz
zorganizowany przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na
Mazowszu.
Opracował Ireneusz Kłos
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Z konferencji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Dzieciństwo w potrzebie”

Najlepiej pojęty interes dziecka
Określenie „najlepiej pojęty interes dziecka” zazwyczaj
zamiennie jest używane w znaczeniu „dobro dziecka”, w zależności od kontekstu.
Mijający okres niemal 100-letniej działalności na rzecz
najlepiej pojętego interesu dziecka skupiał wokół Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci działaczy, sympatyków, ludzi nauki, medycyny, pedagogów, których łączyło jedno dążenie: dobro dziecka
i jego szczęśliwe dzieciństwo.
W Polsce w XIX wieku, gdy zrodziła się myśl działań na
rzecz dobra dziecka, ogrom krzywd dziecięcych był niewyobrażalny. Dzieciom groziła śmierć, częste były dzieciobójstwa, porzucenia, a tym samym włóczęgostwo, głód, wyzysk,
poniżenie, ból i cierpienia. Nie tylko z powodu ciemnoty i
zacofania, ale również z przyczyny sytuacji politycznej. Polska
w tym okresie była pod zaborami. Zaborcy nie byli zainteresowani odradzaniem się jakichkolwiek ruchów społecznych na
ziemiach polskich. Zaczęły się jednak rodzić próby działań
na rzecz dzieci, zwłaszcza w środowisku lekarskim, które z
początku miały charakter filantropijny i dobroczynny. Szybko
jednak dostrzeżono, że efekty tych działań są niezadowalające. Zrozumiano, że tylko powołanie na terenach polskich
odpowiedniego stowarzyszenia doprowadzi do wymuszenia
na władzach możliwość konkretnych działań chroniących
dobro dziecka.
W imię walki o dobro dziecka w 1893 roku ukazała się
książka pt. „Niedole dziecięce”, której autorzy wskazywali
m.in. na „uznanie potrzeby w kraju naszym Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci”. Jednak próby powołania Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia, zorganizowanie w Warszawie Towarzystwa
Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dziećmi, a następnie Towarzystwa Opieki nad Dziećmi oraz Krakowskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci nie przyniosły oczekiwanych efektów w
postaci szerszej działalności, głównie z uwagi na opór władz
zaborczych.

Początki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Odzyskanie przez Polskę niepodległości stworzyło możliwość szerszego spojrzenia na problemy dzieci, a tym samym
działań na rzecz dobra dziecka. W 1919 roku na zjeździe
kulturalno-oświatowym Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)
Stefania Sempołowska zaproponowała, aby PPS do programu swej działalności włączyła walkę o dobro dzieci i troskę o
ich szeroko pojęty interes, postulując, że tak ważnymi sprawami powinien zajmować się również sejm, organy władzy
państwowej, samorządowej i politycznej. Od tego roku datuje
się działalność naszego Stowarzyszenia, które w okresie międzywojennym działało pod nazwą Robotnicze Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, zaś w latach powojennych już jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Jak pisała Maria Kuzańska „RTPD występowało publicznie w obronie praw dziecka do życia, zdrowia i nauki
wszelkimi dostępnymi drogami – na zebraniach związko-

12

wych, spółdzielczych, przez korespondencję partyjną, prasę, specjalne publikacje”. Informowano o katastrofalnych
warunkach życia dzieci w kraju, postulując konieczność
podejmowania inicjatyw w celu poprawy sytuacji dzieci, a
dzieci robotniczych w szczególności. Działania te spowodowały, że posłowie wnosili pod obrady sejmowe sprawy
zdrowia, opieki, jak również wychowania dzieci. Domagali
się zaangażowania finansowego państwa w rozwiązywanie
palących problemów dzieci.
Towarzystwo w okresie międzywojennym, jak i obecnie, nie
tylko „domagało się”, ale równolegle włączyło się do bezpośrednich działań poprzez prowadzenie szkół powszechnych,
przedszkoli, świetlic osiedlowych, bibliotek dziecięcych. Przy
szkołach zakładano ogrody szkolne, w których uprawiano
warzywa wspomagające kuchnie szkolne.
Z myślą o prawidłowym rozwoju dziecka w 1927 r. powstała
pierwsza poradnia higieniczno – wychowawcza. Powstawały
przedszkola, do których przyprowadzano również mniejsze
dzieci, a dla najmłodszych zakładano kuchnie mleczne. Regułą stało się urządzanie „Ogrodów Jordanowskich”, z których
mogły korzystać wszystkie dzieci, które nie uczęszczały do
przedszkoli i starsze. Złe warunki mieszkaniowe rekompensowano już od 1930 roku tworzeniem świetlic osiedlowych.
Dzieci mogły tam nie tylko odrabiać lekcje i rozwijać swoje
talenty, ale również brać udział w zajęciach technicznych np.
ślusarskich czy introligatorskich,
Ważnym wydarzeniem było powołanie w 1922 roku w
Międzylesiu pod Warszawą, na terenie ofiarowanym Towarzystwu przez małżeństwo Kazimierza i Bronisławę Dłuskich
ośrodka „Helenów” jako miejsca dla dzieci osieroconych,
żyjących w skrajnej nędzy, niedożywionych, często z dużą
niedowagą.Działalność ośrodek zdołał prowadzić również
w czasie drugiej wojny światowej, dając schronienie wielu
dzieciom bez względu na pochodzenie społeczne, wiarę i
narodowość.

Okres powojenny
Po latach wojny i okupacji, aby jak najszybciej zorganizować opiekę dla biednych i osieroconych dzieci, jesienią 1944
roku w Lublinie reaktywowano RTPD. W miarę wyzwalania
kraju powoływano kolejne oddziały terenowe. Na przykład
Oddział Okręgu Szczecińskiego powołano 23 września
1945 roku.
W całym kraju RTPD włączyło się w nurt pomocy dzieciom
jako odpowiedź na apel ogłoszony na Kongresie w Zurychu
w 1945 roku pod nazwą „Ratujmy Dzieci” poświęcony dzieciom – ofiarom wojny. Problem był ogromny; szacowano, że
jest około 360 tysięcy dzieci osieroconych potrzebujących
pilnej pomocy. Toteż już na początku 1946 roku Towarzystwo
powołało 7 domów dziecka dla 675 dzieci i z każdym rokiem
liczba ta wzrastała. Włączono się również na masową skalę
w organizację wypoczynku letniego jako opiekuńczej, ale
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i zdrowotnej, żywieniowej, terapeutycznej formy pomocy.
Dla małych dzieci zaczęto organizować prewentoria. Tylko
w okręgu szczecińskim wypoczynek letni organizowano w
około 60. nadmorskich obiektach kolonijnych. Powoływano
również placówki kulturalno – oświatowe, takie jak domy
kultury, pałace młodzieży, teatrzyki kukiełkowe na wzór
przedwojennego teatrzyku „Baj”, szkoły podstawowe i „jedenastolatki”, przedszkola, żłobki oraz punkty opieki nad
matką i dzieckiem.
Połączenie w 1949 roku RTPD z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w jedną organizację pod nazwą
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci spowodowało rozszerzenie i
znaczne uaktywnienie działalności na obszarach wiejskich,
służące najlepiej pojętemu interesowi dziecka wiejskiego.
Organizowano świetlice wiejskie, czytelnie dla uczniów dojeżdżających do szkół, świetlice dworcowe. W okresie prac
polowych uruchamiano dziecińce wiejskie, w miastach organizowano ośrodki wycieczkowe dla dzieci wsi. Trudny okres
nastąpił pod koniec 1951 roku, kiedy to, zgodnie z decyzją
władz państwowych, szkoły i placówki prowadzone przez
Towarzystwo zostały przekazane w gestię władz oświatowych. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 roku
przekazano również władzom oświatowym Pałac Młodzieży
w Szczecinie i Katowicach oraz Dom Kultury Dzieci w Warszawie. W uzasadnieniu decyzji czytamy: „Dla umożliwienia
wprowadzenia w życie zasad socjalistycznej pedagogiki w
zakresie wychowania pozaszkolnego (…) Minister Oświaty
przejmie...”.

Dzięki działalności działaczy TPD
Lata 1952–1956 to okres likwidacji Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Jednak mimo oficjalnego „zawieszenia” działalności,
działacze TPD nie ustawali w wysiłkach na rzecz dobra dziecka. Głównym kierunkiem działalności stała się pedagogizacja
rodziców: organizowano pogadanki z zakresu wychowania
dziecka w rodzinie, jego rozwoju fizycznego i osobowościowego, doradzano, jak postępować w przypadku trudności
wychowawczych, jak spędzać czas wolny wspólnie z dzieckiem.
Po zwołaniu Krajowego Zjazdu 26 maja 1957 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wznowiło „zawieszoną” przez kilka
lat działalność. Podstawowym i powszechnym ogniwem
działającym na rzecz najlepiej pojętego interesu dziecka
stało się Koło Przyjaciół Dzieci jako ruch społeczny ludzi
różnych zawodów, światopoglądów i orientacji politycznych
w różnych środowiskach zamieszkania: w placówkach
oświaty, służby zdrowia, i różnych innych zakładach pracy.
Ponownie, na coraz większą skalę, zaczęto organizować
wypoczynek wakacyjny, kolonie, obozy, biwaki, półkolonie,
całoroczne domy wczasów dziecięcych, ośrodki wycieczkowe, dziecińce, kolonie zdrowotne. Powoływano opiekunów
i animatorów zajęć dla dzieci na placach gier i zabaw. Uniwersytety dla Rodziców popularyzowały wiedzę na tematy
wychowawcze, podobnie jak liczne poradniki oraz czasopismo „Przyjaciel Dziecka” z wkładką „Wesołe Podwórka”
i inne wydawnictwa skierowane do rodziców, rad pedagogicznych, czy zarządów i kół TPD. Warto przypomnieć,
że to właśnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 1957 roku
zainicjowało, a także koordynowało przez wiele lat obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, które odegrały dużą
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rolę m.in. w upowszechnianiu pojęcia i idei obrony praw
dziecka. Obecnie w całym kraju działają społeczni rzecznicy praw dziecka TPD, udzielając pomocy w rozwiązywaniu często skomplikowanych problemów, przeciwdziałając
krzywdzeniu dzieci. Na przykład w Szczecinie i Koszalinie
powstały odrębne stanowiska społecznych rzeczników
praw dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, podobnie jak
przy zarządach TPD w innych regionach.

Kolejne inicjatywy
Dużą rolę w rozpoznawaniu i diagnozowaniu specjalnych
potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka odegrały zapoczątkowane w 1957 roku Poradnie Społeczno – Wychowawcze TPD, które z czasem zostały przejęte przez państwowe
władze oświatowe i funkcjonują do dziś najczęściej jako
poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
W trosce o najlepiej pojęty interes dzieci zrodził się również
pomysł powoływania Ośrodków Adopcyjno – Opiekuńczych,
które zajęły się przygotowywaniem kandydatów do adopcji,
a także umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych. W
latach 60-tych XX w. z inicjatywy TPD, początkowo w środowisku warszawskim, zaczęły powstawać Rodzinne Domy
Dziecka, w których przebywały rodzeństwa. Chodziło o to,
aby nie rozdzielać osieroconych czy opuszczonych dzieci z
wielodzietnych rodzin do różnych placówek.
W tym samym czasie zwrócono uwagę na dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w wyniku czego w
1963 roku powstał przy Zarządzie Głównym TPD Komitet
Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski. Dał on początek ruchom
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samopomocowym rodziców zrzeszonych w kołach działających na rzecz dzieci upośledzonych, niepełnosprawnych
i przewlekle chorych. Celem było inicjowanie i organizowanie działalności dążącej do przygotowania dzieci i
młodzieży z różnymi deficytami do uczestnictwa w życiu
społecznym, toteż zabiegano o zapewnienie im zabiegów
rehabilitacyjnych, możliwości nauki, pracy, udziału w życiu
kulturalnym, sportowym, turystycznym czy wyjazdów wypoczynkowych.
Powstała konieczność stworzenia własnej osłony socjalnej dla dziecka i rodziny. Działalność samopomocowych kół
doprowadziła do powstania „Szkół Życia” dla dzieci, które
wcześniej zwolnione były z obowiązku szkolnego. Z czasem
powstawały nowe koła specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, z gośćcem przewlekle postępującym,
dla dzieci chorych na fenyloketonurię, na diecie bezglutenowej, z cukrzycą i innymi deficytami, w szkołach pojawiały
się klasy integracyjne, organizowano kolonie zdrowotne.
Równocześnie zabiegaliśmy jako TPD o likwidację barier
architektonicznych, lepszy dostęp do służby zdrowia, leków,
sprzętu ortopedycznego, odpowiedniej żywności dla dzieci z
chorobami metabolicznymi. Ważną rolę pełniły i nadal pełnią
warsztaty terapii zajęciowej TPD, dzięki którym ich podopieczni mają opiekę oraz nabywają różne umiejętności.
Wspomnieć wypada również o inicjatywie „Stop Dziecko Na Drodze”, która została podjęta w związku z licznymi
wypadkami komunikacyjnymi. Akcja ta w latach następnych
przekształciła się w Ruch Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci
i Młodzieży. Organizowano bezpieczne poruszanie się po
drogach publicznych, powstawały Miasteczka Ruchu Drogowego, prowadzono naukę jazdy na rowerach zakończoną
egzaminem na kartę rowerową. Propagowano zasady bezpiecznego wypoczynku, w tym szczególnie kąpieli, zwracano
uwagę na zagrożenia, które mogą spotkać dzieci wiejskie
podczas prac polowych rodziców.

Transformacja ustrojowa
W okresie transformacji ustrojowej, na początku lat 90tych XX w., wciąż było dużo dzieci potrzebujących pomocy,
zwłaszcza w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, będących w kryzysie, zagrożonych
różnymi patologiami. Wtedy to, z inicjatywy Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizacyjnego, a osobiście Wiesława
Kołaka, zaczęto powoływać w TPD Środowiskowe Ogniska Wychowawcze. Placówki te w życiu dzieci od początku
odgrywały znaczącą rolę, były miejscem spędzania czasu
pozaszkolnego, najbliżej miejsca zamieszkania. Zapewniały
dożywianie, pomoc w nauce, rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych, udział w imprezach sportowych i kulturalnych, a także w akcji letniej i zimowej. Sporo też było okazji
do rozwijania zainteresowań np. muzycznych, plastycznych,
tanecznych i innych. Odpowiednio zaprogramowana praca
opiekuńcza i wychowawcza w ogniskach przynosiła efekty w
postaci niemal 100-procentowej promocji do następnych klas,
a także eliminowała potrzebę umieszczania wychowanków w
domach dziecka. Dzieci uzyskiwały również lepsze warunki
startu życiowego: kontynuowały naukę w szkołach ponadpodstawowych i często wyższych, zdobywały kwalifikacje
zawodowe, zakładały rodziny i potrafiły dobrze organizować
swoje dorosłe życie.
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Aktualnie Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD
pełnią podobne funkcje, a szczególnie znaczącą rolę odgrywają w zapobieganiu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i domach dziecka poprzez fachowe wsparcie przez
pedagoga rodzinnego wspierającego rodzinę w prawidłowym wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej. Podejmują
również skuteczne działania mające na celu powroty dzieci z
tych placówek do rodzin naturalnych. Osiąganie tych celów
wspomagają nie tylko środki finansowe przekazywane przez
odpowiednie instytucje na funkcjonowanie ognisk i pracy z
dzieckiem i rodziną, ale również środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1% podatku od osób fizycznych na
działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako Organizacji
Pożytku Publicznego.

Podsumowanie
Sto lat to czas bardzo długi, podczas którego zmieniały
się warunki życia, sytuacja i potrzeby dzieci. W pierwszych
latach istnienia Towarzystwo starało się ograniczyć wyzysk,
głód i cierpienie dzieci, ograniczać ciemnotę i zacofanie,
wyrównywać szanse rozwoju społecznego dzieci z różnych środowisk, a także ograniczyć śmiertelność dzieci
oraz zadbać o opiekę medyczną. Ale zmieniają się czasy,
a z nimi potrzeby, zmianie także ulegają formy pomocy
dziecku. Dzisiaj, dbając o dobro dziecka, stawiamy na rozwój emocjonalny dzieci, wyrównywanie szans, tworzymy
już nie tylko ogniska, ale placówki wsparcia dziennego
oraz wiejskie przedszkola nawet w najmniejszych miejscowościach. Dzieci mogą obcować z kulturą, stwarzamy
możliwości do rozwoju różnych zainteresowań, wyłaniamy
talenty, organizujemy wycieczki krajoznawcze i do miejsc
pamięci narodowej.
Towarzystwo wspiera również dzieci specjalnej troski. Jest
tam, gdzie dziecku dzieje się krzywda. Choć nie tworzymy już
kuchni mlecznych, ale wciąż prowadzimy dożywianie jako
element bieżącej działalności. Wiemy też, że aby pomagać
dzieciom, należy otoczyć kompleksową opieką całe rodziny,
zwłaszcza będące w kryzysie. Kompleksowe wsparcie rodziny
przez fachowców, w tym pedagogów rodzinnych, to szczęśliwe i wartościowe dzieciństwo.
Wiele form działania, zainicjowanych przez TPD, weszło na
stałe w system państwowej opieki i oświaty, a te, które przejęły
koła, utworzyły samodzielne stowarzyszenia konstytuujące
działalność dla dobra dziecka.
Towarzystwo chciałoby przy kolejnym jubileuszu podsumować swoją działalność mając nadzieję, że wszystkie dzieci
są już szczęśliwe. Rzeczywistość jednak jest inna. Jeszcze
zbyt dużo dzieci przebywa w pieczy zastępczej i instytucjonalnej, wymaga różnych innych form wsparcia, wobec tego
misja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rzecz dobra dziecka
będzie trwać nadal.
Zygmunt Pyszkowski
Mgr Zygmunt Pyszkowski jest wiceprezesem Zarządu Głównego TPD i prezesem
Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD w Szczecinie.
Powyższy artykuł stanowi skrót wystąpienia Z. Pyszkowskiego na konferencji
TPD „Dzieciństwo w potrzebie” 21.11.2018 r.
Książka „Niedole dziecięce” autorstwa dr. Walentego Miklaszewskiego – prawnika i profesora Uniwersytetu Warszawskiego – jest pracą zbiorową, wydaną jako
upominek na cześć Elizy Orzeszkowej przez wyd. Gebethner i Spółka w 1893 r.
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Centrum Wypoczynku i Edukacji Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

O zdrowie i rozwój dzieci
Ruch społeczny tworzony przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom, którego
celem jest troska o warunki życia, wychowania i edukacji
dziecka oraz jego wszechstronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo, obejmuje działalność pożytku publicznego
m.in. w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Dr Henryk Jordan, założyciel pierwszego w Polsce Ogrodu
Jordanowskiego, propagator i patron zdrowego stylu życia,
wychowania fizycznego dzieci twierdził, że: „Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła.
Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie wesołości, tego nastroju,
który życie milszym nam czyni”.
W ogrodach jordanowskich mieściły się rozmaite urządzenia sportowe: basen, boiska, ścieżki zdrowia. W ogrodzie
Jordana można było ćwiczyć lekkoatletykę i gimnastykę.
Bohdan Tracewski w książce pt: „Przyjaciele Dzieci” podkreśla również bardzo ważną rolę placów gier i zabaw dla
dzieci, które były miejscem zarówno indywidualnych, jak i
zespołowych zajęć ruchowych. Bohdan Tracewski pisze także, że działacze TPD Bronisław Rybałko i Jerzy Strzałkowski
rozpoczynali pracę na podwórkach Muranowa w Warszawie,
od organizowania zajęć ruchowych z dziećmi i młodzieżą oraz
wspólnego z nimi tworzenia placów gier i zabaw. Podkreśla
także, że TPD zainicjowało i organizowało wczasy rodzinne
z pedagogiem (np. dla rodzin niewydolnych opiekuńczo i
wychowawczo, mających dzieci sprawiające trudności wychowawcze). Przystąpiło również do organizowania turnusów
rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych.
Kadencja Zarządu Głównego TPD w latach 2015–2018/19,
historyczna m. in. ze względu na kończące się 100-lecie działalności Towarzystwa, charakteryzowała się także troską, m.in.
w ogniwach i placówkach TPD, o zdrowie dziecka, zdrowy styl
życia, ruch, sport, rekreację i turystykę.
Szczególną aktywność, tak jak w poprzednich latach,
wykazują Koła Specjalistyczne TPD organizujące atrakcyjne
wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży,
m.in. do Chorwacji, jak np.: pielgrzymki Koła Przyjaciół Dzieci
o Niepełnosprawności Ruchowej TPD w Warszawie. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Wałbrzychu organizuje dwutygodniowe wczasy w Rimini we Włoszech
z wycieczkami do Rzymu, Watykanu i miejsc kultu religijnego
w Europie. Koło TPD w Legionowie organizuje dla dzieci z
niepełnosprawnością obozy sportowe. Na wyróżnienie zasługuje również współpraca TPD i PTTK w Sosnowcu w zakresie
upowszechniania turystyki osób niepełnosprawnych.
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD z okazji Dnia
Ogniskowicza (pierwszy dzień wiosny) organizują festyny, tur-
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nieje i zabawy, w których uczestniczą dzieci w czasie wolnym
od zajęć szkolnych.
XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów TPD,
obradując u progu 100-lecia TPD, określił kierunki i strategie
działania Towarzystwa na lata 2015–2018/19.
Wśród priorytetów działalności programowej znalazły się
również następujące kierunki pracy: „Dbałość o zdrowie
dziecka, zdrowy styl życia, właściwe odżywianie, ruch, sport,
rekreację i turystykę”. Wymieniony kierunek pracy może
być realizowany m.in. poprzez organizowanie różnorodnych
działań zmierzających do upowszechniania sportu i rekreacji,
organizację zawodów sportowych, turniejów ogniskowych,
podwórkowych, spartakiad oraz organizowanie aktywnego
wypoczynku wakacyjnego w różnych ośrodkach, również w
placówkach TPD.

Krajowe Centrum Wypoczynku i Edukacji
Zarząd Główny TPD prowadzi obecnie trzy placówki:
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii w Serocku
pow. legionowski i Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
w Jastrzębiej Górze pow. pucki. Placówki te tworzą Krajowe
Centrum Wypoczynku i Edukacji.
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Jastrzębiej
Górze, położony w pięknej, nadmorskiej miejscowości, dysponuje 70. miejscami noclegowymi dla dzieci i młodzieży z
osobnym aneksem gościnnym na indywidualny lub rodzinny
wypoczynek. Po kapitalnym remoncie bazy lokalowej ośrodek
jest obecnie placówką całoroczną.
Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii w Serocku znajduje się nad Zalewem Zegrzyńskim w zdrowotnej
– porównywalnej z nałęczowską – strefie klimatycznej. Jest to
placówka całoroczna z 80. miejscami noclegowymi, stanowiącymi bazę lokalową schroniska i domu wczasów dziecięcych.
Żeglarstwo, rajdy rowerowe, turystyka piesza, kąpielisko oraz
zajęcia sportowe w znakomitej strefie klimatycznej to walory
Centrum zachęcające do organizowania kolonii, turnusów
rehabilitacyjnych i wczasów rodzinnych.
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
w Warszawie-Wawer (Międzylesie) może przyjmować dzieci
i młodzież w okresie ferii szkolnych (65 miejsc noclegowych w Ośrodku Wychowawczym) od piątku do niedzieli
włącznie. Helenowska „strefa ciszy”, urządzenia sportoworekreacyjne, basen, hipoterapia, trasy na wycieczki rowerowe oraz połączenia autobusowe z centrum Warszawy to
istotne argumenty, aby korzystać z bazy lokalowej Centrum
TPD „Helenów” w okresie ferii szkolnych oraz organizować
piątkowo-niedzielne (weekendowe) pobyty wypoczynkowoturystyczne.
Ponadto wszystkie wymienione placówki stanowią bardzo
dobrą tzw. „wypadową” bazę krajoznawczo- turystyczną.
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Z Ośrodka TPD w Jastrzębiej Górze można dojechać do
całego Trójmiasta, a więc do Gdańska, Gdyni, Sopotu, a z
portów organizować wycieczki morskie.
Centrum TPD „Helenów” znajduje się w bliskim położeniu od Śródmieścia Warszawy, co umożliwia dobry dojazd
do Starówki, Zamku Królewskiego, Pałacu Kultury, muzeów,
basenów, portu rzecznego nad Wisłą. Ferie wypoczynkowe
w Serocku lub „Helenowie” to możliwość wyjazdów np. do
historycznego Ciechanowa, królewskiego Płocka, Żelazowej
Woli, Arkadii, Nieborowa, Pułtuska i innych atrakcyjnych miejscowości z Warszawą włącznie.
Wszystkie wymienione placówki, tworzące Krajowe Centrum Wypoczynku i Edukacji, zapewniają lokale na zajęcia
świetlicowe, rozrywkowe i edukacyjne oraz dyskoteki i miejsca
na wieczorki przy ognisku.

W całym kraju

Troska PEPCO
o „cyfrolatki”
W dniach 27 i 28 kwietnia br. podopieczni 5. Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w Koninie wraz ze
swoimi wychowawcami, dzięki wsparciu finansowemu firmy
PEPCO, wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu „Cyfrolatki”.
Dzieci i młodzież uczestniczący w warsztatach zostali
wyposażeni w wiedzę na temat bezpiecznego korzystania
z cyberprzestrzeni. Ponadto dowiedzieli się, jak pełnić rolę
liderów w edukacji na te tematy wśród swoich rówieśników.
Zadaniem młodzieży uczestniczącej w warsztatach, będzie
również przeprowadzenie mini-akcji lokalnych, dzięki którym
szersza grupa odbiorców dowie się, czym jest hejt i mowa
nienawiści oraz jak skutecznie radzić sobie z tymi groźnymi
zjawiskami.

Fotr. Archiwum TPD

Fotr. Archiwum TPD

Obok placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjnych wchodzących w skład Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego Zarządu Głównego TPD, Zarządy Oddziałów Regionalnych TPD,
np. Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Małopolski, Mazowiecki,
Podlaski, Śląski i Wielkopolski prowadzą również ośrodki wypoczynkowo-rehabilitacyjne, schroniska, domy wczasów dziecięcych i inne obiekty kolonijno-wypoczynkowe, które łącznie
z placówkami Zarządu Głównego stanowią bardzo bogatą i
różnorodną bazę wypoczynkowo-rehabilitacyjną i turystyczną
dla dzieci i młodzieży, także na wczasy rodzinne, znajdującą
się nad jeziorami, w górach i nad morzem, z której korzystają
również dzieci np. z Libanu, Mołdawii i Ukrainy.

Program „Cyfrolatki – profilaktyka występowania
hejtu i mowy nienawiści w przestrzeni publicznej,
w tym w internecie”.

Dzięki społecznej i zawodowej aktywności działaczy TPD,
w kadencji 2019–2022 inaugurującej społeczną służbę Stowarzyszenia w nowym stuleciu, baza wypoczynkowo-rehabilitacyjna i rekreacyjno-sportowa TPD będzie wzbogacana
oraz doskonalona.
Niezbędna jest np. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Centrum TPD „Helenów” w Warszawie, urządzenie
bazy rehabilitacyjnej w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym TPD w Jastrzębiej Górze i w Centrum TPD w Serocku.
Rozważenia wymaga również kwestia reaktywowania działalności Komisji Zdrowia i Komisji ds. Czasu Wolnego Dzieci i
Młodzieży, które działały przy Zarządzie Głównym TPD.

Równolegle odbywały się szkolenia dla wychowawców
środowiskowych ognisk wychowawczych TPD, aby mogli
podjąć i pełnić rolę tutorów wspierających młodzieżowych
liderów w przekazywaniu wiedzy rówieśnikom.
29 kwietnia odbyły się warsztaty dla rodziców i opiekunów,
podczas których uzyskali oni praktyczne wskazówki dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie,
a także o tym, jak reagować kiedy dziecko staje się ofiarą,
świadkiem lub sprawcą cyberprzemocy.
Uczestnictwo w warsztatach zarówno dla dzieci, jak również dla ich opiekunów było cennym doświadczeniem, dzięki
któremu będą sobie umieli lepiej radzić w kontaktach z cyberprzestrzenią.

Henryk Romańczuk

Anna Borzuta
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Osiągnięcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy

Koła TPD podstawą działalności
Dyrektorzy szkół uważają, że zaangażowanie uczniów w działalność TPD podnosi istotnie jakość
pracy wychowawczej szkoły.
Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci były, są i będą najbardziej stabilną, potrzebną i gwarantującą ciągłość działania
bazą naszego stowarzyszenia jako podstawowe terenowe
jednostki organizacyjne, które realizują cele Towarzystwa i
zadania statutowe w środowisku wiejskim i miejskim. Dzięki
kołom prowadzona jest bezpośrednia praca społeczna w
zakresie opieki i wychowania dzieci. Różnorodność kół i form
ich działalności rodzi się z potrzeb lokalnego środowiska oraz
przyjętej w TPD zasady, że powstają one i działają wszędzie
tam, gdzie są dzieci i ich nierozwiązane problemy, a także tam
gdzie są ludzie, którzy pragną im pomagać.

Niewykorzystane szanse
Uważam, że w chwili obecnej szanse rozwoju TPD, jaką
daje zakładanie nowych kół, są niewykorzystane. Z roku na
rok, w skali kraju, zmniejsza się liczba kół, mimo że łatwiej
teraz założyć koło, ponieważ statut TPD dopuszcza przynależność uczniów. Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową
TPD, niepewność w dofinansowaniu działalności opiekuńczowychowawczej TPD, rozwój kół staje się gwarantem ciągłości
działań, tradycji, wielopokoleniowości stowarzyszenia.
Najważniejszym i naturalnym środowiskiem rozwoju kół
jest szkoła, która zawsze będzie funkcjonować. W szkole
najłatwiej dostrzec różnorodne problemy dzieci, zorientować
się w potrzebach i organizować pomoc. W szkole też można
stworzyć optymalne warunki do działalności koła; trudne do
przecenienia jest oddziaływanie wychowawcze na dzieci i
młodzież, uczenie prospołecznej wrażliwości na potrzeby
innych ludzi oraz podejmowanie działań dla wspólnego
dobra.

W 1991 roku zostałem poproszony o objęcie funkcji prezesa kiedyś bardzo znaczącego Oddziału Miejskiego TPD
w Legnicy. Był to czas, kiedy dotychczasowe organizacje
pozarządowe zostały odcięte od centralnego finansowania,
przestały funkcjonować etaty, powstawało również wiele nowych organizacji i fundacji. Mając doświadczenie w pracy
pedagogicznej i harcerskiej, podjąłem się tej funkcji, również
w ówczesnym Zarządzie Wojewódzkim TPD w Legnicy.
Odbudowując i reaktywując TPD w wielu placówkach, postawiłem na powoływanie kół szczególnie w szkołach. Udało
się z 11 kół działających w 1991 roku doprowadzić do ich systematycznego wzrostu w Oddziale Miejskim (dziś 61), mimo że w
międzyczasie likwidowano wiele placówek (ostatnio gimnazja).
W Legnicy nie ma szkoły żadnego szczebla, gdzie nie działa koło
TPD. Koła działają też w kilkunastu przedszkolach. Poza szkołami
średnimi i podstawowymi powstały koła w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona, w Wyższej Szkole Medycznej, a
także w specjalnych placówkach oświatowych i wychowawczych
w Legnicy. Udało się nam również zyskać sojuszników w instytucjach pozornie nie związanych z oświatą, takich jak: Powiatowy
Urząd Pracy, MOPS, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.

Udział samorządów
Obecnie Oddział Okręgowy TPD składa się z 6. oddziałów
powiatowych skupiających 149 kół, w tym 11 działających na
rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Było to możliwe
m.in. dzięki współpracy z lokalnymi samorządami. Oddział
pełni rolę inspirującą i wspomagającą w stosunku do kół. Koło
może działać, jeżeli otrzymuje propozycje programowe, ofertę
organizacyjną np. w zakresie różnych konkursów, ale jest
również zobowiązane do współpracy w organizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci wraz z propozycjami opłat
ulgowych i zniżek. Co najmniej 2 razy w roku prowadzi się w
siedzibie oddziałów zebrania instruktażowo-informacyjne z
udziałem przedstawicieli samorządów, wydaje się materiały
programowe. Oddział Miejski i Okręgowy TPD prowadzi konkursy na najaktywniejsze koło, starając się satysfakcjonować
lokalnymi wyróżnieniami najaktywniejszych przewodniczących kół. Pracownicy i działacze TPD są częstymi gośćmi
różnych inicjatyw i imprez organizowanych przez koła.

Fot. I. Malanowska

Upowszechnianie doświadczeń

Obrady Zarządu Głównego TPD. Od lewej: K. Pleśniak, Z. Nowaczyk
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Nasze legnickie doświadczenia mogliśmy upowszechniać na Dolnośląskim Forum Kół Przyjaciół Dzieci w roku
2007, na konferencji programowo-metodycznej dla działaczy
TPD i dyrektorów szkół oraz placówek wychowawczych „O
dalszy rozwój, umacnianie i doskonalenie pracy kół przyjaciół dzieci w okręgu legnickim”. Przełomowym wydarzeniem
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było, zorganizowane w dniach 5–6 listopada 2010 r., Krajowe
Forum Kół Przyjaciół Dzieci. Na łamach „Przyjaciela Dziecka”
(nr 1–6/ 2011) w artykule „Ważne wydarzenie” nieżyjący już,
wybitny działacz Bohdan Tracewski pisał: „Uczestnicy Forum
doskonale zdawali sobie sprawę, że w aktualnych warunkach
społecznych i ekonomicznych dalsza działalność Towarzystwa będzie musiała opierać się w jeszcze większej mierze
na działalności społecznej. A głównym źródłem dopływu
nowych działaczy są przecież koła. To przede wszystkim
od ich liczby i jakości działania zależy zasięg, wartość i
skuteczność Towarzystwa w niesieniu pomocy dziecku i rodzinie. Dlatego koła były i są nadal fundamentem naszego
stowarzyszenia”.

W świetle ankiety

Fot. Archiwum TPD w Legnicy

Duże znaczenie dla upowszechniania działalności kół
wśród działaczy TPD Dolnego Śląska miało zorganizowane 4 i
5 grudnia 2015 r. w Legnicy Dolnośląskie Forum Kół Przyjaciół
Dzieci, kiedy to wygłoszono apel: „Uważamy, że przyszłość i
dalszy rozwój TPD powinny opierać się na działalności istniejących oraz na podejmowaniu wszelkich inicjatyw sprzyjających powstawaniu nowych kół przyjaciół dzieci, zwłaszcza w
jednostkach oświatowych oraz środowiskowych”.
Przed jedną z konferencji programowych na temat doskonalenia pracy kół zwróciliśmy się, jako Oddział Okręgowy
TPD z ankietą, do wszystkich przewodniczących kół oraz
dyrektorów szkół, przy których działają koła. Na około 100
rozesłanych ankiet otrzymaliśmy łącznie 70 odpowiedzi od
przewodniczących kół i 40 od dyrektorów placówek. Z analizy
ankiet wynika, że 42 zarządy kół spotykają się 2 razy w roku, a

28 zarządów 4 i więcej razy. W okręgu są koła mające po 40 i
więcej członków, z informacji o strukturze społeczno-zawodowej członków kół wynika, że w większości przewodniczącymi
kół są nauczyciele, w 15 kołach pracownicy administracji i
obsługi, a w 11 także rodzice.
Istotne były również odpowiedzi dotyczące oceny pomocy,
inspiracji i zainteresowania pracą koła przez Oddział TPD.
Dobrą ocenę wystawiło łącznie 18 kół, a najwięcej, bo 52
koła, dało ocenę bardzo dobrą. Na dziesięć pytań o formy
pomocy i zakres inspiracji, uważane za potrzebne i warte
kontynuowania, najczęściej, bo aż 50 razy, pozytywne oceny
otrzymały konkursy plastyczne i fotograficzne dla dzieci i młodzieży oraz przekazywanie żywności i paczek ze słodyczami.
Na kolejnych pozycjach, z również wysokimi ocenami były:
imprezy rekreacyjno-sportowe, wycieczki, imprezy dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, kolonie i zimowiska.
Co godne podkreślenia, za bardzo potrzebne uznano
zebrania instruktażowo-informacyjne dla przewodniczących
kół (60 odpowiedzi). Na pytanie o ocenę form satysfakcjonowania sponsorów, wolontariuszy, przyjaciół i działaczy TPD za
wystarczające uznaje 27, a za bardzo dobre 43 przewodniczących kół. Prawie wszystkie koła, z wyjątkiem jednego, uznały
za potrzebne i bardzo potrzebne kontynuowanie przedsięwzięć programowych upowszechniających wzorce osobowe
bliskie ideałom TPD (z wielu wymienionych wybrano m.in.
Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty, Janusza Korczaka,
dr. Henryka Jordana).
Bardzo wysoko zostały ocenione, organizowane przez
legnickie TPD, kolonie wypoczynkowe dla dzieci. Przeważały
opinie, że kolonie są bardzo dobrze zorganizowane programowo i logistycznie.

Podopieczni TPD w Legnicy podczas wycieczki do Warszawy zwiedzili gmach Sejmu RP.
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W ankiecie pytano także o korzystanie z porad społecznych Rzeczników Praw Dziecka działających w legnickim
TPD. Może cieszyć mała liczba odpowiedzi potwierdzających
potrzebę korzystania z pomocy Rzecznika. Ale korzystający z
porad oceniają pracę Rzecznika bardzo wysoko. Oceny dotyczące innych spraw to: „duże zainteresowanie podległymi
kołami TPD, częste angażowanie się, inspirowanie i proponowanie różnych form organizacji czasu dla dzieci i młodzieży,
wspaniała organizacja konkursów, w których uczestnicy obdarowywani są pięknymi nagrodami. Przy okazji zgłoszono
prośby m.in. o wparcie finansowe przy organizacji małych
form wypoczynku dla naszych dzieci, o zorganizowanie narady instruktażowo-informacyjnej dla skarbników kół TPD, o
wcześniejsze przesyłanie do szkół informacji o planowanych
imprezach i konkursach po to, by można było przedłożyć je na
sierpniowej radzie pedagogicznej i następnie ująć w planach
wychowawczych.
Z analizy treści można wnosić, że nie wszyscy przewodniczący kół TPD informują rady pedagogiczne i dyrekcję
placówek o podejmowanych akcjach i działaniach przez ich
koło. Domagając się więcej materiałów informacyjno-instruktażowych, powinni pamiętać i w większym stopniu wykorzystywać w swojej działalności wydawany przez legnickie TPD
biuletyn „Nade wszystko Dziecko”. Wydaje się być zasadne,
aby zwłaszcza w gminach o działalności kół TPD informować
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i włączać je w działania
TPD, gdyż szkoła poprzez nauczycieli codziennie ma wgląd
w sytuację materialną i społeczno-wychowawczą w rodzinach
uczniów. Chodzi o to, by uwrażliwić całe środowisko społeczne na nieprawidłowości w procesie wychowania, warunki
dorastania oraz zdarzającą się krzywdę dziecka.

Opinie dyrektorów szkół
Ciekawe wnioski wynikają z ankiet skierowanych do dyrektorów szkól i placówek opiekuńczo-oświatowych, znajdujących się w na terenie oddziaływania legnickiego TPD. Na 60
wysłanych ankiet otrzymaliśmy 40 odpowiedzi. Ankietowani
dyrektorzy stwierdzili, że są bardzo zadowoleni z tego, że
na terenie kierowanej przez nich placówki funkcjonuje koło
TPD. Za najbardziej pożyteczne formy pracy kół uznano
różnorodną pomoc charytatywną dla dzieci: dofinansowanie obiadów, paczki i dary żywnościowe, dofinansowanie
kolonii i wycieczek, zbiórki odzieży, organizowanie imprez
szkolnych, konkursów plastycznych, turniejów wiedzy, Dnia
Dziecka oraz Mikołajek. Bardzo pozytywnie oceniano działalność Zarządów TPD, wspomagających działalność kół.
Wyrażano m.in. opinie: „pomoc jak najbardziej trafiona i
potrzebna, odpowiada na potrzeby ubogich rodzin; dzieci
i ich rodziny otrzymują paczki świąteczne, mają możliwość
uczestniczenia w imprezach integracyjnych”. Wnioskowano,
aby oprócz pomocy żywnościowej można było pomóc w zaopatrzeniu dzieci w artykuły i przybory szkolne, zeszyty, podręczniki, strój sportowy, czy obuwie na zmianę. W niektórych
środowiskach oczekuje się od TPD więcej akcji skierowanych
do dzieci z rodzin patologicznych, a także najmłodszych tj.
przedszkolaków.
Warto podkreślić, że dyrektorzy bardzo wysoko ocenili
pracę młodzieży, jej zaangażowanie i udział w organizowaniu akcji charytatywnych i innych imprez inspirowanych
przez TPD. Wielu podawało przykłady wolontariatu. Ucznio-
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Wybitny działacz i wieloletni prezes TPD Stanisław
Tułodziecki napisał: Państwo nie jest w stanie przyjść
z pomocą w każdej sytuacji wszystkim rodzicom i dzieciom. Zbyt często są to sprawy drobne, aczkolwiek istotne, nieraz wymagające natychmiastowego działania.
Są również i takie sprawy, w które władze urzędowe nie
mogą wkraczać, czy też ingerować, bo nie ma podstaw
prawnych, np. nie ma jeszcze przestępstwa, a jest już
„zagrożenie” moralne. Istnieją także problemy dziecka,
w których rozwiązaniu dopomóc mogą np. najbliżsi
sąsiedzi. Koło Przyjaciół Dzieci to oddolny ruch społeczny pobudzony i kierowany przez wspierające się
wzajemnie organizacje, które postawiły przed sobą jako
zadanie: pomóc rodzinie i dziecku.

wie chętnie uczestniczą w wyjazdach do domów dziecka,
aktywnie angażują się w działania społeczne, chętnie biorą
udział w paraolimpiadzie, przygotowują ozdoby świąteczne,
rozprowadzają kartki świąteczne, biorą udział w akcjach
charytatywnych, zbiórkach zabawek i słodyczy, zbieraniu
fantów na loterie oraz środków na zakup przyborów szkolnych itp.
Zdecydowana większość dyrektorów przejawia troskę o
większą efektywność i zakres działalności TPD. W wielu
ankietach czytamy: „należy wzmocnić akcję na rzecz propagowania i promowania działań TPD oraz pozyskiwania
kolejnych sponsorów i wolontariuszy.” Dyrektor szkoły, jak
piszą niektórzy, powinien być informowany przez przewodniczącego koła o działaniach podejmowanych przez TPD
na terenie placówki, a także o formach pomocy udzielanej
poszczególnym uczniom.
Podsumowując zebrany materiał możemy stwierdzić, że
im dyrektor jest bardziej zorientowany w celach i funkcjonowaniu TPD, tym bardziej podkreśla i docenia zgodność działań naszego stowarzyszenia z programem wychowawczym
szkoły. Dyrektorzy uważają, że zaangażowanie uczniów w
działalność TPD podnosi istotnie jakość pracy wychowawczej szkoły. Przejawia się to m.in. w rozwijaniu zdolności
twórczych i organizatorskich uczniów oraz umiejętności
pracy zespołowej poprzez czynne współuczestnictwo np.
w organizowaniu pożytecznych akcji charytatywnych, ale
także w lepszej integracji z osobami niepełnosprawnymi i
potrzebującymi pomocy, w przyswajaniu i propagowaniu
pozytywnych wzorców osobowych w stwarzaniu możliwości
intelektualnego sprawdzania się w konkursach i turniejach
poszerzających wiedzę.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, mające bogate doświadczenia, kontynuując tradycję, musi nadal dbać o pozyskiwanie członków i działaczy, doskonalenie pracy kół, w tym
szczególnie w środowisku oświaty, gdzie nasza działalność
uważana jest za partnerską i wspomagającą wychowawcze
zadania szkoły.
Kazimierz Pleśniak
Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy
Oddział Okręgowy TPD w Legnicy zrzesza 3600 członków skupionych w 149 kołach,
co stanowi blisko 10% wszystkich kół w kraju. Wśród nich ponad 500 członków to
uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci.
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tomaszowie Mazowieckim

Aktywnie i atrakcyjnie

Fot. Archiwum TPD w Tomaszowie Maz.

W historię Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pięknie
wpisuje się nasze tomaszowskie stowarzyszenie. Szkoda tylko, że nie ma dokumentacji archiwalnej z okresu przedwojennego. Są natomiast wspomnienia Pani Alicji Sapieżyńskiej,
która od 1950 roku kierowała referatem opieki nad dzieckiem
w Szkolnym Inspektoracie nazwanym później Wydziałem
Oświaty. Pani Alicja wspomina pierwsze lata pracy jako okres
ciągłych problemów lokalowych i organizacyjnych. Podkreśla
jednak wielkie zaangażowanie i życzliwość ludzi wielkiego
serca, wywodzących się głównie ze środowiska szkolnego,
którzy poświęcali swój czas wolny na zajęcia opiekuńcze z
dziećmi. Praca ukierunkowana była wtedy głównie na likwidację powojennych skutków nędzy w rodzinach najbiedniejszych
i zapewnienie dzieciom z tych rodzin jak najlepszej opieki.
Przede wszystkim powstało kilka placówek, które w oparciu o
szkoły prowadziły dożywianie. W latach 60. ubiegłego wieku
funkcjonowało już 28 kół TPD, które były organizowane nawet
przez komitety blokowe. Z czasem kół przybyło i obecnie 43
koła działają w szkołach i przedszkolach.
W ciągu kolejnych lat formy pracy się zmieniały w zależności
od potrzeb opiekuńczych i wychowawczych. Również rozwój
nauki i techniki inspirował do podejmowania nowych wyzwań,
gdyż dzieci wkraczające w świat nowoczesności miały coraz
to inne zainteresowania. Tak jest do dnia dzisiejszego. Same
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze są jednak niewystarczające, dlatego w Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej
Krasnoludek pracuje wielu specjalistów, mogących zapewnić
dzieciom udział w urozmaiconych i atrakcyjnych zajęciach.
Siłą napędową tomaszowskiego TPD zawsze byli i są
ludzie, dla których dzieci są największym skarbem. Jedni
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angażują się w codzienną pracę, inni wykazują wielką życzliwość i hojność jako darczyńcy i sponsorzy. Dzięki nim Zarząd
TPD pozyskuje środki finansowe i rzeczowe, które są dużym
wsparciem dotacji celowych otrzymywanych każdego roku
od lokalnych władz samorządowych na realizację zadań
statutowych.
Tomaszowskie TPD miało szczęście do setek bardzo
oddanych dzieciom działaczy, ale nie sposób wszystkich
wymienić. Ograniczmy się więc tylko do tych, którzy kierowali pracami Zarządu w ostatnich kilkudziesięciu latach i
potrafili gromadzić wokół siebie liczne grono pracowników
i działaczy.
Prezesami TPD w Tomaszowie Mazowieckim byli: Stanisław Włodarczyk, Franciszek Brzozowski, Antoni Woskowski, Aleksander Kobylak, Antoni Adamski, Zofia
Kępa, Józef Lenarczyk, a w czasach już nam najbliższych
najdłużej, bo aż 19 lat, kierował TPD Eugeniusz Muszyński, który był bardzo znanym i cenionym pedagogiem oraz
działaczem społecznym i samorządowym. Na 16 lat stery
po panu Muszyńskim przejęła Teresa Zając, długoletnia
nauczycielka i ulubienica uczniów popularnego w mieście
„mechanika”, kobieta z wielką charyzmą i licznymi pomysłami; przez wiele lat jej najbliższą współpracownicą była
Lucyna Zysiak. Następnie w ciągu 8 lat funkcję prezesa
pełnił Piotr Zieliński, znany ze swojej pracy społecznej na
rzecz środowiska lokalnego, cieszący się wielką sympatią
dzieci i młodzieży, kontynuując z wielkim zaangażowaniem
dotychczasowe cele i zadania statutowe naszego stowarzyszenia. Obecnie funkcję tę pełni niżej podpisana Jadwiga
Brajer.
Najciekawszym i niezwykle
atrakcyjnym pomysłem pani Teresy Zając, kontynuowanym przez
następców, jest charytatywny koncert „Serce na Dłoni”. Od wielu lat
impreza ta zaskakuje wszystkich
rozmachem organizacyjnym, różnorodnością form scenicznych i
wspaniałą scenografią. Jego największym atutem byli i są ludzie
wielkiego serca. Nic dziwnego,
bo umiejętności aktorskie prezentowali na scenie najbardziej
znani obywatele naszego miasta,
wśród których nie brakowało osób
pełniących najwyższe stanowiska
samorządowe. Tego nie da się zapomnieć!
Jadwiga Brajer
Prezes Oddziału
Powiatowego TPD
w Tomaszowie Mazowieckim
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Dzieci niepełnosprawne w TPD na przestrzeni lat

Od tradycji do nowoczesności
Krok po kroku kształtował się i powstawał społeczny system pomocy, który wiąże tradycyjne formy pomocy
z innowacyjnością w działaniu.
Wspominając 100-letni okres działalności Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci nie sposób pominąć obszaru aktywności
ukierunkowanego na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Krok po kroku kształtował się i powstawał społeczny system pomocy, który wiąże tradycyjne formy pomocy
z innowacyjnością w działaniu.
Prawie pół wieku temu przed rodzicami stały trudne zadania oraz obowiązki związane z pielęgnacją, opieką, leczeniem,
wychowaniem oraz nauczaniem i rehabilitacją, a nade wszystko przygotowaniem do życia (samodzielnego lub z pomocą).
Dla wielu rodzin były to nieznane dotychczas nowe wyzwania i
obowiązki, pokonywanie piętrzących się i wciąż narastających
trudności. Nie wszystkie rodziny potrafiły im podołać. Jednocześnie ogrom zadań, stojący na przestrzeni lat przed służbą
zdrowia, oświatą i opieką społeczną, przerastał możliwości organizacyjne tych instytucji. Brakowało placówek leczniczych,
rehabilitacyjnych, żłobków, przedszkoli i szkół, do których
mogłyby uczęszczać niepełnosprawne dzieci. O grupach
integracyjnych w przedszkolu, kształceniu integracyjnym lub
edukacji włączającej mało kto słyszał. Dzieci niepełnosprawne
skazane były na wegetację w „czterech ścianach”, a rodziny
z dzieckiem niepełnosprawnym żyły przeważnie w izolacji od
społeczeństwa.

Społeczne działanie rodziców
Zmiana w dostrzeganiu i postrzeganiu problemów rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym to ogromna i niezaprzeczalna
zasługa rodziców, którzy przestali działać w pojedynkę, lecz
skupili swoje siły w terenowych kołach Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Po pewnym czasie postanowili utworzyć przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci swoją reprezentację: Krajowy Komitet Kół Pomocy Dzieciom z Niepełną
Sprawnością Ruchową, przemianowany w następnych latach
na Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
Ruchowo, a obecnie działający pod nazwą Krajowy Komitet
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Rodzice,
w ramach Komitetu, potrafili bardzo szybko zjednoczyć się i
wspólnie działać. Stopniowo, dzięki ich wysiłkowi oraz staraniom i wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, następowała
poprawa w możliwościach i poziomie opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi.
Działania lokalne, ale również wystąpienia adresowane do
władz państwowych, przyczyniły się do znacznego postępu w
dziedzinie opieki i pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i ich
rodzin. Niezwykle cenna i potrzebna jest pomoc instytucjonalna wyrażająca się m.in. w tworzeniu i oferowaniu możliwości
zorganizowanego pobytu dzieci i młodzieży w świetlicach,
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ogniskach, ośrodkach, warsztatach terapii zajęciowej i domach dziennego pobytu.

Spotkania przyjaciół
W roku Jubileuszu TPD warto również wspomnieć o pierwszym integracyjnym spotkaniu przyjaciół specjalistycznych
kół dzieci niepełnosprawnych województwa dolnośląskiego
z zaprzyjaźnionymi kołami z kraju, które odbyło się w grudniu 2003 roku we Wrocławiu; a było to pierwsze w historii
Towarzystwa – Forum Kół Przyjaciół Dzieci. W spotkaniu tym
uczestniczyli przedstawiciele władz województwa i miasta, zaś
Zarząd Główny reprezentował Zygmunt Nowaczyk, członek
Prezydium ZG TPD. Właśnie ten grudniowy dzień 2003 roku
utwierdził społeczność rodziców dzieci niepełnosprawnych,
licznie reprezentowanych na Forum, w przekonaniu o celowości i skuteczności organizowania spotkań rodziców, ich
przyjaciół i szerszego grona kół. Spotkania te odbywają się
po dzień dzisiejszy, co najlepiej świadczy o potrzebie ich
organizowania. W następnych latach, po inauguracyjnym
wrocławskim spotkaniu, dołączyli naśladowcy. W ciągu lat
potwierdzało się też przekonanie, że w jedności jest siła i
tylko wspólnota oraz wzajemna pomoc mogą być skuteczne
w społecznej działalności.
W tym roku koła specjalistyczne województwa dolnośląskiego znów spotkają się w swoim gronie, tym razem dla
uczczenia jubileuszu 100-lecia TPD. Będzie to spotkanie
przyjaciół, stanowiące okazję do przekazania wzajemnych
podziękowań i gratulacji, a także zaprezentowania bogatych
osiągnięć, do których należy zaliczyć pikniki rodzinne, imprezy
i zabawy rekreacyjne, koncerty, konferencje, szkolenia i warsztaty, dyżury o charakterze poradniczym, nie zabraknie również
możliwości wymiany doświadczeń dotyczących codzienności
i problemów rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Podobne
spotkania odbędą się w wielu innych regionach kraju.

Z potrzeby serca
Z wielkim szacunkiem odnoszę się do wszelkich działań,
które podejmowane są z potrzeby serca, a nie dla pieniędzy. Przykładem autentycznie społecznego działania jest
aktywność Iwony Nowak z Poznania, która na początku
lat 80. ubiegłego wieku podjęła (wraz z mężem Andrzejem) inicjatywę utworzenia stacjonarnej bazy dziennego
pobytu dla najmłodszych dzieci niepełnosprawnych już od
ich urodzenia. Tak powstał żłobek „Bartek” w Poznaniu,
zapewniający opiekę, wychowanie i rehabilitację dzieciom
niepełnosprawnym przez wiele długich lat. Konsekwencją
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Fot. I. Malanowska

powstania ośrodka „Bartek” było podjęcie przez część jego
zespołu nauki w Studium Społeczno-Pedagogicznym TPD
w „Helenowie” na Wydziale Wieloprofilowego Usprawniania
Dzieci Niepełnosprawnych. Kierownik żłobka Halina Mikuła
wraz oraz Krystyna Chudziak i Arletta Cicha z powodzeniem
ukończyły wspomniane Studium i Akademię Pedagogiki
Specjalnej. Również w następnych latach personel „Bartka” uczył się w „Helenowie”. Żłobek „Bartek” był również
miejscem zajęć stażowych dla słuchaczy Studium w latach
następnych.
Innym przykładem działalności z „potrzeby” było tworzenie
ośrodków rehabilitacyjnych i szkolnych. Tak powstał Ośrodek
Rehabilitacyjno-Szkolny w Sosnowcu i Ośrodek SzkolnoRehabilitacyjny we Wrocławiu. Znam historię tworzenia tych
ośrodków, gdyż we Wrocławiu tworzyłem go od podstaw
(założenia programowo-organizacyjne, statut, szkoła, rehabilitacja, kadra, budynek, remont, modernizacja). Natomiast
w Sosnowcu o taki ośrodek zabiegał Zbigniew Krzemiński
(wówczas przewodniczący koła, obecnie kierownik WTZ TPD
w Sosnowcu). Oba ośrodki powstały prawie w tym samym
czasie (1992-93), a znając się ze Zbyszkiem Krzemińskim ze
wspólnej nauki i wspólnego działania, bardzo często dyskutowaliśmy na temat możliwości powstania placówek na wskroś
nowoczesnych i to nam się udało. Nasze placówki stały się wizytówkę obu miast. W taki nietypowy sposób mogliśmy także
„spłacić dług” za lata kształcenia w Studium TPD „Helenów”;
dodam, że należymy do pierwszej grupy absolwentów Wydziału Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci Niepełnosprawnych
w tym Studium. Wiele godzin, dni, a często i nocy spędziliśmy na rozmowach ze śp. Jerzym Serejskim, kierownikiem
Wydziału, wiceprezesem ZG TPD. Był naszym Nauczycielem
i Przyjacielem i to Jerzemu zawdzięczamy, że podjęliśmy
wyzwanie tworzenia ośrodków dla niepełnosprawnych dzieci.
Szczegółowe informacje o tych ośrodkach zawarte są w kwartalniku „Wspólna Troska” 1993, którego współwydawcą było
TPD. Tworząc ośrodki, nie „dla pieniędzy”, tylko „z potrzeby”,
dziękowaliśmy jednocześnie Jerzemu Serejskiemu za jego
społeczne działanie i naszą naukę. Podobnych przykładów
społecznej działalności wśród naszych członków jest bar-
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dzo wiele. Poza Poznaniem, Sosnowcem czy Wrocławiem
jest jeszcze bardzo wiele innych miejsc, w których wygrywa
„potrzeba”, gdyż funkcjonują w nich autentyczni społecznicy,
którzy podejmują odpowiedzialne działania z serca, a nie dla
pieniędzy.

Innowacyjność w działaniu
Poza tradycyjnymi formami pomocy, znaczenia nabierają
nowatorskie rozwiązania, takie jak edukacja rodziców, ale
także potrzeby edukacyjne kadry terapeutycznej, gdyż od jej
potencjału zawodowego w znacznej mierze zależy usprawnianie dzieci i prowadzenie ich przez życie. Rozpoczęto
także cykl wydawniczy pozycji książkowych, omawiających
problemy leczenia, rehabilitacji i nauki, a także problemy
socjalne rodzin. Wydawnictwa te trafiały do rodziców oraz
kół w całej Polsce. Są to zarówno opracowania rodzime,
jak również tłumaczenia, gdyż szczególnie w początkowym
okresie brakowało podstawowych informacji tekstowych o
leczeniu i rehabilitacji. Tłumaczenia obcojęzycznych opracowań zawdzięczamy osobistym kontaktom rodziców niepełnosprawnych dzieci i studyjnym wyjazdom za granicę do
ośrodków terapeutycznych. W ten sposób wzbogacaliśmy
swoją wiedzę o różnych metodach usprawniania i nauki.
Zmieniało się także spojrzenie na sytuację rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Nade wszystko ważny był podmiot
oddziaływania: dziecko oraz rodzina, a dopiero w następnej
kolejności pomoc instytucjonalna. Wśród wielu różnych rozwiązań nowatorskich były również turnusy rehabilitacyjne,
które, organizowane przez koła, były turnusami rehabilitacyjno-instruktażowymi (np. uczestnicy turnusu - dziecko z
mamą), aby w ten sposób realizować zadania rehabilitacyjne
wobec dziecka, a jednocześnie misję edukacyjną wśród
rodziców. Turnusy służyły zdobywaniu wiedzy, nabywaniu
praktycznych umiejętności oraz wymianie doświadczeń, w
połączeniu z elementami wypoczynku, rekreacji i integracji.
Nowatorską formułą turnusów były również zajęcia stażowe (ćwiczenia) dla słuchaczy Wydziału Wieloprofilowego
Usprawniania Dzieci Niepełnosprawnych TPD.
Oprócz turnusów, rozwinięty został także
integracyjny wypoczynek młodzieży, połączony z rehabilitacją funkcjonalną. W takiej
formule organizowane były obozy dla niepełnosprawnej młodzieży wraz z wolontariatem
(młodzież od 16 r.ż. bez rodziców). Obozy
z wolontariatem uznane zostały przez ich
uczestników i rodziców za jedno z najlepszych
rozwiązań terapeutycznych dla wypracowania
praktycznych umiejętności do samodzielnego
funkcjonowania w grupie społecznej.
Natomiast rozwój ośrodków dziennego pobytu, tworzonych w różnych częściach kraju,
dopingował ich organizatorów do podejmowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań,
opartych na najnowszych zdobyczach wiedzy,
sprzyjających osiąganiu pożądanych efektów
w zakresie opieki, terapii i edukacji. Program
ośrodków wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
rodziców; są to placówki organizujące opiekę i
zajęcia w określonych godzinach w ciągu dnia,
co sprzyja dobrym relacjom rodzinnym.
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stanowią o sile naszej organizacji, a tym
samym pokazują, że potrafiliśmy przystosować się do zmieniających się uwarunkowań
społeczno-gospodarczych w kraju, szczególnie po okresie transformacji ustrojowej.
Toteż wciąż aktywnie działamy dla dobra
naszych podopiecznych.

Fot. Archiwum TPD

Różnorodność działań

Praca mimo niepełnosprawności jest możliwa.

Poznawaniu i doświadczaniu świata przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną oraz ich rodziców służą również działania
innowacyjne wyrażające się w organizowaniu turystyki, w tym
pielgrzymek do miejsc kultu religijnego w kraju i za granicą.
Przez lata wypracowano wiele nowatorskich form turystyki:
rajdów, zlotów i wycieczek. Zostały one na stałe wpisane do
kalendarzy zamierzeń, a gdy okazało się, że są to bardzo
atrakcyjne wydarzenia, znacznie wzrosło zapotrzebowanie
na ich organizowanie. Dlatego koła zaczęły prześcigać się w
oferowaniu coraz to bardziej atrakcyjnych form pielgrzymowania. Na szczególną uwagę zasługują pielgrzymki do Włoch
(Rzym i Watykan) z Audiencją Generalną u Ojca Świętego
na placu Św. Piotra. Tak było za pontyfikatu Jana Pawła II,
Benedykta XVI, trwa również obecnie w czasie pontyfikatu
papieża Franciszka.

Dorastanie
Niestety, czy tego pragniemy, czy też nie, nasze dzieci
dorastają. Dlatego dotychczasowe formy działalności, skupione wokół form opiekuńczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych, poszerzono o inne obszary. Pierwszymi jaskółkami
odchodzenia od zamykania osób niepełnosprawnych w
czterech ścianach domu stały się warsztaty terapii zajęciowej, później zaczęły powstawać środowiskowe domy
samopomocy. Głównie z inicjatywy rodziców i kół powstało
26 warsztatów terapii zajęciowej oraz 3 środowiskowe domy
samopomocy, a także Dom Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych i Seniorów, także wiele świetlic terapeutycznych i ośrodków. W wielu regionach kraju, w miastach,
miasteczkach i wsiach, powstały placówki przekonujące o
konieczności zapewnienia takich form rehabilitacji zdrowotnej i społecznej. Dla prawie tysiąca uczestników WTZ i ŚDS
trzysta osób kadry świadczy codziennie usługi terapeutyczne, a tym samym odciąża rodziców na kilka godzin dziennie
od codziennych zajęć opiekuńczych, pozostawiając im czas
wolny, czas na własne potrzeby, wytchnienie, a nawet pracę
zawodową. Podążanie za zmieniającą się rzeczywistością
jest konieczne; świadczy również o przemianach, które
dokonują się w naszej organizacji. Wczorajsze jeszcze
dzieci, dzisiaj już młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne, mogą korzystać z każdej formy działalności oferowanej
przez Towarzystwo również po osiągnięciu pełnoletności.
Coraz więcej jest różnych działań nowatorskich, które
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Śmiało można nazwać rodziców dzieci
niepełnosprawnych ambasadorami społecznej działalności. Wielu z nich jest z nami
od początku powstania kół dzieci niepełnosprawnych. Niektórzy opiekują się już swoimi niepełnosprawnymi wnukami, gdyż i tak
się zdarza w rodzinach. Niestety, nie widać
wśród naszych członków zbyt wielu nowych młodych twarzy.
Powodem jest zwykle zbyt szeroki zakres naszej działalności, co nie każdej rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
odpowiada.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, co oznacza specjalizowanie się w określonych formach pomocy. Jedne koła
preferują usługi rehabilitacyjne np. programy terapeutyczne
czy ośrodki, inne koncentrują się na działalności adresowanej do starszej grupy podopiecznych, zakładając warsztaty
terapii zajęciowej i domy pomocy. Jeszcze inne skupiają
się na działalności pomocowej w zakresie pozyskiwania i
rozdziału dóbr materialnych, organizacji kolonii zdrowotnych
czy obozów i turnusów rehabilitacyjnych, podróży i poznawania świata, integrując środowisko wokół wspólnych wypraw
turystycznych i potwierdzając zasadę jedności działania
poprzez jej różnorodność. Każde koło na swoim terenie
robi to, na co jest największe zapotrzebowanie w ramach
istniejących możliwości organizacyjnych i ekonomicznych.
Koła, mimo tak dużej różnorodności w działaniu, a może
właśnie dlatego, stanowią o sile społecznego ruchu rodziców
dzieci niepełnosprawnych. Przez wiele minionych lat byliśmy
ambasadorami tej działalności i w dalszym ciągu nimi pozostajemy. Nade wszystko dbamy o naszych podopiecznych i
naszych członków, promujemy rodziców, koła i organizację,
ciągle podążamy za zmieniającą się rzeczywistością dnia
codziennego, a wszystko to składa się na nasz wizerunek.
Podkreślić należy, że w kołach nie ma stanowisk „za
pieniądze”. Mimo to nasi ambasadorzy wykonują ogrom
społecznie odpowiedzialnej pracy bez wynagrodzenia, a
przy tym z wzorową starannością.
Wydaliśmy książki, broszury oraz wiele innych publikacji o problemach dzieci niepełnosprawnych, ich rodzicach
i o naszych pomocnikach i przyjaciołach. Nasz dorobek
edytorski wzbogaca obecnie projekt Małej Konstytucji Niepełnosprawnych opracowany dla uczczenia setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jako autor tego projektu oddaję
w ten sposób pokłon rodzicom dzieci niepełnosprawnych,
dziękując im za wytrwałość w działaniu.
Józef Bogdaszewski
Józef Bogdaszewski jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego TPD oraz prezesem Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD.
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Wolontariat w legnickim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Studenci dla dzieci
Warto zachęcać studentów do członkostwa w TPD jako doświadczonej i skutecznej organizacji, oferującej szeroki
wachlarz działań na rzecz dzieci oraz otwartej na nowe inicjatywy i wyzwania.
Modelowym przykładem działalności na rzecz dzieci i ich
rodzin jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ta ogólnopolska,
najstarsza w Polsce organizacja działająca na rzecz dzieci,
realizuje statutowe założenia nieprzerwanie od roku 1919. W
swych strukturach posiada ogniwa we wszystkich województwach oraz w większości powiatów, miast i gmin. Podstawową
komórką organizacyjną TPD jest Koło, które może prowadzić
działalność zarówno w środowisku zamieszkania, jak i przy
placówkach czy instytucjach.
Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy z przyczyn
historycznych (przesunięcie granic i zasiedlanie po II wojnie
światowej tzw. Ziem Odzyskanych) działa od 1945 roku i pełni
ważną rolę, uzupełniając działalność państwa i samorządu w
zakresie opieki społecznej, przestrzegania praw dziecka zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, wspomagania rodziny
w wypełnianiu jej podstawowych funkcji, jakimi są: wychowanie
dzieci, zapewnianie im niezbędnych warunków do prawidłowego rozwoju, wzrastania w poczuciu bezpieczeństwa i miłości
poprzez zabezpieczanie podstawowych potrzeb psychicznych
i fizycznych. Organizacja działa również na rzecz właściwego
zagospodarowania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań,
organizuje wypoczynek letni i zimowy, prowadzi pośrednictwo
oraz rzecznictwo praw dzieci i młodzieży. W latach 2008–2010
nastąpił dynamiczny rozwój Stowarzyszenia – powstały nowe
koła, wobec czego legnicki Oddział TPD stał się największym
w kraju oraz wiodącym na Dolnym Śląsku – skupia ponad 2 tys.
członków zrzeszonych w kołach Przyjaciół Dzieci: w szkołach,
przedszkolach, przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
zakładach pracy, a także na wyższych uczelniach.
Współpraca legnickiego TPD z różnymi organizacjami
oraz instytucjami działającymi w przestrzeni środowiska lokalnego stanowi jeden z priorytetów działalności, bowiem
ich pracownicy, uczniowie, studenci zasilają szeregi wolontariatu. Jak podkreślają działacze TPD, młodzieżowi wolontariusze stanowią kapitał legnickiego oddziału, wspomagając
i realizując wiele ważnych przedsięwzięć stowarzyszenia. W
Oddziale Miejskim w Legnicy działa aż 50 kół zrzeszających
ok. 500 wolontariuszy, co klasyfikuje wolontariat TPD jako
jeden z największych w Legnicy.
Zgodnie z założeniami statutowymi, przedmiotem działalności TPD w Legnicy jest m.in.: współpraca z organami władzy
publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami,
związkami wyznaniowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu;
realizacja zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury,
ekologii oraz z innych dziedzin: z własnej inicjatywy, zlecanych
lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne; wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie ak-
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tów prawnych dotyczących dzieci; promocja i organizacja społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji
w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny
za ich zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych
prawem; udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki
nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu leczeniu, rehabilitacji i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców
i osób wspierających rodzinę; udzielanie pomocy i wsparcia
dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego i przewlekle chorego, w razie potrzeby
także po osiągnięciu pełnoletniości; organizacja środowiska
wychowawczego w miejscu zamieszkania dziecka, zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego
wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji;
promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, organizowanie
konkursów, festiwali itp.; podnoszenie kultury pedagogicznej
społeczeństwa; prowadzenie wydawnictw organizacyjnych,
edukacyjnych i dziecięcych promujących działalność TPD.
Działalność legnickiego oddziału TPD wynikająca z posiadanego potencjału organizacyjnego, jakim jest ruch wolontariacki oraz podejmowania wielu akcji na rzecz dzieci
i ich rodzin stawiana jest często jako wzór dla innych lokalnych
kół. W ten sukces wpisuje się wieloletnia aktywna współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona
w Legnicy.

Zaangażowanie studentów
Dokładnie 14 listopada 2018 r. minęło 5 lat od powołania
Studenckiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w PWSZ im.
Witelona w Legnicy, co było uwieńczeniem długoletniej współpracy pomiędzy uczelnią a stowarzyszeniem. Niezwykle cenne okazało sięzaangażowanie prezesa legnickiego oddziału
Kazimierza Pleśniaka, władz uczelni oraz wykładowców,
którzy dzięki swoim doświadczeniom zawodowym potrafili
zachęcić do wspólnych działań pierwszą grupę młodych
ludzi, wśród których wiele osób, nawet jeśli czuły potrzebę
pomagania innym, same, z różnych przyczyn, nie potrafiły
wyzwolić drzemiących w nich pokładów energii, aktywności
i przedsiębiorczości.
Zaangażowanie studentów w działalność koła zaowocowało wieloma ciekawymi inicjatywami, wśród których są stałe
akcje, takie jak „Uśmiech pod choinkę” i „Zajączek” polegające na zbieraniu żywności, zabawek, artykułów szkolnych i
odzieży dla potrzebujących rodzin i dzieci. Studenci chętnie
angażują się w zadania związane z zagospodarowaniem
czasu wolnego dzieci, upowszechnianiem sportu i rekreacji,
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krajoznawstwa. Przykładem są m.in. pieszy Rajd pod hasłem
„Dzień Ziemi w stadninie koni w Lipcach”, wycieczka z udziałem 30 uczniów SP nr 10 - podopiecznych TPD w Legnicy. W
rajdzie uczestniczyli również studenci III roku pedagogiki oraz
rodzice, którzy zgłosili się do pomocy w opiece nad uczestnikami rajdu. Dzień spędzony w stadninie wypełniła praca
przy koniach, ich czyszczenie i karmienie, zaś po tych zajęciach dzieci miały okazję odbyć swoją pierwszą jazdę konną.
Zorganizowano także ognisko i pokazy tekwoondo. Z kolei
w corocznie organizowanym festynie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka studenci, głównie z kierunku pedagogiki,
bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa medycznego,
prowadzą gry i zabawy, zabezpieczają opiekę i teren, przeprowadzają pokazy udzielania pierwszej pomocy medycznej.
W 2016 roku festyn odbył się na terenie PWSZ im. Witelona w
Legnicy. Warto podkreślić, że w ramach wspólnego projektu
„Razem dla dzieci – w trosce o rozwój i wzmacnianie uzdolnień” wsparcie finansowe na realizację zadań, zaplanowanych
z okazji Dnia Dziecka, pozyskano z Dolnośląskiego Urzędu
Marszałkowskiego.

Wspólne osiągnięcia
Wiele wspólnych osiągnięć z udziałem studentów wynika z
prowadzenia edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki
społecznej, w tym uzależnień, w szczególności alkoholizmu
i narkomanii oraz organizowania konferencji, seminariów,
szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowywania
i upowszechniania programów społeczno-pedagogicznych
wzbogacających pracę na rzecz dzieci i rodziców. Są to
m.in. wspólnie organizowane przedsięwzięcia: konferencja
„Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przeszłość – Teraźniejszość
– Przyszłość”, z okazji obchodów 95-lecia TPD w Polsce
oraz 70-lecia TPD w Legnicy w listopadzie 2014 roku; obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w grudniu
2015 roku, które przebiegały na terenie uczelni w Centrum
Konferencyjno-Widowiskowym; konferencja naukowo-metodyczna „Sztuka i terapia w pracy dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi”, połączona z organizacją dwugodzinnych
warsztatów w grupach: biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia, sztuka wizualna, teatroterapia oraz zabawoterapia.
Konferencję, zorganizowaną w maju 2016 roku, dofinansowała Fundacja KGHM Polska Miedź; konferencja naukowa
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu”,
zorganizowana w październiku 2016 roku, dofinansowana
została przez Fundację PZU. Ważnymi wydarzeniami były:
I Legnickie Targi Wolontariatu, zorganizowane w październiku
2016 roku wspólnie z Dolnośląskim Centrum Wolontariatu
Stowarzyszenie „Żyj kolorowo” oraz I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-społeczne aspekty wychowania
w dobie XXI wieku.

Bezinteresowna pomoc często przyjmuje postać pracy wolontariackiej, która jest podstawą
działalności wielu organizacji prospołecznych
i charytatywnych oraz formą dodatkowej aktywności niemal 32% mieszkańców Europy.
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Współpraca i zaangażowanie studentów w działania realizowane przez TPD daje im wymierne korzyści. Oprócz możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia mają okazję
poznania osób znanych i zasłużonych w społecznej działalności. Przykładem są m.in. spotkania studentów – wolontariuszy
z profesorem Stanisławem Leszkiem Stadniczeńką; władz
Uczelni oraz studentów z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem
Michalakiem, w ramach organizowanego III Dolnośląskiego
Forum Kół Przyjaciół Dzieci; z profesorem Tomaszem Arciszewskim podczas konferencji, na której wygłoszony został
wykład pt. „Edukacja sukcesu kluczem do przyszłości”.
Istotną rolę odgrywają również wspólnie podejmowane
działania o zasięgu międzynarodowym. Polegają one na organizowaniu pomocy dzieciom i ich rodzinom pozostającym pod
opieką Drohobyckiego Polskiego Kulturalno-Oświatowego
Stowarzyszenia „Odrodzenie”. Dzieci uczące się w polskiej
sobotniej szkole w Drohobyczu przyjeżdżają do Legnicy,
odpoczywają na koloniach, są wspierane w ramach prowadzonej akcji „Pomagamy Rodakom na Ukrainie”. W 2017
roku studenci i wolontariusze legnickiego oddziału TPD oraz
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” wyjechali razem na Ukrainę w
ramach projektu „Pomagamy rodakom z Ukrainy – z pamięcią
o poległych kresowiakach”, dofinansowanego przez Fundację
KGHM Polska Miedź i Fundację PZU.

Wartościowe inicjatywy
Na zakończenie warto podkreślić, że działalność społeczna
studentów bez wątpienia należy do bardzo cennych inicjatyw,
wymaga jednak wsparcia i pobudzania do działania ze strony
wykładowców oraz społeczników działających w środowisku
lokalnym. Jak pokazują najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS),
zaangażowanie Polaków w społeczną działalność jest rzadsze
niż dwa lata temu, w tym w działalności organizacji młodzieżowych, takich jak harcerstwo, kluby młodzieżowe, związki i
stowarzyszenia studenckie, w których odnotowano spadek
o 0,9 pkt. proc. Tylko 11% Polaków poświęca swój czas na
pracę społeczną w organizacjach pomagających dzieciom,
natomiast zaangażowanie społeczne w harcerstwie, stowarzyszeniach studenckich i innych organizacjach młodzieżowych
zadeklarowało 5,2% badanych.
W wielu publikacjach podkreśla się doniosłą rolę i osiągnięcia studenckiego wolontariatu. W przestrzeni uczelni
spontaniczna, bezinteresowna chęć pomocy, deklarowana
przez studentów, ma szansę połączyć się z wiedzą i refleksją
akademicką, co w rezultacie stanowi nową jakość udzielanej
pomocy, wzbogacającej osobowość i kompetencje wolontariusza, zarazem jawiąc się jako interesujący obszar badawczy.
Warto zachęcać nowych studentów do członkostwa w TPD
jako doświadczonej i skutecznej organizacji, oferującej szeroki wachlarz działań na rzecz dzieci oraz otwartej na nowe
inicjatywy i wyzwania.
Beata Skwarek
Powyższy artykuł dr Beaty Skwarek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowi skrót opracowania naukowego
przygotowanego do książki planowanej jako pokłosie konferencji TPD z
dnia 21. 11. 2018 r. pn. Dzieciństwo w Potrzebie oraz wystąpienia wygłoszonego podczas tej konferencji.
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Wspomnienie

Jadwiga Galicka-Załęska
(1942–2018)

W lipcu 2018 roku
– wspominają w imieniu działaczy społecznych
TPD w Łodzi Elżbieta Kisielińska i Irena Choińska – pożegnaliśmy Jadwigę Galicką-Załęską,
nieodżałowaną Prezes
Regionalnego Oddziału
Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Łodzi.
Nasza Koleżanka Jadzia - ładna, dzielna i
oddana bez reszty sprawom dzieci - kierowała z
wielkim zaangażowaniem
działalnością wszystkich Oddziałów TPD w Regionie Łódzkim przez ostatnich kilkanaście lat. Była w każdym miejscu,
gdzie widziała potrzebę udzielenia dzieciom pomocy. Dla
nas, społecznych działaczy na rzecz dzieci, była inspiratorem i wzorem pracowitości.
Od młodych lat swoje serce oddała dzieciom biednym,
pokrzywdzonym przez los. Pracowała w Szkole Specjalnej
dla dzieci z dysfunkcjami psychofizycznymi jako nauczyciel
klas I – III, troszcząc się o każde z nich z największą pieczołowitością. Następnie przez wiele lat, będąc dyrektorem
tej szkoły na łódzkim Widzewie, organizowała życie całej
szkolnej społeczności. Z Jej inicjatywy zorganizowano uroczystość nadania imienia Jana Brzechwy Szkole Specjalnej
Nr 128. Jej staraniem oraz nauczycieli i rodziców szkoła
otrzymała sztandar. Żegnały Jąw dniu pogrzebu dzieci tej
szkoły, stojąc przy sztandarze.
Była Osobą bardzo lubianą, a także znanym i cenionym
pedagogiem w środowisku oświatowym w Łodzi. W trakcie
pracy zawodowej Koleżanka Jadzia zaangażowała się w
działalność Dzielnicowego Zarządu TPD Łódź – Widzew,
sprawując funkcje członka Zarządu, następnie wiceprezesa
i prezesa tegoż Zarządu. Pracując w Zarządach Oddziału i
Regionalnym TPD, organizowała Ogniska Wychowawcze,
pozyskując sponsorów do udziału i pomocy w wyposażeniu
pomieszczeń w meble i sprzęt AGD, potrzebne w organizowaniu dzieciom opieki i zajęć edukacyjnych. Jadzia
była organizatorką wielu turnusów kolonijnych i sportowo
- rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Wszystkim
dzieciom w świetlicach i ogniskach TPD organizowała czas
wypoczynku po lekcjach oraz pomoc w rozwoju zainteresowań i pasji, a przede wszystkim organizowała codzienny
posiłek dzieciom, które tego bardzo potrzebowały. W czasie
okolicznościowych uroczystości organizowanych przez Zarząd TPD starała się, aby każde dziecko było obdarowane
upominkiem sprawiającym radość.
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Była osobą wyjątkową, ciepłą, do końca swoich dni
opiekującą się dziećmi, które Jej ufały. Odeszła za wcześnie. Bardzo nam wszystkim Jej brakuje. Odpoczywaj w Pokoju – takimi słowami pożegnano Panią Jadzię, wspaniałą
postać, o której nie da się zapomnieć nie tylko w kręgu osób
najbliższych, ale również przez działaczy TPD i wszystkich,
którzy ją znali i z Nią współpracowali – wspominają z głębokim żalem Elżbieta Kisielińska i Irena Choińska.

Mój mały świat
Świat mi najbliższy to moje miasto,
To, w którym mieszkam dwanaście lat.
Świat, w którym rosłam tu już od dziecka,
Przedszkole, szkoła, rodzinny dom.
Znajome lasy, drogi i ścieżki,
Miejsca dziecinnych zabaw i psot.
Huśtawka, górka, piaskownica,
Moje zwierzęta, no i mój blok.
Mój mały światek to też mój pokój,
Maskotki, każdy znajomy kąt,
Ż którym się wiążą różne wspomnienia,
Miłe i smutne, radosne chwile.
Świat mi najbliższy to też rodzina,
Bliższa i dalsza, siostra i brat.
I koleżanki, no i koledzy,
Bez których smutny byłby ten świat.
Marta Łuckiewicz
Wiersz autorki napisany w wieku 11 lat otrzymał III nagrodę w XI Ogólnopolskim Konkursie poetyckim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2007 roku i został zamieszczony
w tomiku pt. „Ja i mój świat”.

Opracowała Irena Malanowska
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100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Żyrardowie

Dawniej i dziś
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości stały się okazją do przyjrzenia się historii naszego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizacji, która swój jubileusz
obchodzi w roku 2019. Jakie były początki organizowania
opieki społecznej nad dziećmi i naszej lokalnej organizacji
TPD w Żyrardowie? Na ten temat informacji dostarcza żyrardowski historyk Bogdan Jagiełło.

Trudne i biedne początki
Wokół fabryki lniarskiej, uruchomionej w 1833 roku na
polach folwarku Ruda Guzowska, zaczęła się rozwijać osada
fabryczna. Od lat 60. XIX w. szybko wzrastała liczba robotnic, które często przyprowadzały do pracy już sześcioletnie
dzieci. Kobietom płacono znacznie mniej niż mężczyznom,
a dzieciom za pomocnicze prace zgoła symbolicznie. O
warunkach ówczesnego życia świadczą choćby takie fakty,
jak to, że co siódme niemowlę umierało przed osiągnięciem
pierwszego roku życia, a co dziesiąte dziecko między pierwszym a trzecim rokiem życia. Nawet utworzenie fabrycznej
ochronki i utworzenie fabrycznej służby lekarskiej niewiele
poprawiło tę statystykę. Do tworzącego się miasta napłynęło
też dużo biednej ludności żydowskiej. Na szczęście w końcu
XIX w. potaniała żywność, bo rosyjskie zboże zostało wyparte
w zachodniej Europie przez tańsze zboże amerykańskie. Ale
w związku z tym fabrykanci próbowali obniżyć płace, co stało
się przyczyną strajków.
Po rewolucji 1905 r. i strajku szkolnym, który doprowadził do przywrócenia języka polskiego jako wykładowego
w szkołach, uzyskano też zgodę władz carskich na zakładanie polskich stowarzyszeń. Jednak najbardziej aktywną,
skupiającą głównie nauczycieli, Polską Macierz Szkolną,
władze carskie zdelegalizowały już w 1907 r. W Żyrardowie
powstało także bardzo liczne Towarzystwo Kultury Polskiej,
któremu przewodniczył doktor Marian Wilczyński, członek
PPS oraz Narodowego Związku Robotniczego. Prowadziło
ono własną szkółkę oraz bibliotekę, w której odbywały się
odczyty postępowych prelegentów. Towarzystwu „Wychowanie” przewodniczył Albin Żbikowski, jeden z dyrektorów Zakładów Żyrardowskich, opiekun szkół fabrycznych i inicjator
biblioteki dla robotników. Towarzystwo to także prowadziło
małą szkółkę, w której pracę rozpoczęło kilka znanych żyrardowskich nauczycielek.
Niestety wybuchła I wojna światowa, stanęła fabryka, a
Żyrardów w pierwszej połowie 1915 r. stał się miastem przyfrontowym. Powołano Komitet Obywatelski, któremu przewodniczył A. Żbikowski. W dwu jadłodajniach wydawano
bezpłatnie po kilkaset obiadów dziennie. Najbiedniejszym
rozdawano paczki żywnościowe. Specjalną opieką starano
się objąć rodziny osób powołanych do wojska. Zajmował się
tym wprawdzie inny komitet, ale wielu jego członków działało
równolegle w Komitecie Obywatelskim, z tym, że w jego skład
wchodziło też paru robotników. Utworzono dwa przytułki dla
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osób starszych, przytułek /schronisko/ dla sierot oraz szpitalik dla dzieci chorych na choroby zakaźne. Prowadzono
szczepienia dzieci, a dla niemowląt akcję „Kropla mleka”. W
połowie lipca 1915 r. wycofujący się Rosjanie wysadzili Zakłady Żyrardowskie, w wyniku czego sześć tysięcy robotników
straciło na kilka lat swoje miejsca pracy. Wraz z niemieckimi
okupantami przyszedł głód.
Nadszedł rok 1918. W pierwszym roku niepodległości
Robotnicze Koło Kulturalno – Oświatowe było tak prężne,
że założyło i prowadziło własną szkółkę. Zaś sierociniec, z
powodu złego stanu technicznego budynku, przeniesiono
z Podlesia na ulicę Targową (dziś G. Narutowicza), a następnie na ulicę H. Sienkiewicza, gdzie funkcjonował jako
instytucja filantropijna, wspierana przez żyrardowską inteligencję, wprawdzie daleką od poglądów socjalistycznych,
ale kierującą się poczuciem powinności obywatelskich i
społecznych.
Pomimo wielu starań o dotarcie do źródeł historycznych,
udało się ich zebrać niewiele, toteż nie jest łatwo opracować
dokładne dzieje naszego miasta. Brakuje akt w Archiwum
Państwowym w Grodzisku Mazowieckim, które po likwidacji
takiej placówki w Żyrardowie, przejęło dokumenty z naszego
terenu. Poszukiwania w bibliotekach przyniosły materiały
dotyczące oświaty i niewiele o TPD. Muzeum Mazowsza
Zachodniego w Żyrardowie jest w posiadaniu zaledwie kilku
zdjęć oraz niewielu materiałów o TPD z uwagi na wielokrotną zmianę siedziby, przeprowadzki i okresową likwidację
prowadzonej działalności. Większość zebranych materiałów
pochodzi z lokalnej prasy, zwłaszcza z „Życia Żyrardowa”
oraz wspomnień ludzi w różny sposób, zawodowy lub wolontariacki, związanych z TPD działającym na terenie miasta
Żyrardowa.
Pierwsze wzmianki o RTPD w Żyrardowie pochodzą
z lat 1919–1920, kiedy to w Żyrardowie powołano zakład
wychowawczy.
Podobno istniał nawet od 1916 roku jako nieduży dom dla
najbiedniejszych dzieci. Patronowali mu dr Iza Zielińska, dr
Maria Pożaryska i znany z późniejszej działalności Tomasz
Arciszewski. Z czasem dom okazał się za mały, dzieci przybywało. Przeniesiono je do Warszawy na Ochotę – wspominała
bardzo juz wiekowa Mieczysława Śniegocka z Łodzi.
Po I wojnie światowej w mieście powstał Komitet Pomocy
dla Najbiedniejszych na czele z nauczycielem Władysławem
Dzikiewiczem. Komitet gromadził zapasy żywności na okres
zimy dla najbiedniejszych, co ułatwiło im przeżycie. Władysław Dzikiewicz był też współorganizatorem 15.I.1924 r. loterii
fantowej na rzecz dzieci, za co otrzymał podziękowanie od
Miejskiej Rady Opiekuńczej.
W roku 1930 powołano w mieście opiekuna społecznego,
który roztaczał opiekę nad kalekami, sierotami, chorymi i najbiedniejszymi dziećmi. Powstało nawet „schronisko dla sierot”
pod opieką księdza proboszcza, ale fundusze pochodziły z
Zarządu Miejskiego.
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Stopniowo wdrażane były również inicjatywy naszego
stowarzyszenia.W okresie międzywojennym istniało już przedszkole Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i kilka
szkół powszechnych, prowadzonych jako publiczne. Działał
też dom dziecka przy ulicy Doczkała, którym z ramienia RTPD
kierowała Krystyna Przyjałkowska, a później Hanna Kała.
Nas najbardziej interesuje założona w 1921 roku Szkoła Powszechna im. Stanisława Staszica przy placu targowym (Plac
Sołtana 5), której kierownikiem został Walery Plewiński. To
późniejsza Szkoła Podstawowa nr 3, mająca związek z dalszą
historią związaną z TPD.
W czasie II wojny światowej szkoły publiczne, za zgodą
okupanta niemieckiego, pracowały, choć w bardzo trudnych
warunkach, w pomieszczeniach zastępczych i z ograniczonym programem nauczania (bez nauki historii i geografii).

Powojenne sukcesy
Po wojnie Żyrardów powoli wracał do normalnego życia.
Wkrótce wznowiło działalność Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Władze oświatowe uruchomiły ponownie Dom Dziecka, najpierw też przy ulicy Doczkała, potem przy ulicy Kamiennej w
samodzielnym domu z ogrodem. Kolejnymi kierownikami były
Danuta Misztal, w latach 1955–1980 Halina Umięcka, potem
Wiesława Frynia i Liliana Sałajczyk, za której to czasów Dom
Dziecka został rozwiązany z powodu bardzo złych warunków
lokalowych i stanu technicznego obiektu. Było to wielkie przeżycie dla dzieci i opiekunów. Dzięki Stanisławowi Gruszeckiemu zachowały się o tym artykuły w „Życiu Żyrardowa”.
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Ciekawe były losy wcześniej wspomnianej szkoły powszechnej, późniejszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie.
Po II wojnie światowej kierownikiem jej był Adam Podgórski.
Jak wynika z relacji ówczesnego jej absolwenta, a przyszłego
historyka Bogdana Jagiełły, w 1950 r. władze partyjno – miejskie postanowiły „Trójkę” uczynić szkołą świecką. W tym celu
oddano ją pod patronat TPD. Z innych szkół religię usunięto w
1951 r. Do pracy w „Trójce” skierowano młodych nauczycieli.
Nowym kierownikiem został Henryk Nieruchalski, a po roku
Mieczysław Zambrzycki. Od września 1952 r. do sierpnia
1969 r. kierownikiem Szkoły nr 3 był Henryk Brzeziński, który
pełnił także funkcje prezesa ZNP i przewodniczącego Rady
Miejskiej. Po przemianowaniu „Trójki” na szkołę świecką,
część rodziców przepisała swoje dzieci do innych szkół. W
roku szkolnym 1956/1957 przeprowadzono w budynku modernizację, w wyniku której poprawiły się warunki sanitarne
i lokalowe. Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w Resursie,
zajęcia plastyczne w świetlicy, skąd rodzice zabierali dzieci
po podwieczorku. Te czasy znamy ze wspomnień Bogdana
Jagiełły i Andrzeja Klaty.
Zmienne też były losy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Żyrardowie. Organizacja działała przy współpracy z władzami
oświatowymi na bazie placówek szkolnych, nie miała własnej siedziby. TPD zajmowało różne lokale, m.in. w budynku
1-piętrowym przy ulicy 16 stycznia róg Mielczarskiego. Tam
pani Ładowska przygarnęła TPD do Poradni PsychologicznoPedagogicznej. Potem TPD mieściło się w budynku obecnej
Szkoły Muzycznej. W r. 1987 prezesem TPD w Żyrardowie
została Hanna Borowska, obejmując tę funkcję po Wiesławie
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Fryni, która została kierownikiem Domu Dziecka. Wówczas
TPD działało w oparciu o koła w szkołach. Składki wpłacane
na rzecz organizacji pozostawały do dyspozycji kół. Wiodącą rolę w organizacji imprez i uroczystości pełnił Ogród
Jordanowski przy ulicy Mostowej, którego kierownikiem była
Alfreda Cichocka. Administrację prowadziła na część etatu
Halina Umięcka.
Po reformie samorządowej na początku lat 90. XX w. zlikwidowano część etatu pracownika administracyjnego, a tę
rolę przejął Zarząd Wojewódzki TPD w Skierniewicach. Z inicjatywy ówczesnego prezesa Oddziału Wojewódzkiego TPD
w Skierniewicach Juliana Brzozowskiego i w porozumieniu
z prezesem Oddziału TPD w Żyrardowie Hanną Borowską –
powstało w 1993 r. pierwsze Ognisko TPD w Żyrardowie. Miasto
przydzieliło siedzibę przy ul. Reymonta, a Zarząd Wojewódzki
zapewnił finansowanie opiekunów. Kierownikiem pierwszego
ogniska TPD został Jan Lepieszka. W następnych latach powstało drugie Ognisko TPD z siedzibą w Szkole Podstawowej
nr 1 przy ul. Jasnej. Kierownikiem została Hanna Brzezińska.

Pokonywanie trudności
W roku 1999, w wyniku kolejnej reformy administracyjnej
powstał Oddział Powiatowy TPD w Żyrardowie i jednocześnie
miasto weszło w skład województwa mazowieckiego. Naszym
prezesem nadal była Hanna Borowska. Sytuacja TPD jednak
bardzo się skomplikowała, gdyż Zarząd Województwa Mazowieckiego nie uwzględnił działalności ognisk TPD w Żyrardowie, a tym samym wystąpił brak finansowania zatrudnionych
w ogniskach pracowników. Rozpoczęły się trudne rozmowy
Zarządu Wojewódzkiego TPD z władzami powiatu żyrardowskiego na temat środków finansowych. Lokalni działacze TPD,
władze miasta i powiatu widziały potrzebę utrzymania chociaż
jednego ogniska TPD. W tym czasie wielu wychowawców pracowało społecznie. Ostatecznie zdecydowano się na ognisko
kierowane przez Hannę Brzezińską. Wychowanków pierwszego ogniska przejął Ogród Jordanowski (przy ul. Reymonta).
Niestety i ognisko przy ul. Jasnej otrzymało wypowiedzenie
umowy. Nową siedzibę dla niego znaleziono w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Środkowej. W
roku 2000 działalność TPD wspomogły niewielkie środki
przekazane z budżetu powiatu żyrardowskiego. W roku 2001
z powodu groźby zamknięcia Klubu Środowiskowego przy
ul. Mostowej i potrzeby objęcia opieką wychowanków tej
jednostki, TPD podjęło decyzję o przejęciu tej placówki jako
ogniska TPD, a kierownikiem została Urszula Szymańska, a
potem Małgorzata Paciepnik.
Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Żyrardowie po Hannie Borowskiej była Hanna Brzezińska. Długoletnią księgową była Elżbieta Leniarska. W Komisji Rewizyjnej
TPD działały Jolanta Długosz i Ewa Kotowska.
Na początku XXI wieku żyrardowskie TPD funkcjonowało
więc poprzez działalność dwu środowiskowych ognisk wychowawczych. Obie placówki pracowały jednak w bardzo
złych warunkach lokalowych, co groziło ich zamknięciem
przez SANEPiD. Sytuacja wymagała szybkich i radykalnych
zmian. Inicjatywę w tym zakresie przyjęła na siebie nowa od
16.X.2009 r. prezes Zarządu Powiatowego TPD w Żyrardowie
Teresa Dzieniewicz.
W sierpniu 2012 r. została podpisana umowa o użyczenie
lokalu Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. ks.
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Brzóski 9 (po byłym sklepie spożywczym) między prezesem
tejże Spółdzielni Marianem Rusinowskim a prezes Zarządu
Powiatowego TPD w Żyrardowie Teresą Dzieniewicz. W listopadzie 2012 r. rozpoczęły się prace remontowo-adaptacyjne.
Był to wynik wzorcowej współpracy władz miasta Żyrardowa, a
zwłaszcza ówczesnego wiceprezydenta Grzegorza Obłękowskiego oraz kilku firm. Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej
reprezentował prezes Jan Kalman – człowiek całym sercem
oddany temu przedsięwzięciu. Ochotnicza Straż Pożarna z jej
prezesem Danielem Sawickim prowadziła prace rozbiórkowe i zabezpieczała obiekt w czasie remontu. Projekt obiektu
opracowała Małgorzata Walczak, dyrektor Miejskiego Zespołu Urbanistycznego. Firma INN-BUD Wojciecha Szweda
prowadziła prace budowlane. Nadzór techniczny objął Adam
Szymonik, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pomoc ludzi dobrej woli
Do współpracy z TPD w trakcie prac budowlanych, adaptacyjnych i w zakresie urządzania i wyposażenia włączyło się
wielu ludzi dobrej woli jak: wiceprezesi Zbigniew Żebrowski
i Waldemar Darski z PPU „ROMEX” Sp. z o.o.; dyrektor
Krzysztof Bakalarczyk, z Management Group „TUBĄDZIN”
Sp. z oo.; Jarosław Gejcyg – przedsiębiorca z Żyrardowa;
prezes Marek Balcer z GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. –
MSZCZONÓW; dyrektor Tomasz Soboń z RUUKKI; dyrektor
Piotr Hupałowski – METRONA, Marzena Kwaśniewska –
ówczesna dyrektor BPH. Poważną pomoc uzyskaliśmy także
od różnych fundacji jak: PGE Warszawa, VELLUX – Lidia
Mikołajczyk-Gmur, ATLAS Gdańsk, JOHNSON s.c. – Jacek
Łowigus.
Nasze przedsięwzięcie w trakcie jego realizacji bardzo
mocno wspierała ówczesna poseł na Sejm Beata Rusinowska. Imponujące było tempo prac remontowo-adaptacyjnych.
W grudniu 2013 roku oddano do użytku I część, tj. salę do
zajęć świetlicowych, kuchnię i sanitariaty. Dnia 13.11.2014
roku oddano II część, tj. salę rehabilitacyjną, komputerową
i pomieszczenia biurowe. Łącznie budynek obejmuje powierzchnię ponad 260 m kwadratowych. Elewację zdobi ciekawe graffiti autorstwa Łukasza Cichobłazińskiego.
Nasi podopieczni przenieśli się do komfortowych warunków, tak bardzo pomocnych w procesie nauki, wychowania
i opieki.
Z okazji uroczystego otwarcia nowej placówki TPD zasłużeni sponsorzy otrzymali w dowód wdzięczności odznakę
„Przyjaciel Dziecka”.
Oddział Powiatowy w Żyrardowie, mając bogatą tradycję,
kontynuuje dorobek Towarzystwa, wspomagany przez wielu
działaczy i wolontariuszy, którzy mają potrzebę wypełniania
misji Towarzystwa wespół ze szkołami, GOPS-ami i MOPS-em
oraz władzami samorządowymi miasta i powiatu. Prowadzimy ognisko wychowawcze – świetlicę. Organizujemy zajęcia
integracji sensorycznej, warsztaty tematyczne dla rodziców
i opiekunów w powiecie żyrardowskim, przystępujemy do
konkursów, które pozwalają nam rozszerzać formy pracy, a
także atrakcyjne imprezy dla dzieci i rodziców, które cieszą
się wielkim powodzeniem. Dużym wyzwaniem są dziś dla nas
uroczyste obchody 100-lecia TPD, które realizujemy przez cały
rok 2018 do października 2019 roku.
Ewa Kotowska
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Pisali o nas • Pisali o nas • Pisali o nas
Lokalne media sporo uwagi poświęcają inicjatywom i działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Poniżej publikujemy wybrane informacje lub fragmenty, pokazujące różnorodność zajęć, a także ich wysokie walory wychowawcze i edukacyjne.

Tygodnik Ciechanowski, Ciechanów 28-05-19

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
100 lat w służbie dziecku i rodzinie

1 czerwca Dzień Dziecka

***
Oleśniczanin, Wrocław 19-12-18

Z miasta

Zebrali dla Irka 5 tysięcy zł

Dzień Dziecka to przemiłe kolorowe święto. To ich dzień
uśmiechu i radości, jeden z ważnych dni obfitujących w większą dawkę przyjemności.
Wspólnie z dziećmi radujemy się tym dniem, nie zapominając jednak, żeby dzień dziecka był w każdym dniu, żeby to
był dzień miłości do niego, troski i stałej opieki.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci świętuje również swój jubileusz 100-lecia działalności, ponieważ w 1919 roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę zwrócono szczególną uwagę
na opiekę i pomoc dzieciom.
Składamy serdeczne podziękowanie naszym wieloletnim
darczyńcom, wolontariuszom i sympatykom.
Wspierając naszą działalność na rzecz dzieci, przyczyniacie się Państwo do wyrównywania szans naszych podopiecznych.
Janusz Korczak powiedział: „Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”.
Z wyrazami szacunku
Jadwiga Paprocka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Klub Biegacza Szerszeń
oraz Stowarzyszenie SIM zorganizowali 9 grudnia Mikołajkowy
Bieg Charytatywny dla Irka. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem, a m.in. dzięki licytacji udało się zebrać pokaźną
sumę. – Prawie 200 biegaczy oraz ponad 5000 złotych wsparło
działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy – czytamy
na stronie wydarzenia. Dochód zostanie przeznaczony na
cele statutowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a w tym także
na pomoc Irkowi. – Chcemy dofinansować zakup powiększalnika dla Irka, który jest mu niezbędny do nauki w szkole. Bez
tego przyrządu optycznego Irek nie mógłby skończyć szkoły.
Pomoże mu to zdobyć wykształcenie niezbędne w dorosłym
życiu – dowiadujemy się.

***

Gmina Stargard. Od maja 2017 r. w Ulikowie, Grabowie,
Krąpieli Trzebiatowie, Golinie, Małkocinie, Strzyżnie, Żarowie,
Lubowie, Poczerninie, Lipniku i Koszewie działają Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Dzieci mają tu zapewnioną fachową opiekę i pomoc w nauce,
ciekawie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania.
W wymienionych placówkach wsparcia dziennego TPD w
gminie Stargard każde dziecko może liczyc nie tylko na pomoc w nauce, ale też na rozmowę i wsparcie w trudnych chwilach, kiedy ma problemy w rodzinie, szkole, czy w kontaktach
z rówieśnikami. W ogniskach TPD prowadzony jest program
„Dziecko w domu – należne miejsce”. Jednym z priorytetów
są zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.
– W sierpniu i wrześniu rozmawialiśmy z dziećmi na temat
szkodliwości spożywania alkoholu i jego skutków. Na podstawie zdobytych wiadomości dzieci rozwiązywały quiz wiedzy
z profilaktyki antyalkoholowej i wzięły udział w III Międzyogniskowym Konkursie Plastycznym pt. „Dziękuję, alkoholem się
nie truję”. Głównym celem konkursu była promocja zdrowego
stylu życia, trzeźwości i abstynencji oraz rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci – informuje Iwona Antczak,
kierownik Placówek Wsparcia Dziennego TPD w gminie Stargard. (…) Nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w
Stargardzie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie
otrzymali wszyscy uczestnicy plastycznej zabawy.
(reg)

Kurier Szczeciński, Szczecin 08-10-18

Festiwal Modelarski Paprykarz 2018

Wystawa pełna pasji
Prawie 750 modeli pojazdów cywilnych i wojskowych,
maszyn i urządzeń, statków, okrętów, samolotów, pojazdów
kosmicznych w różnych skalach można było oglądać przez
dwa dni – w sobotę i niedzielę – na VIII Szczecińskim Festiwalu
Modelarskim Paprykarz 2018 w Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Niemierzyńskiej. Pasję zapaleńców, którzy je
stworzyli, podziwiały tłumy gości.
Szczeciński festiwal jest co roku prawdziwym świętem
modelarzy i pasjonatów modelarstwa. To impreza z wieloma
atrakcjami – można zwiedzać wystawę, oglądać makiety kolejki elektrycznej, dzieci mają okazję uczestniczyć w warsztatach.(…) Głównymi bohaterami są jednak zawsze wspaniałe,
precyzyjnie wykonane modele kartonowe i papierowe, którym
autorzy poświęcają nawet rok pracy. (…)
Organizatorem festiwalu jest Zachodniopomorski Oddział
Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, współorganizatorami Muzeum Techniki oraz nieformalna grupa „Szczeciński
Paprykarz Modelarski” i IPMS Polska.(…)
W niedzielę, na koniec festiwalu, najlepsze prace wyróżniono pucharami, dyplomami i nagrodami.
(gan)
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***
Kurier Szczeciński, Szczecin 25-10-18

Tu dzieci znajdują pomoc, opiekę i dobrą zabawę

Alkoholem się nie truję!
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Pisali o nas • Pisali o nas • Pisali o nas
Tygodnik Płocki, Płock 07-08-18

Gazeta Lubuska, Zielona Góra 30-04/01-05-19

Wizyta w Korzeniu Rządowym „Maciejówka”

Konkursy przedłużone. Można się zgłaszać

Świetna zabawa i wiele wrażeń
– To była wspaniała wycieczka – tak o wizycie w Korzeniu
Rządowym „Maciejówka” mówiły uczestniczące w wyprawie
dzieci. Pogoda dopisała, i z wyjazdu dzieci przywiozły mnóstwo wrażeń.
Wyjazd do Korzenia Rządowego zorganizowało Krajowe
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
Dzieciom” w Płocku wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci oraz zarząd miejski w Płocku, który był reprezentowany
przez Stanisławę Rymanowicz i Wojciecha Lewandowskiego.W wycieczce wzięło udział 40 dzieci z rodzin biednych i
niepełnosprawnych z opiekunami. Wszyscy są podopiecznymi TPD.
Uczestnikom wyprawy zapewniono wyżywienie, wiele konkursów sportowych i zabaw. (…)
Jol.

***
Gazeta Pomorska, Bydgoszcz 26-04-19 Włocławek

Integrujemy się na scenie
– jest bajkowo i kolorowo
Trzy grupy dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych wzięły wczoraj udział w pierwszym dniu 20. Edycji
Prezentacji Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Mój świat – moje życie”. Zaplanowano
występy aż siedmiu zespołów, niestety z uwagi na trwające
strajki liczba młodych aktorów się uszczupliła. Wczoraj na
scenie Centrum Kultury „Browar B” z popisami teatralnymi
wystąpili podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia „Oligo” oraz WTZ
przy ul. Łaziennej. (…). Więcej na stronie www.pomorska.
pl/włocławek (WA)

***
Głos Koszaliński, Koszalin 28-02-19

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
działa już od 100 lat
100 lat mija odkąd powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Z tej okazji również koszaliński oddział przygotował całoroczny plan obchodów. Jednym z pierwszych elementów tegorocznego świętowania – już w kwietniu – będzie konferencja
naukowa poświęcona cyberzagrożeniom. Oprócz tego na
kolejne miesiące planowane są też: konkurs plastyczny, fotograficzny oraz literacki dla dzieci i dorosłych, przegląd twórczości dziecięcej w Dźwirzynie, piknik rodzinny w Lekowie, a
na zakończenie, jesienią, gale „TPD dziękuje przyjaciołom”.
We wrześniu pojawi się też w Koszalinie tablica upamiętniająca
100-lecie organizacji. Jak podkreślał dyrektor oddziału Henryk
Zabrocki w czasie konferencji prasowej, ten rok będzie okazją
do poznania bliżej szerokiej oferty TPD.
(KACHA)
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza do udziału w
Regionalnym Konkursie Ekologicznym pod nazwą „Nasze
krajobrazy”. Temat plastycznych zmagań brzmi: Dbam o
piękno domu – Ziemi”. Konkurs jest skierowany do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów. (…). TPD organizuje też
konkurs poetycki, także dla uczniów SP i gimnazjalistów. W
tym przypadku to XXIII Regionalny Konkurs pod nazwą „Droga
do gwiazd” (edycja z okazji jubileuszu stulecia TPD).
Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna
(nauczyciela).
Prace należy wysłać na adres: Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, ul. Reja 3/1, 65-076 Zielona Góra.
Wręczenie nagród odbędzie się z okazji Dnia Dziecka w
Muzeum Ziemi Lubuskiej – 31 maja br.
(KALI)

***

Tygodnik Siedlecki, Siedlce 15/21-05-19

Zapotrzebowanie na przyjaźń
W Szkole Podstawowej nr 6 w Siedlcach odbyła się uroczystość jubileuszowa 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent Siedlec Andrzej
Sitnik. Uczestniczył on też w samej uroczystości obok takich
gości, jak rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk
czy prezes Zarządu Mazowieckiego TPD Monika Jagodzińska.
Uroczystość przygotowali wychowawcy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Siedlcach: kierownik
Joanna Myrcha, Barbara Hawryluk, Magdalena Trykowska i
Barbara Lewandowska. To właśnie one na co dzień zajmują
się dziećmi. Działacze TPD podkreślają, że program 500+
znacząco zmniejszył ubóstwo wśród najbiedniejszych rodzin,
jednak ciągle wiele jest dzieci, które czekają na przyjaciół.
Rodziny są wprawdzie zasobniejsze finansowo, ale nie we
wszystkich znajduje się rodzicielską miłość i opiekę.
– Mamy pod swoją opieką 20 dzieci – mówi Barbara Lewandowska. To uczniowie w wieku do 12 lat. Większość z
nich wychowuje się w rodzinach wielodzietnych lub takich,
gdzie wychowaniem zajmuje się tylko mama. Jak pokazuje
praktyka, bywa to trudne. Naszym zadaniem jest wsparcie najmłodszych, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i troski.
W codziennej pracy koncentrujemy się przede wszystkim na
wspólnym odrabianiu lekcji. Organizujemy tez szeroka gamę
zajęć artystycznych, co widać choćby po naszych pięknie
udekorowanych salach. Prowadzimy zajęcia sportowe i rekreacyjne, wyjeżdżamy na wycieczki. Dzieci mają regularne
zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne. Zapewniamy też ciepły
posiłek. Często prosto po lekcjach biegną do naszego ogniska. Placówka funkcjonuje przede wszystkim dzięki dotacjom
z Urzędu Miasta Siedlce oraz darczyńcom. (…)
Z. Juśkiewicz
Wybór i opracowanie: Irena Malanowska
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100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie

Uroczysta Gala z okazji
100-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyła
się w Złotowie 24 kwietnia
2019 roku. Patronat Honorowy nad obchodami objął pan
Adam Pulit, burmistrz Miasta
Złotowa. Wcześniej przygotowaliśmy plakat informujący
o Gali, który został umieszczony na stronie internetowej
Urzędu Miasta i na Facebooku Zarządu Miejskiego TPD
w Złotowie.
W imprezie wzięło udział
około 200 osób, które ledwie mieściły się w wypełnionej po brzegi sali kinowej
ZCAS, udostępnionej przez
Pana Burmistrza nieodpłatnie na naszą jubileuszową
uroczystość. Część widzów
Występ dzieci na Gali w Złotowie
siedziała na schodach, a grupa występujących dzieci przycupnęła na kocach w pobliżu
sceny. Imprezę zaszczycili obecnością dyrektorzy placówek
oświatowych, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Starostwa
Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele zakładów pracy, a także Jan Waligóra, prezes Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD
w Poznaniu i jednocześnie członek Zarządu Głównego TPD
oraz Leszek Raźniewski prezes Oddziału Okręgowego TPD
w Pile. Ważnym punktem uroczystości było odznaczenie 30
przyjaciół i sympatyków TPD odznaką Przyjaciel Dziecka.
Współorganizatorem jubileuszowej Gali były Publiczne
Przedszkola o numerach 1, 2, 3 i 4 oraz Przedszkole
Katolickie. Program artystyczny również przygotowały
dzieci ze złotowskich przedszkoli, zaś o potrzebne akcesoria, dekoracje i inne materiały postarało się Publiczne

Fot. Archiwum TPD w Złotowie

Jubileuszowe atrakcje

Przedszkole Nr 4 oraz koło TPD przy POPP. Dzieci ze
wszystkich pięciu przedszkoli otrzymały upominki: gry
planszowe, mufinki, słodycze itp. Atrakcją był słodki poczęstunek w postaci okolicznościowego tortu. Wszystkim
zaproszonym gościom wręczono jubileuszowe upominki
z symbolem 100-lecia TPD.
Patronat medialny nad obchodami stulecia TPD przyjęła
redakcja Aktualności Lokalnych i TV Asta Net. Sprawozdania
z imprezy zostały umieszczone na stronie pzl24.pl oraz Nasze
Miasto Złotów. Relacje z imprezy ukazały się również w TV
Asta Net i w „Kurierze Złotowskim”. Tak więc obchody 100lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbiły się szerokim echem
w naszym mieście, jak i w całej okolicy.
Alicja Andrzejewska
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Gala Jubileuszowa

Artykuł o Gali czytaj na str. 4

Fot. I. Malanowska

Gala Jubileuszowa

Fot. I. Malanowska

Artykuł o Gali czytaj na str. 4
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