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Udało się przetrwać trudne zakręty historii, bo misja jaką wypełniamy, jest wciąż aktualna.
Formy pomocy dzieciom trzeba dostosowywać do współczesnych realiów i potrzeb, ale od początku
przyświeca nam ten sam cel: dobro dziecka.

Musimy patrzeć przed siebie
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Przygotowania do
obchodów 100-lecia
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nabierają
coraz szybszego tempa. Niektóre zarządy
terenowych ogniw już
zwracają się z prośbą o patronat Zarządu
Głównego TPD. Ale
także do lokalnych
władz samorządowych
czy mediów.
Czasu na należyte
zorganizowanie obchodów jubileuszowych nie jest aż tak dużo, jak mogłoby się
wydawać. A chcemy, żeby ten wyjątkowy jubileusz, jakim jest
100-lecie naszego Towarzystwa, był godnie obchodzony, tak
jak na to zasługuje. Mimo rozmaitych, bardzo trudnych wydarzeń w historii naszego kraju, wciąż konsekwentnie trzymamy
się wytyczonego w 1919 roku kierunku, jakim jest prowadzenie i rozwijanie działalności polegającej na organizowaniu
różnych form pomocy dzieciom, które jej potrzebują. I trzeba
powiedzieć z dumą, że to nam się udaje. Dzięki pomocy
naszego stowarzyszenia wielu sierotom po obu wojnach
światowych można było zapewnić dach nad głową, opiekę i
wyżywienie. W tym czasie znaczyło to bardzo dużo.
Równolegle działacze Towarzystwa podejmowali także
inne inicjatywy…
Tak, ponieważ trzeba było przychodzić z pomocą również dzieciom biednym, chorym czy opuszczonym. Przy
czym, co warto podkreślić, innowacyjność w tym zakresie była bezprecedensowa. To nie urzędy ani instytucje
zorganizowały system opieki nad dziećmi z biednych i
zaniedbanych środowisk, ale światli ludzie, tacy jak Stefan Arciszewski - prezes RTPD w czasie dwudziestolecia
międzywojennego, Aleksander Landy - lekarz dbający o
zdrowie dzieci, twórca różnych form opieki zdrowotnej w
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To wtedy zorganizowano poradnictwo dla rodziców, udzielano wskazówek,
jak żywić dzieci począwszy od niemowląt, starsze dzieci
dla poprawy zdrowia kierowano do prewentoriów, powstały pierwsze przedszkola, teatrzyki, prowadzono zajęcia
sportowe w ogródkach jordanowskich, wysyłano dzieci na
kolonie letnie. Wówczas też, dzięki darowiźnie małżeństwa
Bronisławy i Kazimierza Dłuskich, powstał ośrodek opiekuńczy dla dzieci, znany dziś po nazwą Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Te wszystkie osiągnięcia
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zawdzięczamy działaczom społecznym, dla których była
ważna przyszłość dzieci, ich przygotowanie do pomyślnego
pełnienia różnorodnych ról życiowych. Wielokrotnie o tym
pisaliśmy zarówno w „Przyjacielu Dziecka”, jak też w innych
naszych wydawnictwach, które są łatwo dostępne w bibliotekach, a od pewnego czasu także w internecie.
Z okazji 100-lecia TPD planowane jest wydanie książki.
Czy wiadomo już coś na temat treści tej publikacji?
Chcemy, aby w książce znalazły się trzy części. Pierwsza
część obejmowałaby okres przedwojenny, druga powojenny do 1989 roku, a trzecia poświęcona byłaby działalności
TPD w okresie transformacji ustrojowej od roku 1990. Na
razie trwają robocze rozmowy na ten temat. Przewidujemy
też wydanie folderów czy ulotek, ale na pewno pojawią się
również lokalne opracowania, co byłoby bardzo cenne, ponieważ znaczna część oddziałów regionalnych TPD może się
pochwalić bogatymi osiągnięciami oraz ciekawymi formami
pracy odpowiadającymi na współczesne potrzeby dzieci
i rodziców. W przedszkolach prowadzonych przez TPD
przywiązuje się dużą wagę do stworzenia dzieciom dobrych
warunków rozwojowych, czego przejawem jest współpraca
ze specjalistami, takimi jak psycholog czy logopeda. Przy
zarządach TPD powstają poradnie dla rodziców z dziećmi autystycznymi, z ADHD czy z innymi problemami. Przykładów
jest wiele, a dowodzą one, że TPD jest prężną organizacją
i potrafi wychodzić naprzeciw rodzinie w rozwiązywaniu
trudnych problemów dotyczących dzieci, zarówno wychowawczych, jak i zdrowotnych.
Nasuwa się również przykład środowiskowych ognisk
wychowawczych TPD, które po roku 1989 zaczęły powstawać z myślą dzieciach gorszych szans, czyli z rodzin
biednych, dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo.
W tym okresie było ogromne bezrobocie, co w oczywisty
sposób wpływało negatywnie na sytuację rodzin.
To prawda. Chcieliśmy, aby dzieci nie wałęsały się bez
celu po ulicach, gdzie łatwo o kontakty z grupami przestępczymi, narkotykowymi i inne zagrożenia. Toteż powołaliśmy
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizacyjnego, którego
zasługą jest m.in. opracowanie programów profilaktyczno
– resocjalizujących dla środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. W ogniskach dzieci, z pomocą wychowawcy
lub wolontariusza, odrabiają lekcje, dzięki czemu szybko
poprawiają oceny z nauki i przechodzą do następnej klasy.
Uczestniczą także w zajęciach plastycznych, muzycznych,
sportowych i innych, latem wyjeżdżają na wakacje. O tym,
czym dla podopiecznych były i są te placówki, najlepiej
pokazują ich prace nadesłane na zorganizowany swego



czasu konkurs „Byłem wychowankiem ogniska TPD”. Bardzo ważne jest też to, że zlikwidowane zostaje zagrożenie
umieszczeniem w domu dziecka, dzięki współpracy pedagoga rodzinnego z rodziną i szkołą.
Z kolei cele KKWR, programy wychowawcze, specyfikę
pracy pedagoga rodzinnego (który stał się pierwowzorem
obecnego asystenta rodziny), doświadczenia wychowawców w tych placówkach i przeżycia wychowanków opisuje
książka „Dajmy dzieciom szansę” wydana na 15-lecie Komitetu. Pomijając szczegóły, powiem tylko, że podopiecznym środowiskowe ogniska wychowawcze TPD przynoszą
ogromne korzyści, ponieważ stwarzają szansę na odrobienie
rozmaitych zaległości szkolnych i braków wychowawczych,
umożliwiając w przyszłości podjęcie normalnego życia, pracy, założenie rodziny.
Jednak mimo tak ewidentnych zalet i korzyści, jak
najbardziej społecznych, ognisk ubyło, co trudno zrozumieć…
Udało nam się w ciagu kilku lat, w pierwszej połowie lat
dziewięćdziesiątych, stworzyć prawie 400 środowiskowych
ognisk wychowawczych w oparciu o nasze lokale i kadrę
wychowawców oraz o dofinansowanie z budżetu państwa
za pośrednictwem kuratoriów. Ale po reformie administracji
ogniska przekazano w gestię najpierw starostw, a potem w
2005 roku do gmin, bez zapewnienia środków finansowych
na ich prowadzenie. W efekcie ogniska zaczęły się wykruszać i obecnie prowadzimy ich około 250, ale często z
ograniczoną działalnością. Przecież wychowawcom trzeba
zapłacić, specjalistom także, nie można takich placówek
prowadzić wyłącznie siłami wolontariuszy, którzy są bardzo
cenni jako pomocnicy, przeważnie są to studenci, uczniowie starszych klas, którzy jednak samodzielnie placówki
prowadzić nie mogą.
Z artykułu Zygmunta Pyszkowskiego, wiceprezesa
TPD, zamieszczonego w tym numerze „Przyjaciela Dziecka” dowiadujemy się, że niewiele gmin w kraju posiada
na swoim terenie placówkę wsparcia dziennego. Trudno
to komentować.
Niektóre gminy doceniają potrzebę zorganizowania
takich placówek, ale większość niestety nie. Toteż jest
ich o wiele za mało wobec potrzeb. Środowiskowe ogniska wychowawcze TPD, zgodnie z ustawą, mieszczą się
w pojęciu placówki wsparcia dziennego. Chcemy, żeby
w każdej gminie były takie placówki jak nasze ogniska
wychowawcze. Dzieci i młodzież ich potrzebują. Warto
je zakładać, bo to się społeczeństwu po prostu opłaci.
Warto stworzyć takie warunki, aby z ogniskiem mógł
współpracować psycholog, logopeda, pedagog rodzinny,
wychowawca podwórkowy czy przyjaciel dzieci ulicy. Nie
ma ważniejszej sprawy niż właściwe wychowanie młodego pokolenia. Wielu patologiom można by zapobiec, jeśli
dzieci miałyby zapewnione ciekawe zajęcia i odpowiednie
wsparcie wychowawcze.
Pewne nadzieje wiązano z zapisaną w statucie TPD
możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.
Wielokrotnie w dyskusjach w gronie działaczy zastanawialiśmy się, czy jest możliwe uniezależnienie się od pieniędzy
samorządowych i rządowych, które są bardzo skromne albo



ich wcale nie ma. Wprowadziliśmy więc do statutu zapis o
możliwości podejmowania działalności gospodarczej, aby
stworzyć szansę na podejmowanie inicjatyw, które skutecznie
wspomagałyby dzieci, ale także uczestników warsztatów terapii zajęciowej poszukujących pracy. I pierwsze „jaskółki” już
są, na przykład TPD w Wieruszowie założyło przedsiębiorstwo
społeczne. Cenimy bardzo pomoc sponsorów, dzięki którym
możemy wzbogacać naszą działalność. Przykładem są takie
programy, jak Kulczyk Foundation „Żółty Talerz”, Fundacji
Tesco „Zdrowo jeść, by rosnąć w silę”, a ostatnio również
sklepy Pepco włączyły się w te działania. Dożywianie dzieci
zawsze było i jest dla TPD sprawą bardzo ważną. Jednak tym
razem chodzi nie tylko o pełnowartościowe posiłki dla dzieci,
ale również o edukację, poznawanie i propagowanie zasad
zdrowego żywienia m.in. poprzez organizowanie warsztatów,
w których dzieci uczestniczą często razem z rodzicami. To
ważna akcja, ale wachlarz działań TPD jest o wiele szerszy, na
przykład wyjazdy wakacyjne, lato i zima w mieście, wycieczki
krajoznawcze czy przedszkola w małych miejscowościach i na
wsi; ale potrzebne są fundusze, aby je realizować. Przy TPD
działają również koła pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
które także potrzebują finansowego wsparcia.
Niedawno w Zarządzie Głównym TPD odbyło się spotkanie społecznych rzeczników praw dziecka. W swoim
środowisku podejmują oni trudne sprawy w interesie
dzieci.
Kilka lat temu Zarząd Główny zorganizował szkolenia
zakończone wręczeniem certyfikatów dla rzeczników praw
dziecka, którzy działają w całym kraju. To funkcja bardzo potrzebna, ponieważ wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko
jest krzywdzone lub trzeba pomóc w rozwiązaniu trudnych
sytuacji rodzinnych. W interesie dzieci rzecznicy występują
w różnych instytucjach, na przykład w sądzie, współpracują
ze szkołą, policją, pomocą społeczną, lokalnymi władzami,
zależnie od potrzeby i charakteru sprawy, która została im
zgłoszona. To odpowiedzialna i bardzo ważna działalność.
Nasi rzecznicy przeważnie korzystają z lokali i telefonów
zarządów TPD, informacje i kontakt do nich ogłaszane są w
lokalnych mediach.
W ubiegłym roku, w związku ze zbliżającym się 100leciem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, został ogłoszony
Apel do ogniw TPD „Jubileuszowy maraton idei”. Jaki jest
oddźwięk na ten apel?
Chciałbym, żeby był większy, bo czasu na przygotowania
do obchodów jubileuszowych nie jest aż tak wiele. Trzeba
dokładnie przemyśleć, jakie treści warto i trzeba przekazać
podczas imprez, spotkań czy happeningów, które odbędą
się z tej okazji. Również lokalne czasopisma TPD, takie jak
w Legnicy, Koszalinie czy Szczecinie, a także strony internetowe, których w regionach powstaje coraz więcej, mogą
pomóc w ich upowszechnianiu. Wciąż musimy przypominać
przesłanie Apelu, który wprawdzie był elementem kampanii
przedzjazdowej, ale jest aktualny również teraz, w okresie
przygotowań do Jubileuszu. Oto zadania i problemy ujęte w
czterech punktach Apelu: Poznaj historię i statut TPD, rozwój
i oryginalność tepedowskiej myśli pedagogicznej, ewolucję
form i metod działania. Co warto, a co bezwzględnie należy chronić? Jak to zrobić? Jak rozumiem i jak zamierzam
być rzecznikiem dziecka? Jak rozumiem pojęcie autonomii
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stowarzyszenia? Czy można uniezależnić się od dotacji
publicznych?; Sztafeta pokoleń. Jak postrzegam TPD, czy
jako miejsce/instytucję, która pomaga dzieciom, czy jako
społeczność stworzoną przez pokolenia działaczy-pozytywistów. Cechy i walory lidera, stabilizacja i zmiana.
Będziemy dyskutować o tych problemach podczas
najbliższych zebrań Zarządu Głównego TPD. Ale chodzi
również o to, aby te tematy dotarły do wszystkich ogniw
Towarzystwa i stały się problemami do przedyskutowania.

Bo bardzo ważne jest sformułowanie odpowiedzi na pytania, z jakimi oczekiwaniami, nadziejami, potrzebami i z jaką
aktywnością, czerpiąc z tradycji i bogatego doświadczenia,
chcemy przejść do drugiego stulecia Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Malanowska

Wiesław Kołak

Apel do ogniw TPD
(fragment)

W wywiadzie „Musimy patrzeć przed siebie” Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD, przypomniał o Apelu (opublikowanym m.in. w „Przyjacielu Dziecka” nr 7-12/2016 oraz na stronie internetowej), który jest wciąż aktualny, szczególnie w
okresie przygotowań do zbliżających się obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Poniżej publikujemy fragmenty
tego ważnego Apelu.

100 lat to jubileusz szczególny. To czas, w którym
żyły cztery pokolenia, a wśród nich miliony dzieci. (…) W
ciągu tych stu lat, bez względu na ustrój i warunki ekonomiczne, zawsze były sieroty, dzieci głodne, ubogie,
niesamodzielne, niepełnosprawne, bezbronne wobec
przemocy - dzieci, których dobro i prawa były nieustannie naruszane.
Los wielu z nich byłby jeszcze trudniejszy, gdyby nie
setki tysięcy tepedowskich działaczy - ludzi wrażliwych,
społeczników i pasjonatów, którzy tworząc w 1919 roku
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, korzystali z
wzoru pracy od podstaw i pozytywistycznych maksym
głoszonych przez Bronisławę Bobrowską, Janusza Korczaka, Stefanię Sempołowską, Heleną Radlińską czy
wcześniej Henryka Jordana. Pomimo upływu 100 lat,
przyjęte wówczas wartości nie straciły na aktualności.
Celem pracy na rzecz dziecka było „(…) dążenie do
wychowania człowieka „przyszłości”: wolnego, niezależnego, światłego, wykształconego, zdrowego, dobrego obywatela, patrioty zmierzającego do lepszych
form życia opartych na prawie i sprawiedliwości. (…)”
- pisała Bronisława Bobrowska, a następne pokolenia
działaczy od lat wypełniają te cele aktualnymi przedsięwzięciami.
Wokół Towarzystwa zawsze gromadziły się osoby
twórcze, kreatywne, kompetentne, poszukujące najlepszych rozwiązań, a przede wszystkim otwarte i wrażliwe
na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi, zaangażowaniu, pragmatyzmowi udało się przetrwać zakręty
historii. Nie zaniedbując codziennej, indywidualnej
pomocy dzieciom, stworzyliśmy wiele rozwiązań, które
 Por.: Bronisława Bobrowska w: „Rzeczpospolita dziecięca”, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
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zyskały formę prawną i na trwałe weszły do powszechnej praktyki publicznej. Żywię przekonanie, że nasza
praca służy kolejnym rocznikom dzieci i choć potrzeby
są inne niż sto lat temu, to w następnym stuleciu pracy
z pewnością nam nie zabraknie.

Tezy, które powinny stanowić tematy do dyskusji
nad przyszłością TPD w następnym stuleciu.
1. Historia TPD – implikacje w przyszłość.
Poznaj historię i statut TPD, rozwój i oryginalność
tepedowskiej myśli pedagogicznej, ewolucję form
i metod działania. Co warto, a co należy chronić?
Jak to zrobić?
2. Ochrona praw dziecka w działalności każdej
jednostki TPD.
Jak rozumiem i jak zamierzam być rzecznikiem
dziecka?
3. Jedność, autonomia i niezależność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Jak rozumiem pojęcie autonomii stowarzyszenia?
Czy można uniezależnić się od dotacji publicznych? Jak uzyskać środki na działalność?
4. Sztafeta pokoleń.
Jak postrzegam TPD, czy jako miejsce/instytucję,
która pomaga dzieciom, czy jako społeczność
stworzoną przez pokolenia działaczy-pozytywistów.
Cechy i walory lidera; stabilizacja i zmiana.

Opracowała Irena Malanowska



Wsparcie dzienne dziecka i rodziny

Fot. I. Malanowska

Dużo zależy od sądów
Prawo poszanowania
godności dziecka, jego
podmiotowości i roli rodziny
jest zawarte w wielu aktach
prawnych obowiązujących
w Polsce. Szczególne osiągnięcie stanowi zainicjowanie, a następnie ratyfikowanie przez Polskę Konwencji
o Prawach Dziecka. Istotne
jest, że państwa – strony, w
tym Polska, zobowiązują się do przestrzegania m.in. prawa
dziecka do wychowywania się w rodzinie naturalnej. Mimo to
wciąż zbyt wiele dzieci wychowuje się w pieczy zastępczej i
instytucjonalnych formach opieki nad dzieckiem.

Troska o dzieci
Obowiązująca od pięciu lat Ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej stwarza ogromne możliwości
zapobiegania sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży, a
także prowadzenia profilaktyki uzależnień. Już sama preambuła do Ustawy oddaje sens jej uchwalenia. Czytamy:
Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego,
atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich
harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla
zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla
dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa
oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich
jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że
skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona
dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę
wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi
i rodzicami – uchwala się, co następuje: (…).
Analizując treści zawarte w poszczególnych artykułach
ustawy, odnoszących się do zapobiegania sieroctwu społecznemu dzieci, można stwierdzić, że w pełni wyczerpują
one możliwości udzielania pomocy rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Temu zagadnieniu poświęcony jest art. 3 ustawy, który wskazuje, że obowiązek ten
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na
organach administracji rządowej. Szeroki wachlarz wsparcia
zawarty jest w art. 8, który bezpośrednio wskazuje wójta, burmistrza, prezydenta miasta jako tych, którzy winni zapewnić
wsparcie w szczególności poprzez:
1. analizę sytuacji i środowiska rodzinnego oraz przyczyn
kryzysu w rodzinie;
2. wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
3. rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;



4. podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz
funkcjonowania rodziny;
5. pomoc w integrowaniu rodziny;
6. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej
rodziny;
7. dążenie do reintegracji rodziny.

Formy pracy
Wsparcie rodziny winno być prowadzone w formie pracy
z rodziną, udzielanie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka zwłaszcza, zgodnie z art. 9 ustawy, poprzez instytucje
i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, a więc:
placówki wsparcia dziennego, rodziny wspierające, a także, zgodnie z art. 10 ustawy, poradnictwo specjalistyczne,
terapię, mediację, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi
opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawną, szczególnie w
zakresie prawa rodzinnego, a w szczególnych przypadkach
przydzielenie asystenta rodziny. Jest oczywiste, że pracę
z rodziną należy prowadzić także w przypadku czasowego
umieszczenia dziecka poza rodziną.
Rodzi się jednak pytanie, ile z tych wymienionych form
wsparcia w art. 8, 9, 10 ustawy przeradza się w działania
dostępne dla rodziny?
Kluczową rolę w osiągnięciu efektywności wsparcia rodziny, a także całego systemu pieczy zastępczej, w tym powrotu
dzieci do rodziny biologicznej, może odegrać tzw. wsparcie
dzienne. Jedną z form jego realizacji mogą być placówki
wsparcia dziennego zarówno gminne, jak i powiatowe, prowadzone w formie zlecenia przez organizacje pozarządowe,
w ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Potrzebna inicjatywa gmin
Szczególnie ważne w tych dążeniach jest upodmiotowienie organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny,
dostrzeganie odgrywanej przez nie ważnej roli środowiskowej.
Stąd należy, nie czekając na ich inicjatywę, wychodzić z propozycjami do tych organizacji w kierunku przekazywania bądź
wspierania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Pozwoli to na zwiększenie efektywności i zapewni kompleksowość wsparcia dziecka i rodziny, zwłaszcza pod względem społecznym i ekonomicznym.
W 2014 roku tylko około 1 proc. gmin w kraju prowadziło, lub w trybie art. 190 ustawy, zleciło organizacjom
prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Dodam, że
świetlica wiejska, którą wiele gmin wskazuje jako placówkę
wsparcia dziennego, nie jest – w świetle ustawy – taką placówką, gdyż nie spełnia szeregu wymogów, zwłaszcza w
zakresie kwalifikowanej kadry, współpracy z rodziną, pomocy
w nauce, rozwiązywania kryzysów rówieśniczych, rodzinnych,
szkolnych, rozwoju zainteresowań, wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego, profilaktyki uzależnień, socjoterapii.

Przyjaciel Dziecka 7–12/2017

Ważna rola sądu
Art. 112 (3) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno
nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom
dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznej pieczy zastępczej”.
Należy jednak zadać pytanie, dlaczego sąd – zgodnie z
art. 109 KRiO – nie kieruje małoletniego do placówki wsparcia
dziennego, lecz w pierwszej kolejności ustanawia z reguły
nadzór kuratora sądowego, a w drugiej – umieszcza dziecko
w rodzinnej pieczy zastępczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, nie wykorzystując możliwości skierowania dziecka
do placówki wsparcia dziennego, co tym samym oznaczałoby pozostanie dziecka w rodzinie, ale także oddziaływanie
wychowawcze we współpracy z rodziną.
Czy wobec tego „wyczerpano wszystkie formy pomocy
rodzicom dziecka”? W większości przypadków na pewno
nie, gdyż nadzór tylko kuratora sądowego kończy się tym,
że dziecko jednak w zbyt wielu przypadkach kierowane jest
do pieczy zastępczej. Przecież można równocześnie ustanowić nadzór kuratora sądowego i skierowanie dziecka
do placówki wsparcia dziennego. Dałoby to dziecku szansę
na dalsze wychowywanie się w rodzinie, jednocześnie zwiększając efektywność wykonania postanowienia sądu.
Sąd, kierując dziecko do placówki wsparcia dziennego,
nie powinien kierować się tym, czy w gminie jest placówka
wsparcia dziennego (i jeszcze, czy jest w danej miejscowości), bo zgodnie z art. 176 do zadań własnych gminy należy
prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w
nich miejsc dla dzieci.
Jednak niestety gminy w przeważającej większości nie
prowadzą placówek wsparcia dziennego, zaś pobyt dziecka
jest dobrowolny, chyba że je skieruje sąd. Takich skierowań
jednak brak.
Należy dodać, że również powiaty nie prowadzą placówek wsparcia dziennego, mimo że zgodnie z art. 180 ustawy
prowadzenie placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym do nich należy. A przecież mogłyby prowadzić
na terenie powiatu sieć placówek wsparcia dziennego w
formie specjalistycznej, którego tak brakuje rodzinom i dzieciom, zwłaszcza kierowanym przez sąd.
Pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci i skuteczna pomoc dzienna
należy do wszystkich instytucji, organizacji, a przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego poprzez ośrodki
pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie,
regionalne ośrodki pomocy społecznej.
Dopóki sądy nie zaczną kierować dzieci do placówek
wsparcia dziennego, to gminy i powiaty nie będą zapewniać
miejsc w tych placówkach, a w konsekwencji ograniczać
liczbę dzieci wychowujących się poza rodziną, co oznacza,
że wbrew ustawie nie będą „wyczerpywać wszystkich form
pomocy rodzicom dziecka”.
Zygmunt Pyszkowski
Mgr Zygmunt Pyszkowski jest wiceprezesem Zarządu Głównego TPD i prezesem Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci.
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Przedszkola w koszalińskim TPD
Oddział Okręgowy TPD w Koszalinie systematycznie rozwija
tepedowską sieć przedszkoli. Obecnie prowadzi 15 oddziałów
przedszkolnych dla 300 dzieci. Placówki są małe, przeważnie
jest to jeden oddział, do którego chodzą dzieci w różnym wieku.
Grupy mieszane wiekowo podobne są do rodzin wielodzietnych, w których starsze dzieci opiekują się młodszymi, a te z
kolei wielu rzeczy uczą się od starszych, co przyczynia się do
ich lepszego rozwoju społecznego. Taki system organizowania
opieki przedszkolnej nazywany jest modelem Montessori, który
uważany jest za bardzo korzystny dla dzieci.
Rozwój dzieci wspomagają specjaliści np. logopeda
czy psycholog, prowadzona jest także wczesna diagnoza i
terapia specjalistyczna. Wśród przedszkolaków są również
dzieci z autyzmem, afazją, niedowidzeniem, niedosłuchem,
z niepełnosprawnością sprzężoną.
Dużą wagę przywiązuje się do współpracy z rodzicami,
organizowane są wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi
z różnych środowisk. Dzieci mają zapewnioną fachową,

profesjonalną kadrę i opiekę pedagogiczną, korzystają z
całodziennego wyżywienia i zajęć dodatkowych. W efekcie
są dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole.
– Aby dziecko mogło z sukcesem pójść do szkoły – mówi
prezes koszalińskiego TPD Henryk Zabrocki – powinno być
dojrzałe na tyle, aby radzić sobie z emocjami. Przejście
do innego, przeważnie nowego środowiska stwarza duże
problemy adaptacyjne. Większość dzieci sześcioletnich nie
jest wystarczająco dojrzała do przejścia w zupełnie nowe
środowisko, czyli z przedszkola do szkoły. Wiek nie zawsze
jest decydujący, ale – jak wynika z naszych doświadczeń - lepiej, żeby do szkoły szło dziecko siedmioletnie; łatwiej sobie
poradzi w grupie, z innymi warunkami, z obowiązkami.
Przedszkola TPD podlegają takim samym prawom i obowiązkom jak na przykład przedszkola publiczne. Prowadzone
są kontrole, a oceny pracy przedszkoli TPD są bardzo wysokie, co wynika z właściwej realizacji programu oraz bardzo
fachowej umiejętności dostosowania treści programowych
do tempa rozwoju dziecka.
– Przywiązujemy dużą wagę do merytorycznego przygotowania pracowników i ich specjalistycznych kwalifikacji
– podkreśla H. Zabrocki. – Zapewniają je nie tylko szkoły i
studia, ale również specjalistyczne kursy. Stawiamy na kształcenie ustawiczne nauczycieli, a to przynosi efekty w postaci
wysokiej oceny naszych przedszkoli.
Opracowała Irena Malanowska



Likwidowanie barier utrudniających życie osobom z niepełnosprawnościami
i innym potrzebującym szczególnej troski jest bardzo ważnym zadaniem.

Wręczenie nagród „Lider Dostępności”
Uroczystość w Pałacu Prezydenckim
W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło
się uroczyste wręczenie nagród w drugiej edycji konkursu
architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności”, nad
którym Honorowy Patronat objął Prezydent RP Andrzej
Duda. W gali zorganizowanej z tej okazji uczestniczyła również Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Celem konkursu, organizowanego przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich jest promowanie
rozwiązań w budownictwie i przestrzeni publicznej, przyjaznych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, matek z małymi dziećmi, osób
starszych i wszystkich użytkowników ze szczególnymi
potrzebami. Konkurs „Lider
Dostępności” służy likwidowaniu barier utrudniających
codzienne funkcjonowanie
tym osobom, a dzięki temu
do modernizacji i unowocześniania Polski.
– Aby nasz kraj był rzeczywiście i w pełni otwarty dla wszystkich – uważa
Prezydent Andrzej Duda
– te podstawowe zasady
muszą wyrażać się także w
otaczającej nas przestrzeni,
w sposobie ukształtowania
miejsc publicznych, siedzib
urzędów, szkół i uczelni,
instytucji kulturalnych oraz



placówek handlowych i usługowych, wreszcie wszelkiego
rodzaju przedsiębiorstw i zakładów pracy. Pan Prezydent podziękował serdecznie wszystkim, którzy podejmują zadania
służące realizacji tego zadania i przeciwdziałaniu zjawisku
wykluczenia, a także wyraził przekonanie, że dzięki takim
wysiłkom „Polska będzie z roku na rok stawać się lepszym miejscem do życia dla wszystkich, w tym dla osób
niepełnosprawnych”.
Prezes Integracji Piotr Pawłowski mówił o potrzebie
zwiększania przygotowania osób uczestniczących w procesie budowania, czyli architektów, urzędników, deweloperów,
do projektowania uniwersalnego, czyli odpowiadającego
potrzebom wszystkich członków społeczeństwa; o tym, że
Integracja od 20 lat aktywnie zabiega o eliminowanie barier
architektonicznych oraz zwiększanie świadomości i wiedzy
związanej z projektowaniem dla wszystkich.
Konkurs uwzględnia działania w kategoriach: samorząd,
sieć placówek, obiekt mieszkalny, obiekt usługowy, obiekt
zabytkowy, przestrzeń publiczna, przewidziano także nagrodę dla architekta/urbanisty.
Kapituła tegorocznego konkursu „Lider Dostępności”
przyznała Grand Prix, 7 nagród i 1 wyróżnienie. Zaprasza
również do przesyłania zgłoszeń na następną, 3. edycję
konkursu do 25 marca 2018 r. Więcej informacji o przebiegu
uroczystości oraz o laureatach konkursu przeczytamy na
stronach: www.prezydent.pl/aktualności/wydarzenia/ oraz
www.integracja.org/lider-dostepnosci/

Tekst i zdjęcia: Irena Malanowska
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Kodeks praw i obowiązków dla wszystkich zajmujących się kwestią niepełnosprawności

Pięć lat Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych

Przyjaciel Dziecka 7–12/2017

z Uniwersytetu Warszawskiego. Rekomendowała zatrudnienie
wspomagane, polegające na tym, żeby nie starać się przystosować człowieka do proponowanego mu miejsca zatrudnienia, ale miejsce pracy urządzić odpowiednio do charakteru i
specyfiki niepełnosprawności zatrudnianego. Zdaniem Pani
Profesor brak takich rozwiązań powoduje znaczne utrudnienia
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej we wprowadzaniu swoich
podopiecznych na otwarty rynek pracy.

Fot. Archiwum „Integracja”

6 września 2012 r. minęło pięć lat od ratyfikowania przez
Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Od tego czasu wprowadzono wiele zmian w prawie,
działaniu różnych instytucji, ale także ujawniły się kolejne
bariery do pokonania.
Konwencja to pierwszy międzynarodowy akt prawny, zawierający całościowy wykaz praw osób z niepełnosprawnością we wszystkich dziedzinach życia: praw obywatelskich,
dostępności cyfrowej i architektonicznej, praw związanych
z pracą, edukacją czy wsparciem socjalnym.
W Polsce instytucją odpowiedzialną za wdrażanie zapisów
Konwencji jest Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, działające w ramach Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Z jego inicjatywy 27 listopada br.
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja
poświęcona wdrażaniu Konwencji w Polsce. Dyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosław
Przewoźnik wymienił wiele działań podejmowanych przez
rząd w celu ratyfikacji zapisów Konwencji, takich jak prace
zespołów międzyresortowych ds. poprawy sytuacji osób z
niepełnosprawnością i ich rodzin oraz ds. orzecznictwa, czy
wprowadzany od początku br. program „Za życiem”.
Konferencja miała charakter naukowy, szerokie gremium
akademickie z najważniejszych polskich uczelni dyskutowało
o dostępności architektonicznej, barierach w zatrudnianiu
i aktywizacji osób z niepełnosprawnością, coraz częściej
powtarzał się też postulat powrotu do osiągnięć polskiej
szkoły rehabilitacji.
O wielkim znaczeniu Konwencji wypowiedział się m.in. dr
hab. Marek Rymsza z Uniwersytetu Warszawskiego, który
stwierdził, że najważniejszym, co przyniosła Konwencja ONZ,
było odwrócenie logiki, zakładającej, że system społeczny
działa prawidłowo, a naprawić należy dysfunkcyjne jednostki – na rzecz postulowania zmiany systemu, który ma być
otwarty, przystosowany, przyjazny wszystkim jednostkom,
niezależnie od ich sprawności.
O problemie zatrudniania osób niepełnosprawnych, jakim
jest okresowość posiadanych przez nich orzeczeń, mówił
dr Marcin Garbat z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeżeli
osoba z niepełnosprawnością jest zatrudniona na otwartym
rynku pracy, to jej pracodawca otrzymuje dofinansowanie
do jego wynagrodzenia z PFRON. W momencie, gdy pracownikowi z niepełnosprawnością kończy się orzeczenie,
zostaje on wyrejestrowany z systemu dofinansowań. Często
w takich sytuacjach pracownik zostaje zwolniony. Obecnie
resort rodziny wychodzi naprzeciw tym problemom w proponowanej nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
O funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
na rynku pracy mówiła prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys

Z kolei prof. Wojciech Otrębski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział, że dzięki ratyfikacji Konwencji
mamy coraz lepsze prawo i coraz więcej miejsc dostępnych
dla osób niepełnosprawnych. Ale za tymi zmianami nie nadążają relacje społeczne, które tylko w niewielkim stopniu są
inne niż przed wprowadzeniem Konwencji. Stanowi to wielki
obszar do zmiany i działania. Relacji ludzkich nie buduje się
w oparciu o prawo, ale w oparciu o wnętrze człowieka, jego
duszę, jego serce, a nie tylko rozum. Nikogo nie da się zmusić
do bycia w relacji. Można posadzić ludzi obok siebie, ale to
nie jest integracja, bo tam nie ma relacji osobowej. Profesor
wskazał m.in. na potrzebę personalizacji pomocy i budowania
programów wsparcia osób niepełnosprawnych w oparciu o
rzeczywiste potrzeby tych osób, a nie poprzez narzucanie im
rozwiązań „specjalistów, którzy muszą wiedzieć lepiej”.
Realizacja zawartych w Konwencji praw do edukacji,
pracy, ale też rehabilitacji i świadczeń oraz zmiana stosunku
społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością powinny
sprawić, że osoby te staną się nie tylko pełnoprawnymi obywatelami, ale też pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Po pięciu latach obowiązywania Konwencji okazuje się,
że wprawdzie coraz więcej budynków użyteczności publicznej nie posiada barier architektonicznych, coraz częściej
niepełnosprawni mogą samodzielnie podróżować czy liczyć
na tłumacza migowego w urzędzie, ale społecznie i emocjonalnie nie czują się mniej samotni. Integracja społeczna
pozostaje wciąż wyzwaniem.
Jolanta Szklarska



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach

Twórczość osób niepełnosprawnych
Pod nazwą Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach
zorganizowało w dniu 25 września 2017 r. już po raz kolejny
uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu, na który
przysłano prace z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W spotkaniu, które odbyło się w pięknej auli Szkoły Muzycznej I II Stopnia w Suwałkach, uczestniczyło wielu znakomitych gości: m.in. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewoda
podlaski Bohdan Paszkowski, prezydent Suwałk Czesław
Renkiewicz, obecni byli przedstawiciele starostwa, służb
mundurowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych,
sponsorzy oraz oczywiście działacze i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Na ręce prezes suwalskiego oddziału TPD Lilianny Anny
Zielińskiej, gospodyni wydarzenia, przekazano gratulacje,



wiele słów uznania za inicjatywy podejmowane na rzecz dzieci, w tym również osób niepełnosprawnych, wręczono kwiaty.
Ciepłe słowa skierowano również do Hanny Suchockiej kierującej Warsztatami Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach.
Dziękowano rodzinom osób niepełnosprawnych za ich
trud, opiekę, serce i działania integracyjne, dzięki którym
przełamywane są bariery międzyludzkie, środowiskowe,
architektoniczne i inne.
Wiceminister Jarosław Zieliński, gratulując laureatom
konkursu, mówił o pozytywnych zmianach zachodzących
w społeczeństwie w stosunku do osób niepełnosprawnych.
Jest wśród nich, podkreślił, wiele osób uzdolnionych i utalentowanych, czego dowodem są ich prace plastyczne oraz
inne formy artystycznego wyrazu prezentowane dzięki zorganizowaniu konkursu.
W duchu podziwu dla umiejętności osób niepełnosprawnych wypowiadali się również inni zaproszeni goście. Wojewoda B. Paszkowski, podkreślił, że trzeba wspierać działania
na rzecz osób niepełnosprawnych, aby mogły rozwijać
swoje uzdolnienia i pasje. Prezydent C. Renkiewicz powiedział, że cieszy się, iż są ludzie, którzy zajmują się osobami
niepełnosprawnymi i potrafią pokonywać rozmaite bariery
w kontaktach z nimi. Podziękował również Towarzystwu
Przyjaciół Dzieci w Suwałkach za zaangażowanie i podejmowane wysiłki w pracy dla ich dobra. Z kolei ksiądz Wojciech
Śliwczyński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha, mówił o
wartościach rodziny, prawach do życia wszystkich dzieci.
Jolanta Szklarska, dyrektor biura Zarządu Głównego
TPD, przypomniała, że wkrótce stowarzyszenie będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia, a jednym z ważnych
osiągnięć Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest działalność
kół opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, organizowanie
turnusów rehabilitacyjnych, jak również prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
O wysokich walorach artystycznych nadesłanych prac
mówił prof. Andrzej Strumiłło, przewodniczący jury konkursowego, podkreślając także wielki wkład i zaangażowanie
instruktorów i opiekunów, którzy na co dzień pracują z ich
autorami.
Tekst i zdjęcia Irena Malanowska
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W różnych formach wypoczynku organizowanych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w 2017 roku w całym kraju wzięło udział 22 467 dzieci.

Wakacje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Fotografie: Archiwum TPD

Podczas tegorocznych wakacji oddziały Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci zorganizowały 258 turnusów wyjazdowych
form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Były to kolonie
wypoczynkowe, obozy sportowe, językowe i inne, organizowane w kraju i za granicą. Wzięło w nich udział łącznie 11 162
uczestników. Liczba turnusów była o 50, natomiast liczba
uczestników o 1181 większa od zeszłorocznej.
W turnusach rehabilitacyjnych, których TPD zorganizowało 40, wzięło udział 1613 niepełnosprawnych uczestników, jest to liczba porównywalna do zeszłorocznej.
Odbywały się także wycieczki krajoznawcze, wyjazdy
integracyjne i terapeutyczne oraz biwaki. Razem tzw.
małych form wypoczynku zorganizowano 58 dla 2135
uczestników. W stacjonarnych akcjach wypoczynkowych
w miejscu zamieszkania wzięło udział 7557 osób, z czego
6464 w mieście, gdzie zostały zorganizowane 202 turnusy
w ramach akcji „Lato w Mieście” i 1093 osób na wsi, gdzie
zostało zorganizowanych 39 turnusów w ramach akcji „Lato
na Wsi”. W porównaniu z 2016 rokiem liczba uczestników
stacjonarnych form wypoczynku spadła o ponad 30% .
Liderem, jeśli chodzi o obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży, podobnie jak w zeszłym roku, był Dolnośląski Oddział Regionalny TPD, który zorganizował 46 turnusów dla
2299 uczestników. Natomiast liderem, jeśli chodzi o formy
wyjazdowe, jest Podkarpacki Oddział Regionalny TPD,
który zorganizował 36 obozów i kolonii, 11 turnusów rehabilitacyjnych oraz 4 turnusy wczasów rodzinnych.
Stacjonarną akcję wypoczynkową: 45 turnusów „Lata w
Mieście” dla 1100 uczestników oraz 10 turnusów „Lata na
Wsi” dla 283 uczestników na największą skalę zorganizował
Mazowiecki Oddział Wojewódzki TPD.
Również Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
zorganizował w dniach od 6 do 16 lipca kolonię letnią sfinansowaną w całości przez PEPCO. Uczestnikami było 45 podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD w
Koszalinie, Koninie i Sieradzu. Dzieci mieszkały w ośrodku
TPD w Serocku, pięknie położonym nad Zalewem Zegrzyńskim. Atrakcji nie brakowało, jedną z nich było zwiedzanie
stolicy. Wiele dzieci było w Warszawie po raz pierwszy.

Uczestnicząc w atrakcyjnym programie, poznały zarówno zabytkowe, jak i nowoczesne warszawskie obiekty oraz zobaczyły panoramę miasta z
tarasu widokowego w PKiN. Było także: zwiedzanie Zamku Królewskiego,
Stadionu Narodowego, Centrum Nauki
Kopernik, spacer po ogrodach na dachu
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego,
Park Fontann w Warszawie, a nawet film
„Był sobie pies” w kinie KINOTEKA. W
sumie wakacje z TPD dostarczyły dzieciom nie tylko okazji do wypoczynku,
ale także wiele wspaniałych przeżyć i
wrażeń, które na pewno pozostaną im
w pamięci.
Opracowała Jolanta Szklarska
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Uroczysty Jubileusz
Źródło dobrej energii dla innych ludzi, człowiek czynu i refleksji naukowej, pasji i kompetencji – powiedział o Jubilacie
prof. dr hab. Jan Jeżewski.

Profesor Stanisław Leszek Stadniczeńko
Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko obchodził 12 maja 2017 roku jubileusz 40-lecia pracy
naukowo-dydaktycznej i 70-tej rocznicy urodzin. Z tej
okazji na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie Profesor
jest prodziekanem i wykładowcą, odbyła się uroczysta
konferencja.
Dostojnego Jubilata oraz wszystkich obecnych powitał
dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Marian
Kallas, a następnie prowadząca obrady, wspólnie z prof. Jerzym Oniszczukiem, prof. dr hab. Maria Sierpińska, rektor
uczelni, mówiła o znakomitym dorobku naukowym, talencie
dydaktycznym oraz życzliwym i ciepłym podejściu Profesora
do studentów i innych osób, z którymi współpracuje. Gratulacje i słowa uznania kierowały do Jubilata również inne osoby
uczestniczące w ceremonii.
W uroczystości uczestniczyła również delegacja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z prezesem ZG Wiesławem Kołakiem na czele, który powiedział: „TPD ogromnie dużo
zyskuje dzięki pomocy wybitnych ludzi nauki, a wkład w
naszą działalność Pana Profesora, jako wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jest nie
do przecenienia”. Następnie został odczytany i wręczony
Profesorowi jubileuszowy list gratulacyjny.
Za współpracę z RPD w ciepłych słowach podziękował
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Profesor jest społecznym doradcą Rzecznika oraz przewodniczącym Komisji
Kodyfikacyjnej przy RPD. Za zasługi w dziedzinie ochrony
praw dziecka otrzymał w 2015 roku Odznakę Honorową
INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.
Dziękując za gratulacje i dowody uznania, m.in. w postaci
pięknie wydanej Księgi Jubileuszowej zatytułowanej „Człowiek
Prawo Państwo”, Profesor podkreślił, jak ważny jest proces
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Od lewej: Z. Nowaczyk, M. Kędzierski, prof. L. Stadniczenko, H. Zabrocki,
Z. Pyszkowski. Na dole od prawej m.in. M. Michalak, W. Kołak

kształtowania się postaw życiowych, na który wpływ mają
osoby najbliższe, rodzina, nauczyciele, przyjaciele, współpracownicy; za zrozumienie, cierpliwość, dobre rady należą się im
gorące podziękowania. – W moim przypadku – dodał – również
harcerstwo odegrało ogromną rolę, a także książki, takie jak Korczaka „Król Maciuś I”, Amicisa „Serce”, Kamińskiego „Kamienie
na szaniec”, wiersze Norwida przekazujące głębokie refleksje o
prawdzie i życiu, i inne znane dzieła literatury polskiej i światowej
o ludzkich losach, uczące historii, filozofii, skłaniające do przemyśleń. Czytanie książek wywarło duży wpływ na budowanie
mojego kanonu wartości, a także na pracę zawodową i społeczną. Potem było współtworzenie Uniwersytetu Opolskiego,
kształcenie studentów, angażowanie się w pracę społeczną,
przede wszystkim w obronie praw dzieci.
Uroczystość zakończyła się wspólnymi zdjęciami i zwiedzaniem nowoczesnych, świetnie wyposażonych pomieszczeń uczelni.
Tekst i zdjęcia Irena Malanowska
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Goście z Libanu w Zarządzie Głównym TPD
– Bardzo jesteśmy ciekawi wszystkiego, czym w
Polsce zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – mówił Jean Aziz, doradca prezydenta Libanu, który wraz
z małżonką gościł w dniu 5 października 2017 r. w
biurze Zarządu Głównego TPD. – Pragniemy rozwijać system opieki nad dziećmi w naszym kraju, więc

chcemy poznać polskie długoletnie doświadczenia w
tej dziedzinie.
O tych doświadczeniach i różnych formach pracy
Towarzystwa poinformował libańskich gości Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD, podkreślając, że nasze stowarzyszenie działa od blisko

100 lat i przez ten czas wypracowało wszechstronny
system pomocy dzieciom i rodzinie. Inicjatywy TPD
miały na celu organizowanie pomocy m.in. dla sierot
wojennych, których bardzo dużo było po dwóch wojnach światowych, dla dzieci z biednych rodzin, chorych, niepełnosprawnych. Ten kierunek działalności
jest kontynuowany, ale jednocześnie wzbogacany;
np. powstały przy TPD ośrodki adopcyjne, ostatnio
założono wiele przedszkoli w małych miejscowościach, zwłaszcza na wsi, oraz wiele środowiskowych
ognisk wychowawczych, dla których zostały opracowane profesjonalne programy wychowawczo-resocjalizacyjne. Organizowane są kolonie letnie oraz
wypoczynek wakacyjny w miejscu zamieszkania,
wycieczki zarówno dla zdrowych dzieci, jak i niepełnosprawnych. TPD prowadzi także ośrodki kolonijne,
opiekuńczo-rehabilitacyjne, takie jak w „Helenowie”,
Serocku czy Jastrzębiej Górze. – Chętnie podzielimy
się naszymi doświadczeniami – powiedział prezes
W. Kołak – gdyż dobro dziecka w każdym kraju jest
dla nas ważne.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele TPD, jak i strony libańskiej, odbył
się akt dekoracji znakomitego gościa Medalem dr.
Henryka Jordana.
Następnego dnia goście z Libanu zwiedzili Centrum
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.

Tekst i zdjęcia Irena Malanowska
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Fonoholizm: to nowe słowo oznacza uzależnienie dzieci i młodzieży
od telefonu komórkowego.

Jak z tym walczyć?
Telefon komórkowy ma pomagać w życiu, a nie zabierać czas i przeszkadzać w podejmowaniu
innych ciekawych zajęć.
Większość z nas nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez telefonu komórkowego i internetu. Z badań
twórców kampanii społecznej „Uwaga! Fonoholizm” wynika, że zjawisko uzależnienia od telefonów komórkowych
obejmuje coraz więcej osób, przy czym, co jest szczególnie niepokojące, zwiększa się grupa młodszych dzieci i
nastolatków. Powstał nowy rodzaj uzależnienia, który nie
został sklasyfikowany jako choroba medyczna, na przykład
ICD-10 obowiązująca w Europie, czy DSM-IV w klasyfikacji
amerykańskiej. Gdy te klasyfikacje były wprowadzane,
uzależnienie od „komórek” nie występowało na tak szeroką
skalę jak obecnie. Dziś wiemy, że problemy wynikające z
tego uzależnienia są równie poważne i niebezpieczne jak
uzależnienie od alkoholu czy narkotyków.

Pierwszym krajem, w którym zdiagnozowano nową
formę uzależnienia – fonoholizm – były Chiny. Psychologowie zajmujący się tym zjawiskiem twierdzą, że osoby
uzależnione:
– Przywiązują bardzo dużą wagę do posiadanego telefonu
komórkowego.
– Nie odkładają go nawet na chwilę; nawet gdy śpią, mają
go blisko siebie.
– Odczuwają potrzebę komunikowania się codziennie za
jego pośrednictwem z innymi.
– Odczuwają duży niepokój, lęk, mają zły nastrój, wpadają
w panikę, gdy mają rozładowany telefon lub nie ma go
blisko.
– Potrzebują telefonu do nieustannego kontrolowania innych, szczególnie obiektów uczuć, np. chłopak dzwoni
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lub pisze sms-y do dziewczyny, jest zły i wścieka się,
gdy ona nie odpowiada.
Potrafią swoje zachowanie usprawiedliwić wymówką, że
np. rodzice muszą wiedzieć, gdzie się znajdują.
Podążają za modą, starają się mieć coraz to nowsze
modele telefonów, cechuje je poczucie silnej przynależności do grupy oraz potrzeba zdobywania jej uznania.
Często obawiają się samotności i cierpią na fobię społeczną.

Doniesienia z raportu
Według najnowszego raportu firmy Common Sense
Media 60% rodziców uważa, że dzieci poniżej 10 lat nie
powinny mieć smartfonów i tabletów. Aż 25% brytyjskich
dzieci w wieku 2–5 lat i prawie co drugi 6–9-latek ma komórkę lub smartfona. Co dwa lata podwaja się liczba ośmioletnich posiadaczy urządzeń mobilnych i potraja czas,
który codziennie im poświęcają. Aż 38% dzieci poniżej
dwóch lat używa tabletu lub smartfona do grania, oglądania
filmów, korzystania z aplikacji edukacyjnych, co stanowi
pięciokrotny wzrost w ciągu dwóch lat – dowiadujemy się
z raportu. W efekcie więcej brytyjskich pięciolatków umie
posługiwać się smartfonem niż wiązać sznurowadła. Każdy
następny rocznik chłonie elektronikę mocniej. W grupie 10latków najmniej komórek mają Japończycy (20%), znacznie
więcej Chińczycy (49%), Niemcy (69%) i Brytyjczycy (73%).
A Polacy? Aż 83% to wynik, który lokuje nasze dzieci w
światowej czołówce.
Co trzeci nastolatek (36%) nie wyobraża sobie spędzenia dnia bez telefonu komórkowego – wynika z badań TNS
OBOP przeprowadzonych na próbie 400 osób w wieku
12–19 lat. Według tych badań telefon nastolatkom potrzebny jest przede wszystkim do:
• kontaktowania się z innymi ludźmi, czyli wysyłanie
sms-ów – 76%
• dzwonienia – 70%
• słuchania muzyki – 65%
• robienia zdjęć i filmów z wykorzystaniem komórki –
92%
• serfowania w internecie i czatowania – 12%.
Dla wielu ankietowanych (27%) telefon komórkowy jest
tak ważny, że wróciłoby po niego do domu, bo jego brak
wywołuje duży niepokój, a nawet stres.
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Do czego ma służyć telefon
Nie ulega wątpliwości, że telefon powinien dziecku
służyć przede wszystkim do komunikacji z rodzicami, nie
zaś być gadżetem pochłaniającym czas. Dzieci bardzo
szybko uczą się korzystać z zasobów telefonu. Szybko też
odkrywają, że mogą być w kontakcie z kimkolwiek chcą
– wystarczy sms. Wielu dzieciom coraz trudniej obejść się
bez telefonu. Używają go w szkole, na podwórku, podczas rodzinnych spotkań, w tramwaju, autobusie, pociągu;
wyraźnie widać, że nie potrafią bez niego funkcjonować,
komórka towarzyszy im wszędzie i niemal nieustannie, gry
i sms-y z kolegami wypełniają zbyt dużo czasu. A gdy do
tego dochodzi agresywne zachowanie, frustracja, złość
czy niepokój, spowodowane rozładowaniem lub brakiem
telefonu, to nie ma na co czekać, rodzice muszą reagować,
przede wszystkim ograniczając dostęp do urządzenia.
Ale jak wiadomo, najlepiej działa dobry przykład. Rodzice muszą pokazywać swoim dzieciom własnym zachowaniem, jak i kiedy korzystać z telefonu komórkowego,
pokazać im, że używamy go tylko wtedy, kiedy naprawdę
tego potrzebujemy, a nie w każdej wolnej chwili. Ma on
nam pomagać w życiu, a nie zdominować je i tym samym
zabierać czas, a nawet przeszkadzać w podejmowaniu innych ciekawych zajęć. Trzeba pokazać dzieciom, że świat
na telefonie komórkowym się nie kończy, że jest wiele
atrakcyjnych zajęć, miejsc do odwiedzenia czy po prostu
ciekawych rozmów z innymi ludźmi, a także okazji do
rozwijania talentów czy pasji. Bądźmy bardziej otwarci na
problemy dzieci, interesujmy się ich życiem, poświęcajmy
im więcej czasu i uwagi, pamiętajmy o realizacji ich potrzeb
(przynależności, miłości). Zaproponujmy wyjście do kina,
przygotowanie wspólnej kolacji, zagrajmy w grę planszową.
Dzięki wspólnym zajęciom i przeżyciom dziecko poczuje
się ważne, potrzebne, zauważy też, że może się obejść bez
nieustannego korzystania z komórki.

Kontrola nad dzieckiem
Komórka bywa często odskocznią od codziennej rzeczywistości, wymagającej szkoły, nauki, nudy, ale i samotności.
Posiadanie telefonu komórkowego stało się dzisiaj dla
człowieka, zwłaszcza młodego, standardem i nie byłoby w
tym nic złego, gdyby nie fakt, że elektroniczne media bez
nadzoru rodziców przejmują kontrolę nad dzieckiem i często kierują jego poczynaniami.
Warto pamiętać, że dobra technologiczne, w tym telefony, zostały skonstruowane dla człowieka, dla ułatwienia
życia, lecz i z myślą o jego uprzyjemnieniu. Rzecz w tym,
aby korzystać z komórki w sposób rozsądny, taki, który nie
prowadzi do uzależnienia. Trzeba o tym rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, uświadamiać im, jakie zagrożenia niesie z
sobą uzależnienie od telefonu komórkowego, pokazując
jednocześnie inne formy aktywnego spędzania czasu.
Obecnie dzieci wzrastają w dobie nowych technologii i
nie możemy całkowicie zakazać im korzystania z telefonów
komórkowych, które są nieodłącznym atrybutem współ-
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czesnego młodego człowieka. Używanie telefonów ma pomagać i organizować życie na różnych poziomach rozrywki,
ale w żaden sposób urządzenie to nie jest w stanie zastąpić
bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Jeśli sami
nie zadbamy o siebie i swoje pociechy, wkrótce potrzebna
może okazać się nawet pomoc specjalistów.
Każde uzależnienie niesie z sobą na ogół poważne
konsekwencje, może na przykład stać się przyczyną nieprawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Fonoholizm osłabia
kontakty z rodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami. Prowadzi do zubożenia języka, którym posługuje się młodzież w
formie skróconych komunikatów sms-owych i w rozmowach
(np. spoko, cho). Może również spowodować zanikanie
pasji, zainteresowań, czy nawet wpływać na zaburzenie
niektórych funkcji biologicznych: odżywiania, snu, co może
skutkować pogorszeniem zdrowia.
Anna Niziołek, psycholog, ekspert kampanii „Uwaga. Fonoholizm”, stwierdza, że dla dzisiejszej młodzieży telefon jest
naturalnym elementem rzeczywistości. Pokoleniu, które uczyło
się świata poprzez komputer czy telefon, trudno jest wyobrazić
sobie, jak inaczej można się z kimś umówić czy skontaktować.
Dlatego też bardzo trudna może okazać się walka z tym uzależnieniem. Dlatego lepiej w porę zapobiegać.

Tekst i zdjęcia Marzena Leśkiewicz
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Rozmowa z 10-letnią Anią o telefonie komórkowym

Fot. M. Leśkiewicz

Aniu, od jak dawna
masz telefon komórkowy?
Od 3 lat.
Do czego jest ci on potrzebny?
Głównie do kontaktów
z rodziną i znajomymi, ale
również dla rozrywki, do
grania, słuchania muzyki,
oglądania filmików na YouTube.
Jak często korzystasz
w ciągu dnia z telefonu
komórkowego?
W tygodniu około 1,5 godziny, a w weekendy trochę
dłużej bo około 2,5 godzin.
Czego najczęściej w nim szukasz?
Najczęściej szukam swojej ulubionej muzyki, którą uwielbiam słuchać, a nawet śpiewać, oraz filmików na YouTube.
Jakie filmiki oglądasz?
Mam swoje ulubione „jutuberki” i tam najczęściej oglądam filmiki: o modzie, urodzie, zdrowym jedzeniu, słucham
różnych porad np. jakie kolory są modne, jak zrobić fajny
makijaż, co można dobrego zjeść i jak to przygotować, oglądam też teledyski i filmiki z Sylwią Likpo – to młoda polska
wokalistka, wideoblogerka i prezenterka telewizyjna, lubię jej
piosenki, często razem z nią śpiewam i tańczę.
Czy masz Facebooka?
Niestety, nie mam, rodzice nie pozwolili.
A chciałabyś mieć?
Tak, bardzo. Facebook to portal społecznościowy, dzięki
któremu można komunikować się szybko z przyjaciółmi,
kolegami i koleżankami ze szkoły, można oglądać zdjęcia
i filmiki, które znajomi tam zamieszczają, są one często
bardzo zabawne, można tworzyć własne grupy i zapraszać
nowych znajomych. A najfajniejsze jest to, że szybko można
się dowiedzieć, co ciekawego się u innych w danej chwili
dzieje, co teraz robią, gdzie planują wyjść lub gdzie byli, co
widzieli, a nawet co dobrego jedli itp. Mam nadzieję, że jak
będę trochę starsza, to rodzice mi wreszcie pozwolą korzystać z FB (uśmiech).
Z jakich aplikacji korzystasz w swoim telefonie i czy
rodzice ci na to pozwolili?
W moim telefonie mam dostęp do Instagramu, bo można
oglądać i wstawiać tam fajne zdjęcia, w Snapchat – wysyłać,
oglądać filmiki, a j Musical.ly to super aplikacja, bo można
nagrać własne filmiki do wybranej i ulubionej muzyki. Rodzice mają nad tym wszystkim nadzór.
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Skoro ta muscal.ly aplikacja jest według ciebie taka
super, to powiedz mi coś więcej o tym.
Oczywiście. Ogólnie ta aplikacja służy do zrobienia super
filmu lub nagrania własnego wideo. Możemy na przykład
wybrać sobie jakąś muzykę i do niej nagrać wideo, możemy
też najpierw nagrać film, a potem podłożyć swoją muzę.
Aplikacja ta ma różne fajne narzędzia, można przyśpieszać
lub zwalniać tempo. Jest dużo przy tym dobrej zabawy i
śmiechu potem, jak się to odtwarza.
Czy twoim zdaniem telefon komórkowy może stanowić
zagrożenie?
Wydaje mi się, że tak.
Jakie to mogą być według ciebie zagrożenia?
Muszę chwilę pomyśleć. Moim zdaniem zbyt długie i częste używanie komórki może stanowić zagrożenie dla zdrowia
np. dzieci mogą mieć problemy ze wzrokiem, może częściej
boleć głowa; jak się długo słucha muzyki i rozmawia przez
telefon, to można też gorzej słyszeć. Telefon komórkowy
zabiera też dużo czasu i wciąga w różne rozrywki np. gry,
na które poświęcamy sporo czasu i to sprawia, że nie wychodzimy na dwór, nie mamy ruchu i przez to tyjemy, mniej
ze sobą rozmawiamy i nie interesujemy się innymi rzeczami.
Ale lubię mój telefon – bo to taki ulubiony gadżet, z którym
nie chcę się rozstawać.
Czy w szkole możesz używać telefonu komórkowego?
Niestety nie, w szkole jest zabronione używanie komórki,
a szkoda, bo czasami by się przydała.
Do czego?
Aby porozmawiać z mamą lub babcią, powiedzieć, że się
dostało dobra ocenę, posłuchać na przerwie fajnej muzy,
obejrzeć jakiś śmieszny filmik, lub pograć w grę.
A twoi rówieśnicy do czego potrzebują telefonu komórkowego?
Głównie do rozmów, przesyłania sobie informacji, słuchania muzy, oglądania filmików, ale też do grania w gry.
W co najczęściej grają twoi koledzy?
W różne gry, ale obecne w takie strategiczne gry Clash
Royale lub Minecraft.
Czy wyobrażasz sobie, abyś nagle nie miała telefonu
komórkowego?
Wyobrażam sobie, ale dla mnie byłoby to trudne, telefon
jest mi potrzebny do szybkiego kontaktu ze znajomymi, jest
mały, więc wszędzie mogę go zabrać. Jak potrzeba komuś
przekazać informacje, albo się z kimś umówić, to wystarczy
wysłać sms-a i już ten ktoś wie, telefon ma aparat i można
nim robić zdjęcia. Ja lubię robić sobie „sweet focie” i od razu
wysyłam je moim znajomym, można słuchać muzyki, grać
w gry, oglądać filmiki – telefon jest mi potrzebny do wielu
rzeczy i ciężko by mi było funkcjonować bez niego. Czasami,
jak rodzeństwo i dorośli są zajęci, to jest to taki mój „mały
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przyjaciel”, z którym mogę się pobawić, na przykład grając
w jakąś grę, lub porozmawiać z kimś wysyłając mu sms-a.
Jest ze mną zawsze, od kiedy go dostałam i nie wyobrażam
sobie życia bez niego.
Aniu, możesz dokończyć następujące zdanie: Bez
telefonu komórkowego czułabym się jak……………..
Jakby mi czegoś brakowało, ale najbardziej sprawnego i

szybkiego porozumiewania się ze znajomymi. Ja po prostu
bardzo lubię swój telefon i denerwuje się, jak jest mi potrzebny i nie mam go w pobliżu.
Dziękuję Aniu za rozmowę.
Ja dziękuję, było fajnie.
Rozmawiała Marzena Leśkiewicz

Stanisław Tułodziecki (1909–2014)

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
panu architektowi Kuryłce i innym osobom współdziałającym
w realizacji tego pięknego i ważnego przedsięwzięcia. Obecna
była oraz uczestniczyła w przygotowaniach również prezes żoliborskiego TPD Anna Gruszczyńska. Splendoru uroczystości
dodał poczet sztandarowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Napis na tablicy głosi:
Pedagog, działacz społeczny oraz oświatowy. Bohater walki
o niepodległość, sprawiedliwość społeczną, publicysta. Współtwórca oraz wieloletni prezes Zarządu Głównego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Bronił praw najmłodszych do lepszego życia
oraz nauki, organizował pomoc potrzebującym. Mieszkał w tym
domu przez ponad 60 lat.
Opracowała Irena Malanowska

Wolność
Działacze TPD zapamiętali Stanisława Tułodzieckiego jako
wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego pasją i powołaniem było organizowanie
opieki i pomocy dla dzieci, na których krzywdę i potrzeby był
niezmiernie wyczulony.
Podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w
dniu 19 września 2017 roku, umieszczonej na ścianie domu
przy ul. Słowackiego 5 w Warszawie, w którym mieszkał przez
ponad 60 lat, wygłoszono wiele ciepłych słów, pełnych podziwu
i szacunku dla jego postawy, pracowitości i dokonań.
– To on – powiedział Bohdan Tracewski – konsekwentnie
walczył o przetrwanie Towarzystwa w szczególnie trudnych
latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy władze nakazały
jego likwidację. Ale udało się i dzięki temu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po dziś dzień działa aktywnie dla dobra dzieci.
Prezes Wiesław Kołak podkreślił, że Stanisław Tułodziecki
umiał walczyć o słuszne sprawy, a jego troska o dzieci i podejmowane inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia dzieci,
wciąż stanowią wzór godny naśladowania. Wiersz „Wolność”
autorstwa Stanisława Tułodzieckiego odczytała dyrektor LO w
„Helenowie” Dorota Myślińska, przypominając, że jest on patronem tej szkoły. Głos zabrali również licznie zgromadzeni sąsiedzi
i znajomi, którym w imieniu mieszkańców podziękowała Teresa
Januszczak za wkład, jaki wnieśli w realizację tej inicjatywy.
Odsłonięcia tablicy dokonała żona Irena Tułodziecka wraz
z Krzysztofem Buglą, burmistrzem warszawskiej dzielnicy
Żoliborz. W uroczystości uczestniczyli również syn Maciej i
wnuczka Karolina. Maciej Tułodziecki podziękował burmistrzowi, a także m.in. prezes WSM Barbarze Hruszowiec,
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Choćbyś miał wyrzec się i wszystkiego,
Choćbyś utracił coś kochanego,
Idź dalej z podniesioną głową!
Choć będą tobą burze targały,
Choćby cię załamać koniecznie chciały,
Idź dalej z podniesioną głową!
Na drodze same przeszkody – słupy,
Choćby leżały i same trupy,
Idź dalej z podniesioną głową!
Choćby dokoła wszyscy płakali,
Choćby w rozpaczy ręce łamali,
Idź dalej z podniesioną głową!
Dojdziesz do kraju, gdzie wolność kwitnie,
Wyciągną do ciebie dłonie bratnie,
Tu zostań z pochyloną głową!
Stanisław Irski

Stanisław Irski to pseudonim poetycki Stanisława Tułodzieckiego. Wiersz
„Wolność”, odczytany podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej
przez dyr. Dorotę Myślińską, pochodzi z tomiku „Zbiór poezji z lat 1940–2006”.
Wyd. Warszawa 2006.
Zdjęcia z uroczystości patrz okładka str. 34
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Adopcja jest dobrem, które uszczęśliwia dwie strony, dziecko i rodziców. Stanowi
niekwestionowany dorobek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dzięki któremu ośrodki
adopcyjne zostały zorganizowane i są profesjonalnie prowadzone.

Ta praca to nasza pasja

Fot. I. Malanowska

Rozmowa z Moniką Jagodzińską, prezes mazowieckiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i dyrektor Ośrodka
Adopcyjnego TPD w Warszawie
Pani Moniko, znamy
się już prawie pięć lat.
Dzięki pani zamieszkał
z nami nasz mały superbohater. Ilu innym
dzieciom znalazła pani
nowy dom?
Niezależnie od tego
ile jest szczęśliwszych
rodzin, chciałabym, aby
ich było więcej. Poznanie
się dziecka z przyszłymi
rodzicami jest najcudowniejszym momentem w
naszej pracy. Radość
tych spotkań utwierdza
mnie w przekonaniu, że adopcja jest dobrem, które uszczęśliwia dwie strony. Jednak rodzice pragnący dziecka muszą wciąż długo oczekiwać na adopcję. Przygotowania do
adopcji są długotrwałe, wymagające dużej uważności, ale
dzięki wypracowanej przez lata metodzie pracy znam każde
dziecko zgłoszone do naszego ośrodka, co ułatwia właściwy
dobór rodziców i dziecka. Co tydzień lub dwa nasz zespół
spotyka się, aby szczegółowo omówić sprawy naszych
podopiecznych, ich sytuację prawną i społeczną oraz ustalić
dalsze działania.
Ile adopcji rocznie udaje się przeprowadzić?
Bywa różnie. Są lata, gdy orzekanych przysposobień jest
nieco ponad 30 i takie, że ponad 50. Tego nie da się zaplanować. Nie mamy wpływu na liczbę dzieci zgłaszanych do
naszego ośrodka w celu poszukiwania dla nich rodzin. Zależy to od zgłaszających się matek w ciąży, które rozważają
oddanie swojego dziecka do adopcji poprzez nasz ośrodek
oraz od liczby dzieci, których rodzice zostali pozbawieni
władzy rodzicielskiej. Współpracujemy w w tych sprawach
z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w Pruszkowie,
Żyrardowie, Warszawie Zachód, Mińsku Mazowieckim i Piasecznie. Od początku powstania warszawskiego ośrodka
we wrześniu 1960 roku, powierzyliśmy do adopcji około trzy
i pół tysiąca dzieci. Do 2011 roku ośrodek zawiązywał też
rodziny zastępcze różnego typu oraz prowadził Rodzinne
Domy Dziecka. Łącznie jest to około 5 tysięcy dzieci.
Słyszy się, że domy dziecka są przepełnione, że dużo
dzieci spędza wiele lat w tych placówkach, a z drugiej
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strony rodziny kilka lat czekają na adopcję. Skąd ten
paradoks?
Do adopcji mogą zostać zakwalifikowane tylko i wyłącznie
dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, to znaczy takie, do
których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub
którzy sami, przed sądem, wyrazili zgodę na przysposobienie
ich dziecka przez nieznaną im rodzinę w formie ta zwanej
zgody blankietowej, która może być wyrażona nie wcześniej
niż po sześciu tygodniach od urodzenia się dziecka. W tym
czasie ośrodek, kontaktując się z matką i przyszłymi rodzicami, stara się dokładnie rozpoznać zamiar oddania dziecka
do adopcji po to, aby pomóc jej podjąć decyzję najlepszą
dla niej i dla dziecka. To słuszne działanie, skoro ponad 30
procent kobiet zmienia zdanie i podejmuje się wychowywania swojego dziecka.
W domach dziecka znajduje się około 40 tysięcy dzieci
zabranych z rodzin, oczekujących na decyzję sądu w ich
sprawie. Drugie tyle znajduje się w rodzinach zastępczych.
Z perspektywy wielu lat, odbytych spotkań i rozmów z
przedstawicielami służb pracujących z rodzinami problemowymi, zagrożonymi oddaniem dziecka do adopcji, można
zauważyć, że rodziny te mylą ją często z pieczą zastępczą.
Zaś różne instytucje zdecydowanie bardziej pochylają się
nad rodzicami niż potrzebami dzieci, które są przecież tylko
ofiarami sytuacji.
A jak jest w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej?
Procedura ta nie ma wyznaczonego czasu trwania ani
terminu. Postępowanie może ciągnąć się latami, sąd może
badać sytuację rodziny dowolnie długo, a my niczego nie
możemy przyśpieszyć, nie mamy takich możliwości. Ale w
opinii społecznej ośrodki adopcyjne są uważane za miejsce, gdzie przedłuża się procedury i nieudolnie poszukuje
rodzin, co oczywiście jest nieprawdą. Często też Ośrodek
Adopcyjny uważa się za miejsce, w którym dzieci czekają
na przysposobienie. Wielokrotnie, szczególnie przed świętami, odbieram telefony od firm i prywatnych osób, które
chciałyby przekazać paczki dla dzieci będących pod opieką ośrodka. Wyjaśniam wtedy, że ośrodek jest placówką
diagnostyczno-konsultacyjno-szkoleniową, nie ma w nim
dzieci. Takich nieprawdziwych stereotypów w myśleniu o
adopcji jest więcej.
Przy okazji warto powiedzieć, że w społeczeństwie daje
się zauważyć przyzwolenie na patologiczne zaniedbywanie
dzieci, a nawet znęcanie się nad nimi, co na ogół wynika z
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przeświadczenia, że rodzina jest najwyższą wartością bez
względu na to, jaka ona jest. Ale wiemy, że długotrwałe
destrukcyjne oddziaływanie na dzieci jest przyczyną wielu
późniejszych trudności w dorosłym życiu, bo często te osoby
nie potrafią się odnaleźć się w społeczeństwie, prowadzić
życie wartościowe i spełnione. Adopcja mogłaby zapobiec
tego rodzaju skutkom.
A jakie są opinie o matkach oddających swoje dzieci
do adopcji?
Traktuje się je jako nieodpowiedzialne, leniwe i wyrodne.
Przeważnie nie są szanowane przez otoczenie, toteż często
bardzo cierpią, czują się odrzucone. A przecież wiele z nich,
zdając sobie sprawę ze swoich ograniczeń, na przykład z
powodu samotnego macierzyństwa, braku przede wszystkim materialnych i mieszkaniowych możliwości zapewnienia
swojemu dziecku właściwej opieki, pragnie mu zapewnić
wzrastanie w dobrej, ustabilizowanej i kochającej rodzinie.
Mimo to te matki, choć często motywem ich decyzji jest
pragnienie dobrego życia dla swojego dziecka, są postrzegane gorzej niż na przykład osoby pojawiające się w domu
dziecka lub rodzinie zastępczej raz na kilka miesięcy, tuż
przed sądową rozprawą, przez co uniemożliwiają dziecku
normalne życie.

Fot. Archiwum TPD

Nową inicjatywą jest „Piknik z Bajką Adopcyjną”.
Odbyły się już dwa takie pikniki rodzinne. Czy to będzie
cykliczna impreza?
„Piknik z Bajką Adopcyjną” to przede wszystkim inicjatywa rodziców, zatem ufam, że tak będzie. Zastanawiamy
się nad atrakcjami kolejnego, rozglądamy za gadżetami.
Chcemy, aby te spotkania odbywały się w miarę regularnie.
W roku 2015 zorganizowaliśmy pierwszy „Piknik z Bajką
Adopcyjną”. Była to forma promocji wydania „Wyjątkowych Bajek dla Dzieci”, bajek napisanych przez przyszłych
rodziców adopcyjnych. Podczas pikniku niektórzy autorzy
(rodzice adopcyjni), czytali na scenie napisane przez siebie

Piknik z Bajką Adopcyjną
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bajki. Piknik okazał się radosną imprezą integrującą środowisko rodzin adopcyjnych i adoptowanych dzieci, która
wyszła naprzeciw oczekiwaniom tego środowiska i spotkała się z uznaniem uczestników. Dlatego podjęliśmy się
organizacji kolejnych. W programach pikników znalazły się
m.in. gigantyczne piłkarzyki, dmuchana zjeżdżalnia, show
z animacjami, konkurs hula-hop, skakanki, mini-strzelnica,
budowa wielkiego domu z balonami, zwiedzanie mini-zoo,
konne przejażdżki, pisanie chińskich znaków, malowanie
buziek, loteria fantowa „Każdy Los Wygrywa”, możliwość
zakupu wydawnictw pedagogiczno-psychologicznych i
specjalistycznych dotyczących adopcji, było też stoisko
informacyjno-konsultacyjne Ośrodka Adopcyjnego oraz
możliwość skorzystania z poradnictwa: psychologicznego,
pedagogicznego itp.
Ośrodek Adopcyjny stanowi część pracy Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Jest pani również szefową TPD na całym Mazowszu. Proszę powiedzieć, czym jeszcze zajmuje
się organizacja?
Wszystkie nasze działania dotyczyły i dotyczą spraw
dzieci i rodziny. Ukierunkowane są na bezpośrednią pomoc dzieciom oraz wsparcie rodziców w procesie opieki i
wychowania. W szczególności chodzi o rodziny zagrożone
wykluczeniem i marginalizacją, ubogie, niewydolne wychowawczo, dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym,
niepełnosprawne i przewlekle chore, pozbawione środowiska
rodzinnego, oczekujące na przysposobienie. Staramy się też
mieć wpływ na tworzenie przepisów prawnych dotyczących
dzieci, rodzicielstwa i rodziny.
A konkretnie na co dzień?
Dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem i marginalizacją prowadzimy łącznie 86 placówek opiekuńczo-wychowawczych dziennego wsparcia, w tym: 66 Środowiskowych
Ognisk Wychowawczych TPD, z których prawie połowa jest
w Warszawie, 8 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, 2 ogniska pracy pozaszkolnej,
8 przedszkoli i punktów przedszkolnych,
2 środowiskowe kluby młodzieżowe. W
roku 2015 zorganizowaliśmy różne formy
wypoczynku wakacyjnego dla ponad 5500
dzieci.
Opiekujemy się również dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami.
Prowadzimy dla nich 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 2 Środowiskowe Domy
Samopomocy, specjalistyczną placówkę
pozaszkolną, Niepubliczny Zespół Opieki
Zdrowotnej, zorganizowaliśmy ponadto 5
turnusów rehabilitacyjnych i wiele imprez
integracyjnych.
Od początku istnienia TPD zainicjowało
wiele działań na rzecz dzieci i rodzin, które
do dziś w różnych formach są potrzebne
i kontynuowane. Są to na przykład poradnie społeczno-wychowawcze, które obecnie funkcjonują w systemie oświaty jako
poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
ośrodki adopcyjne w całym kraju, rodzinne domy dziecka, specjalistyczne rodziny
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zastępcze, kolonie zdrowotne czy funkcja opiekuna indywidualnego będąca pierwowzorem asystenta rodzinnego.
Na organizowanie wszelkich akcji i imprez potrzeba
środków finansowych. Jakie możliwości finansowe ma
organizacja taka jak TPD na Mazowszu?
W obecnych realiach niczego nie można zrealizować bez
pieniędzy. Jak mówią moje koleżanki, pod tym względem
nigdy nie było dobrego czasu dla ośrodków adopcyjnych
ani, ogólnie, dla działalności społecznej, żeby nie powiedzieć filantropijnej czy dobroczynnej. To trudny temat. Podejmujemy wiele starań, startujemy w konkursach, piszemy
oferty i wnioski, opracowujemy odpowiednio umotywowane
projekty. Ciągle musimy udowadniać, że jesteśmy potrzebni.
Jako organizacja non profit dobrze wykonujemy swoją pracę,
bo ją po prostu lubimy, bo jest naszą pasją. Wielokrotnie
słyszałam i słyszę, że dostajemy wsparcie finansowe, ponieważ jesteśmy tańsi niż instytucje publiczne; a dzieje się
tak, bo do działalności dokładamy własne środki różnie zdobywane, na przykład z darowizn, organizowania koncertów
charytatywnych, jednego procenta itp. Pieniądze z darowizn i
przekazanego 1% od podatku możemy przeznaczyć tylko na
działalność statutową, czyli dokładamy je do realizowanych
projektów. Otrzymywane dotacje nie pokrywają pełnych
kosztów m.in. prowadzonych placówek, a ponadto, zawsze
są dodatkowe, niezaplanowane wydatki. Wszystkie środki
pośrednio lub bezpośrednio trafiają do naszych beneficjentów. W sumie robimy więcej niż się od nas oczekuje.
Siłą naszej organizacji są ludzie i cel, dla którego działamy. Do TPD od początku trafiali i nadal trafiają różni ludzie,
niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych, filozoficznych, religijnych. Tacy, którzy czują potrzebę działania na
rzecz polepszenia bytu i losu rodzin i dzieci przeżywających
różnorodne problemy i trudności
Współpracujemy z różnymi podmiotami: samorządami
gminnymi, miejskimi i powiatowymi, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwami (np. MRPiPS,
MSWiA), fundacjami, firmami i osobami prywatnymi. Realizujemy dużo projektów, w tym liczne wieloletnie, na rzecz dzieci
i rodzin. Codziennie, od poniedziałku do piątku przez kilka
godzin dziennie pod opieką mazowieckiego TPD znajduje się
około 3500 dzieci i młodzieży. Środki finansowe, które rokrocznie pozyskujemy na prowadzoną działalność, wynoszą
około 14 mln złotych.
A jeśli chodzi konkretnie o Ośrodek Adopcyjny, to zgodnie z ustawą, placówka ta realizuje wiele zadań, ale oceniana
i finansowana jest głównie poprzez kryterium liczby orzeczonych adopcji. Przydałoby się jednak również uwzględnienie
idei i ducha powierzania dzieci do adopcji oraz dobrego przygotowywania rodzin adopcyjnych do pełnienia swojej roli.
Jak można pomóc?
Najlepiej poprzez wskazanie naszej placówki jako tej, której chce się przekazać 1% swojego podatku od dochodów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Marcin Tauber
KRS 0000134684
Cel szczegółowy: Ośrodek Adopcyjny TPD, ul. Kredytowa 1a lok. 13, Warszawa
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Kolejny symbol pamięci w „Helenowie”

Odsłonięcie pomnika
Helenki Dłuskiej
11 października 2017 r. w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i
Opieki TPD „Helenów” uroczyście odsłonięto pomnik Heleny
Dłuskiej, od imienia której nazwano ośrodek. Mimo deszczu
wydarzenie zgromadziło wiele osób, m.in. pracowników Centrum, działaczy TPD, przedstawicieli władz dzielnicowych,
sponsorów i sympatyków.
Autorką rzeźby jest Joanna Wyrostkiewicz, kamień podarowała i wykonała napisy firma Wiesław Gromek i Synowie, a
osadził postument i obłożył kostką Pan Roman Poświętny.
Przypomnieć warto, że postać, której poświęcono pomnik,
to córka Bronisławy i Kazimierza Dłuskich oraz siostrzenica
Marii Skłodowskiej-Curie, a informację o tym zamieszczono
na ścianie kamienia.

Tekst i zdjęcie Irena Malanowska

Dzieci gorszych szans potrzebują
Twojego wsparcia!
W swoim PIT przeznacz

1% podatku
na pomoc dla podopiecznych
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W odpowiednią rubrykę wpisz:

KRS 0000114345
Przyjaciel Dziecka 7–12/2017

Szkoła wiejska może i powinna być zarówno nowocześnie zorganizowana i wyposażona, jak również
zapewniać wykształcenie na wysokim poziomie. Jednocześnie musi poświęcać dużo uwagi swoim
zadaniom wychowawczym. Ma też duże znaczenie dla całego środowiska lokalnego.

Szkoła przyjazna i otwarta

Fot. I. Malanowska

Rozmowa z Mirosławem Guzewiczem, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. ks. Michała Sopoćki
w Księżynie

Od kiedy jest pan dyrektorem szkoły w Księżynie?
Od 1 sierpnia 1997
roku. Wcześniej byłem już
dyrektorem szkoły podstawowej w Korycinie. Po
przeprowadzeniu się do
Białegostoku wraz z żoną
i córką, postanowiłem wystartować w konkursie na
dyrektora szkoły w Księżynie, gdyż była ona usytuowana bliżej nowego
miejsca zamieszkania. Po
rozmowach z wójtem gminy Juchnowiec Kościelny
śp. Zygmuntem Korolem podjąłem się funkcji dyrektora
Szkoły Podstawowej w Księżynie, chociaż zorientowałem się,
że łatwo nie będzie, przede wszystkim z powodu dużych i
pilnych remontów, ale lubię wyzwania.
Zbliżał się początek roku szkolnego, a podczas zimy
doszło do awarii ogrzewania, należało więc szybko wymienić grzejniki, wyremontować kotłownię i przeciekający
dach w starej części szkoły. Ledwie to udało się zrobić, a
już w kolejnych latach należało wziąć się za wymianę okien,
wykonanie elewacji budynku szkolnego i dokończenie
budowy sali gimnastycznej. A jednocześnie urządziliśmy
plac zabaw, boiska sportowe i teren rekreacyjno-sportowy.
Zmodernizowaliśmy również poddasza, aby nadawały się
na klasy szkolne.
Rodzice nieraz wolą dowozić swoje dzieci do Księżyna, chociaż jest szkoła bliżej domu. Czym to tłumaczą?
Nasza placówka posiada bogatą ofertę edukacyjną i ogólnorozwojową, dbamy też o wychowawcze oddziaływanie na
uczniów. Staramy się, aby każdy uczeń czuł się w szkole bezpiecznie, nie był anonimowy. Rodzice mówią, że szkoła ma
„duszę”; chodzi o szczególny klimat sprzyjający aktywności
uczniów. W naszej szkole uczniowie mają dobre warunki do
rozwoju swoich zainteresowań, a także, co najważniejsze,
zdobywają wiedzę dobrze przygotowującą do dalszej nauki. Doskonałą opiekę mają również dzieci w przedszkolu,
które niedawno założyliśmy. Możemy się pochwalić wieloma wyróżnieniami potwierdzającymi osiągnięcia szkoły.
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Otrzymaliśmy przyznane przez Ministerstwo Edukacji tytuły:
Szkoła Przyjazna Sześciolatkom oraz Przedszkole dobrze
przygotowujące do Szkoły, zaś w 2016 roku uzyskaliśmy certyfikat Szkoła Przyjazna Zdrowemu Odżywianiu i Aktywności
Fizycznej oraz Zadowolony Konsument – wyróżnienie, które
przyznali szkole uczniowie i ich rodzice.
Już krótkie zwiedzanie budynku szkolnego pozwala
zauważyć dużą dbałość o zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków nauki i rozwoju. Służą temu dobrze
urządzone i wyposażone klasy i pracownie, wspaniałe
laboratorium językowe czy sala gimnastyczna i boisko.
Proszę o więcej szczegółów na ten temat.
Jako jedni z pierwszych w regionie założyliśmy laboratorium językowe, w każdej klasie posiadamy tablicę interaktywną, nowoczesne pomoce dydaktyczne, dzięki czemu nauczyciele stosują bardzo efektywne metody pracy
z uczniem. Staramy się na bieżąco analizować potrzeby
uczniów, wzbogacać ich warsztat edukacyjny, a zarazem
tworzyć odpowiednie warunki do regeneracji sił poprzez
odpowiednie urządzenia na placu szkolnym: jest mini-siłownia dla starszych, plac zabaw dla najmłodszych, boiska
do piłki siatkowej, koszykowej i nożnej. W każdej klasie na
bieżąco wymieniamy meble, np. stoliki czy krzesełka, dbamy
o estetykę, to ważne. Chcemy, aby każdy uczeń czuł się u
nas dobrze, więc wciąż pracujemy nad doskonaleniem i
wzbogacaniem szkolnej oferty. Obecnie przymierzamy się
do stworzenia w najbliższym czasie obserwatorium astronomicznego. Możemy być pewni realizacji tego zamierzenia,
ponieważ mamy obiecane otrzymanie kopuły astronomicznej
od Towarzystwa Astronomii z Białegostoku oraz środki na
budowę obserwatorium.
W szkole funkcjonują koła zainteresowań, są zajęcia
pozalekcyjne. Czy cieszą się powodzeniem?
Szkoła prowadzi wiele kół i zajęć pozalekcyjnych, są koła
przedmiotowe, zajęcia sportowe z badmintona, piłki nożnej,
zapasów, szachów. Nasze sekcje sportowe odnoszą sukcesy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Dla
najmłodszych są zajęcia z tańców nowoczesnych, w tym
popularnej ostatnio zumby, zabawy klockami lego, a nawet
programowanie. Od kilku lat zachęcamy i organizujemy naukę pływania; nie tylko uczniowie, ale także przedszkolaki
uczestniczą w tych zajęciach. Organizowaliśmy też przez pewien czas jako jedni z nielicznych naukę języka chińskiego.

19

Działa również samorząd uczniowski. Jakie są jego
zadania i osiągnięcia?
Samorząd uczniowski ma na celu realizowanie różnorodnych potrzeb uczniów, rozwijanie pożądanych postaw
społecznych. W praktyce polega to na organizowaniu kiermaszy i zbiórek na cele charytatywne, pomocy młodszym
uczniom w odrabianiu lekcji czy w zajęciach świetlicowych.
Starsi koledzy i koleżanki służą radą i pomocą, uczą demokracji w środowisku szkolnym, rozwijając jednocześnie swoje
poczucie odpowiedzialności.
Jakimi sukcesami szkoła szczególnie może się pochwalić?
Od kilku lat szkoła ma stypendystów Marszała Województwa Podlaskiego w dziedzinie artystycznej, laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych, a w sporcie posiadamy
medalistów Mistrzostw Polski w Badmintonie, w tym roku
nasi uczniowie zdobyli dwa złote medale Mistrzostw Polski w
KoluchStyl oraz medale srebrny i brązowy, mieliśmy również
medalistów Mistrzostw Polski w speedbadmintonie, a nawet
uczestników Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. Nasi szkolni
tancerze zdobywają medale w turniejach tańca, w konkursach
plastycznych nasi wychowankowie osiągają tytuły laureatów
zarówno w konkursach wojewódzkich, jak i krajowych.
Patronem szkoły jest ks. Michał Sopoćko. Dlaczego
właśnie jego imieniem ją nazwano?
Nasza szkoła do 2008 roku jako jedna z niewielu z tak
długoletnią historią – istnieje od 1926 roku – nie posiadała
imienia. Nie chcieliśmy być szkołą bez imienia, anonimową,
dlatego podjąłem odpowiednie starania. Wśród trzech kandydatów, jakich zaproponowano, byli: Henryk Banulewicz,
były kierownik szkoły, aktywny działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – otrzymał za swą działalność Medal dr. Jordana
w 1985 roku, por. Czesław Sucharski, były nauczyciel naszej
szkoły, zamordowany w 1940 roku w Katyniu oraz ksiądz
Michał Sopoćko łączący cechy dwóch współkandydatów,
budowniczy ponad 140 szkół, nauczyciel wielu małych placówek na terenach wiejskich dawnej Polski, kapelan wojska
polskiego. Dzięki jego patronatowi nawiązaliśmy współpracę
ze szkołą polską w Taboryszkach na Litwie, gdzie rozpoczął
pierwszą pracę w parafii jako wikariusz.

nią do 1972 roku, przekazując najlepsze tradycje kolejnym
pokoleniom. Do dziś jest wspominany jako osoba, która
kochała dzieci i robiła co można, aby im pomagać. To z jego
inicjatywy w budynku szkolnym organizowano kolonie letnie
dla dzieci z TPD województwa białostockiego.
Jak pan ocenia kadrę pedagogiczną?
Nauczyciele pracujący w naszej szkole są doskonale wykształceni i posiadają bogate doświadczenie pedagogiczne.
Umieją przystępnie i w atrakcyjny sposób przekazywać uczniom wiedzę, co przekłada się na bardzo dobre wyniki nauczania oraz wysokie lokaty w konkursach. Stale podnoszą swoje
kwalifikacje, aby na bieżąco przekazywać uczniom nowe informacje, a także stosować nowoczesne metody nauczania.
W planie jest budowa pawilonu specjalnie przystosowanego do potrzeb przedszkola. Kiedy będzie gotowe?
Do wspomnianego wyżej, funkcjonującego przy szkole
od 2011 roku, punktu przedszkolnego uczęszcza 75 dzieci w
trzech grupach. Ale potrzeby są większe. Dlatego staramy się,
aby nowe przedszkole budowane ze środków unijnych mogło
od września 2018 roku przyjąć 125 dzieci. Przedszkole będzie
w pełni nowoczesne, z przestronnymi salami do zajęć, dwie o
powierzchni 126 metrów kwadratowych, z zapleczem kuchennym, stołówką, szatnią i łazienkami dostosowanymi do potrzeb
najmłodszych. Dodatkowo planujemy zajęcia specjalistyczne:
logopedyczne, psychologiczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe, matematyczne oraz postawę przedsiębiorczą
i kreatywną. Zaplanowane są dwa gabinety specjalistyczne,
logopedyczny i psychologiczny. Przy przedszkolu ma powstać
także nowoczesny plac zabaw. Polepszy się więc znacząco
baza opiekuńcza i edukacyjna dla najmłodszych dzieci.
Mieszkańcy chcą rozbudowania placówki. Zawiązało
się nawet stowarzyszenie „Przyszłość Szkoły w Księżynie”. Czy władze gminy popierają tę inicjatywę?
Gmina widzi potrzebę rozbudowy naszej placówki i bardzo
wspiera nasze inicjatywy. Wspólnie dążymy do tego, aby warunki do nauki i pracy w naszej szkole były jak najlepsze i nie
odbiegały od standardów europejskich dla takich placówek.
Specyfiką szkoły wiejskiej jest to, że służy nie tylko uczniom,
ale również dorosłym mieszkańcom gminy. To właśnie w szko-
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Fot. I. Malanowska

Ściany na korytarzach zdobią gazetki, dyplomy i tablice pamiątkowe świadczące o przywiązywaniu dużej wagi
nie tylko do nauki, ale również do wychowywania…
Nasza szkoła bardzo dba o tradycje. W 1990 r. odsłoniliśmy, jako jedni z pierwszych w Polsce, tablicę pamiątkową
poświęconą wspomnianemu wyżej porucznikowi Czesławowi Sucharskiemu. Od tamtej pory co roku w kwietniu
obchodzimy rocznicę katyńską, spotykamy się z rodziną
państwa Sucharskich oraz osobami ze Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Jako pierwsi na Podlasiu zasadziliśmy Dąb
Katyński w ramach akcji ,,Katyń ocalić od zapomnienia”
zainicjowanej przez ojca Jońca, który zginął w katastrofie
lotniczej w Smoleńsku w 2010 r. Staramy się kultywować
pamięć o wybitnych postaciach związanych z naszą szkołą
i przekazywać uczniom wiedzę o dramatycznej i bohaterskiej
polskiej historii. Mamy też tablicę pamiątkową poświęconą
pierwszemu kierownikowi szkoły Henrykowi Banulewiczowi,
który tworzył ją jeszcze przed II wojną światową, a kierował
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le organizuje się rozmaite spotkania sołeckie, emeryckie czy
też z gośćmi z Litwy, którzy nas odwiedzają. Dzięki funduszowi
sołeckiemu urządziliśmy na placu szkolnym mini-siłownię
dostępną dla wszystkich mieszkańców. Słowem, szkoła jest
placówką przyjazną i otwartą dla lokalnego społeczeństwa.
Jest pan członkiem Zarządu Głównego TPD. Jak Pan
widzi swoją rolę jako działacza Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci?
Ważne jest kontynuowanie długoletnich tradycji naszej
organizacji. W szkole i przedszkolu działają koła TPD, które co roku organizują festyny, imprezy charytatywne, paczki
świąteczne, wiele zadań jest podejmowanych we współpracy
z Zarządem Gminnym TPD. Obecnie chcemy się skupić na
przygotowaniach do obchodów 100-lecia Towarzystwa Przy-

jaciół Dzieci. Mamy co robić, bo mimo poprawy warunków
materialnych, nadal występują dysproporcje i są różne trudne
problemy w rodzinach, które nasi działacze pomagają rozwiązywać. Byliśmy i jesteśmy wciąż potrzebni, i udowadniamy, że
TPD umie zadbać o dzieci w każdych warunkach. Ważne jest,
aby również na wsi powstawały nowoczesne przedszkola, żłobki i placówki oświatowe, a doświadczenia zdobyte w ciągu 100
lat działalności TPD przekazywane były nowym pokoleniom.
Trzeba, żeby jeszcze więcej dzieci odpoczywało na koloniach,
oraz w miejscu zamieszkania, a także uzyskiwało potrzebną
pomoc w świetlicach środowiskowych. Zróbmy wszystko, aby
TPD kojarzyło się z tym, co najlepsze dla naszych dzieci.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Malanowska

Opinie podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD

Szansa na dobre życie
Wychowawca powiedział, że ognisko ma pomóc w
wychowaniu dzieci z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych, a także innych, w których są jakieś kłopoty. Chociaż
miałem obawy, to zacząłem tam chodzić i zostałem na
dłużej. Już nie musiałem czekać na mamę aż wróci z pracy
i ugotuje obiad, nie biegałem bezczynnie po ulicy, miałem
odtąd zawsze odrobione lekcje. (…) Kolegów zacząłem
traktować jak braci i siostry, młodszym pomagałem, starsi
pomagali mnie.
Uczyliśmy się tutaj wszystkiego: sprzątaliśmy, zmywaliśmy, pomagaliśmy przygotowywać posiłki, a także w
ogrodzie. Sadziliśmy wiosną drzewka i warzywa, latem
pielęgnowaliśmy rośliny, a jesienią zbieraliśmy owoce i
robiliśmy dżemy i kompoty, które później zajadaliśmy ze
smakiem.
Zastanawiam się czasem, co by było ze mną, gdyby nie
ognisko. Czy studiowałbym i ułożył sobie życie? A gdybym
odszedł z ogniska, jak część moich kolegów, to może tak

jak oni wkroczyłbym na drogę przestępstwa. Dzięki ognisku
nie zmarnowałem szansy na porządne życie

***
W mojej rodzinie zawsze było źle. Ojciec dużo pił, matka
zupełnie sobie nie radziła. W szkolnej świetlicy dzieci dokuczały
mnie i mojej siostrze. Aż pewnego dnia przyszła pani psycholog
i powiedziała, że w mieście powstało ognisko TPD, w którym do
wieczora możemy przebywać. Okazało się że w ognisku zadane lekcje można z powodzeniem odrobić, bo zawsze pomagały
panie wychowawczynie i odwiedzające nas studentki.
A do tego było wiele atrakcyjnych zajęć: różne gry i
zabawy, tańce, śpiewy, wyjazdy do teatru, na wycieczki w
góry i nad morze. Wspaniałe było to, że uczyłyśmy się coraz
lepiej i nigdy nie byłyśmy głodne. Ja obecnie pracuję jako
urzędniczka i studiuję.
Oprac. I. Malanowska

a a a a a a a a a a a a a a a

Dzieciom, Rodzicom, Opiekunom, Wolontariuszom,
Darczyńcom, Działaczom i Sympatykom TPD,
Organizacjom, Instytucjom, Firmom,
Wszystkim Przyjaciołom Dzieci
Radosnych, serdecznych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyślności, szczęścia i spełnienia marzeń
w Nowym – 2018 Roku
życzy Redakcja
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Coraz częściej rodzice, zaniepokojeni wymową dziecka, zwracają się o poradę
do logopedy. Również już w przedszkolach zwraca się uwagę na wymowę dzieci.

Kiedy do logopedy?
Do niedawna wśród rodziców powszechne było przekonanie, że z problemów z mówieniem wcześniej lub później
dziecko samo wyrośnie. Dlatego do logopedy trafiały dzieci dopiero w wieku 5–6 lat z wyraźnymi wadami artykulacji.
Obecnie to się zmienia. Rodzice są bardziej świadomi i
uważni na rozwój dziecka. Coraz częściej do logopedy
zgłaszają się rodzice z małymi dziećmi, nawet z niemowlętami np. w celu oceny budowy aparatu artykulacyjnego
malucha. Przychodzą też z dziećmi, które mają kłopot
ze ssaniem, nadmiernie się ślinią albo mają trudności z
połykaniem. Logopeda coraz częściej pracuje z dziećmi z
opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami komunikacji
językowej, a mniej czasu poświęca na wywoływanie głosek
i korygowanie wad artykulacyjnych.
Biorąc pod uwagę normy rozwojowe, dziecko zaczyna
świadomie wymawiać pierwsze słowa typu mama, tata,
daj, jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia,
a zanim skończy dwa lata, w jego zasobie słownikowym
jest już 50–100 słów. W trzecim roku życia zasób słów
wzrasta do 800–1000 i dziecko zaczyna komunikować
się, tworząc zdania oraz równoważniki zdań. Są to jeszcze na ogół wypowiedzi niepoprawne pod względem
gramatycznym.

Im wcześniej, tym lepiej
Między czwartym a piątym rokiem życia dziecko potrafi
już stosować reguły gramatyczne i poprawnie formułuje
zdania. Sześciolatek, w sytuacji gdy nie zna nazwy danego przedmiotu, potrafi go opisać. U progu szkoły dziecko
ma opanowane i utrwalone wszystkie głoski i potrafi swobodnie prowadzić rozmowę. Oczywiście każde dziecko
rozwija się zgodnie z własnym rytmem i odstępstwa od
normy nie zawsze świadczą o zaburzeniach rozwoju mowy.
Niemniej jednak wyraźne różnice powinny być dla rodziców sygnałem, że należy zwrócić większą uwagę na ten
aspekt rozwoju dziecka. Wszelkie wątpliwości warto skonsultować z logopedą, zanim dziecko rozpocznie edukację
przedszkolną, a najpóźniej przed rozpoczęciem rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, czyli nauki w tzw. „zerówce”.
Dopiero poprzez profesjonalną diagnozę logopedyczną jesteśmy w stanie zweryfikować stan mowy dziecka.
Na pierwszej wizycie logopeda dokonuje wstępnej oceny
poziomu rozwoju mowy i komunikacji dziecka, ocenia
warunki anatomiczne i czynności fizjologiczne w obrębie
aparatu mowy. Specjalista omawia z rodzicami czynniki
wpływające hamująco na rozwój mowy oraz ocenia podłoże występujących problemów. W zależności od oceny
sytuacji udziela rodzicom instruktażu do pracy w domu,
sam podejmuje terapię albo kieruje dziecko do innych
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specjalistów. Udzielając instruktażu, logopeda pełni rolę
edukacyjną, uczy rodziców, jak stymulować rozwój mowy
biernej (rozumienie) i czynnej (mówienie), poleca konkretne zabawy, zabawki, nagrania audio, niektóre odradza,
tłumaczy jaki wpływ na rozwój dziecka mają media tj. telewizja (i jej nadmiar), używanie komputera, tabletu, telefonu
itd. Czasem konieczne jest nawiązanie kontaktu z innymi
specjalistami np. z laryngologiem, foniatrą, alergologiem
lub ortodontą.

Diagnoza i terapia
W przypadku dzieci wymagających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, diagnoza logopedyczna jest
bardzo ważnym elementem procesu diagnostycznego i
to nie tylko w przypadku afazji. Rzetelna specjalistyczna
diagnoza logopedyczna stanowi podstawę przygotowania
dobrego programu terapii tzw. IPET-u (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) i szczegółowego planu
pracy dzieckiem.
Terapia logopedyczna odbywa się zwykle indywidualnie i, zgodnie z założeniem, służy rozwijaniu sprawności
artykulacyjnej, leksykalnej, syntaktycznej (składniowej)
oraz pragmatycznej. Oprócz tego, dla dzieci w wieku
przedszkolnym logopedzi prowadzą zajęcia mające na
celu pobudzanie rozwoju mowy oraz stymulację rozwoju
funkcji słuchowo-językowych.
Dysfunkcje percepcji słuchowej powodują zaburzenia
mowy i komunikacji językowej. Dzieci z taką dysfunkcją
bardzo dobrze słyszą poszczególne dźwięki (potwierdza
to badanie audiometryczne), ale z potoku dźwięków
mowy nie potrafią ich wychwycić w odpowiedniej kolejności ani prawidłowo zróżnicować. Występują trudności
nie tyle ze słyszeniem, co z przetwarzaniem dźwięków
i zrozumieniem tego, co się słyszy. Takie dzieci nie rozumieją mowy, gdy kilka osób mówi jednocześnie, gdy
ktoś mówi szybko albo mało wyraźnie lub gdy w tle jest
hałas albo w pomieszczeniu jest pogłos. Taka sytuacja,
niestety, często ma miejsce w przedszkolu i w typowej
klasie szkolnej.
Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
nie rozumieją dłuższych poleceń wypowiadanych przez
nauczyciela do całej grupy, więc często proszą o powtórzenie albo rezygnują z wykonania zadania. Trudność
sprawia im rozumienie i zapamiętywanie sekwencyjnych
poleceń, złożonych wypowiedzi i pisanie ze słuchu.
Mają też problem z zapamiętaniem informacji przekazanej
ustnie, czyli mało korzystają z lekcji prowadzonej metodą
wykładu. Kłopot sprawia im liczenie kolejno, tabliczka
mnożenia, nauka alfabetu, recytowanie wierszy, zapamię-
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O tym warto wiedzieć
• W Koninie. Już po raz 21. w październiku br. konińskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało Turniej Rodzinny, będący
co roku wielką imprezą, w której uczestniczą dzieci, młodzież i
dorośli. Na sali widowiskowej są obecni przedstawiciele władz
samorządowych, szkół, sponsorów, firm, organizacji społecznych
i liczni mieszkańcy. To wielopokoleniowe wydarzenie odbyło się
w tym roku pod hasłem „Energia pokoleń w artystycznym stylu”.
Celem turnieju jest włączenie rodziców i społeczności lokalnej do
aktywności i udziału w życiu kulturalnym, a także integrowanie różnych grup społecznych. Występy artystyczne przygotowywane są
wspólnie przez dzieci i dorosłych, w tym rodziców.

Fot. Archiwum TPD w Koninie

tanie dni tygodnia, nazw miesięcy, numerów telefonu i
wszelkich danych sekwencyjnych.
Dzieci, które mają tego rodzaju zaburzenia mogą
mówić niewyraźnie, zbyt cicho lub zbyt głośno, z niewłaściwą intonacją. Wiele z nich może mieć problemy z prawidłową artykulacją. Ich reakcje werbalne są
jakby spowolniałe, zatem potrzebują więcej czasu np.
na udzielenie odpowiedzi, mogą też mieć problemy z
przypominaniem sobie i rozumieniem określonych słów.
Dzieci te wolniej reagują na bodźce słuchowe, bardzo
łatwo się rozpraszają.
Z tego powodu, często niesłusznie, są postrzegane
jako mniej zdolne, nieuważne, rozkojarzone albo leniwe.
Wszystko to, wtórnie, powoduje kłopoty w funkcjonowaniu
emocjonalno-społecznym. Widzimy więc, że zaburzenia rozwoju funkcji słuchowo-językowych i kłopoty z
przetwarzaniem bodźców słuchowych stanowią częstą
przyczynę różnych problemów dziecka. Dotyczą one
zarówno procesu opanowywania języka, jak i nauki
szkolnej. To z kolei ma niebagatelny wpływ na rozwój
emocjonalny, budowanie samooceny, poczucia własnej
wartości i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Nowoczesne metody
Specjalistyczna diagnoza funkcji słuchowych to ważny obszar pracy logopedy. Korzystając z nowoczesnych
narzędzi i metod diagnostycznych, logopeda wykonuje
przesiewowe badanie słuchu, ocenia lateralizację i uwagę słuchową. Może też ocenić, czy u dziecka występują
centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, a gdy to
konieczne – prowadzić lub zalecić specjalistyczny trening
słuchowy.
Dysfunkcje słuchowo-językowe bardzo często idą w
parze z opóźnieniami w rozwoju ruchowym. Dziecko,
u którego obserwujemy niewłaściwą postawę ciała w
spoczynku i podczas różnych aktywności ruchowych,
pracy przy stoliku, najprawdopodobniej ma problemy
z ogólną koordynacją ruchową, sprawnością manualną
i koordynacją wzrokowo-ruchową, co przekłada się na
obniżony poziom graficzny pisma. Okazuje się, że takie
dzieci bardzo często wymagają również interwencji logopedycznej.
Obecnie, inaczej niż kilka lat temu, większość logopedów i neurologopedów posiada dodatkowe kwalifikacje.
Wiedza z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, znajomość technik relaksacyjnych i treningów słuchowych,
umiejętność stosowania metody EEG-Biofeedback i wiele
innych gwarantuje dużą skuteczność i efektywność pracy
z dzieckiem.
Beata Mierzejewska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie
• Afazja – stan utraty zdolności mówienia, który nastąpił w wyniku uszkodzenia
ośrodków mowy w mózgu.
• EEG Biofeedback, znana również jako neurofeedback lub neuroterapia, to
specjalistyczna metoda terapii, szczególnie przydatna w treningu koncentracji
uwagi i samokontroli. Stosowana jest m.in. we wspomaganiu rozwoju mowy
oraz w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
• Polecenie sekwencyjne to takie, które trzeba wykonywać krok po kroku. Dziecko musi dostrzegać kolejność występowania poszczególnych elementów.
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Występ artystyczny grupy Rychwał w programie konińskiego Turnieju

• W Lubaniu. Niezwykle uroczyście odbyły się w tym roku
obchody 40-lecia działalności Koła Pomocy Rodzicom Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD, funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu. W dwudniowej imprezie uczestniczyli m.in. przedstawiciele kół TPD z
Bolesławca, Bogatyni, Bełchatowa, Gryfowa Śl., Jeleniej Góry,
Lubina, Mirska, a także z Wrocławia i Warszawy. O występach
artystycznych, spotkaniach i działalności Koła napisał do nas
obszernie jego przewodniczący mgr Henryk Kamyk pedagog
specjalny, nauczyciel, działacz społeczny w środowisku rodzin z
dzieckiem niepełnosprawnym, a prywatnie ojciec dwóch synów
niepełnosprawnych. Należy dodać, że w uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli uczniowie szkół, dzieci przedszkolne wraz
z wychowawcami, nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych, zakładów pracy i parlamentarzystów. W ramach jubileuszu w SOSW otwarto, dzięki darowiźnie TVP „Reklama Dzieciom”,
nowocześnie wyposażoną Salę Integracji Sensorycznej.
• W Warszawie. I Kongres Inicjatyw Pozarządowych, który
odbył się 12 listopada 2017 roku w Warszawie, był ważnym
wydarzeniem dotyczącym środowisk organizacji społecznych
w Polsce. Uczestnicy z całego kraju dyskutowali o doświadczeniach i zadaniach organizacji pozarządowych, o potrzebie
krzewienia takich wartości, jak oddolna aktywność obywateli,
rodzina, patriotyzm, wolność i suwerenność. Zastanawiano
się, jak zwiększyć efektywność działań sektora NGO, a także
o kwestii ich finansowania. Obecny na Kongresie wiceprezes
Rady Ministrów prof. Piotr Gliński mówił m.in. o potrzebie
dobrej współpracy trzeciego sektora z lokalnymi samorządami
i zintensyfikowania działań w kierunku tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego. Więcej na stronie: kongres.konfederacjaipr.pl

Irena Malanowska
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Szczepić czy nie? O tym problemie pisze w poniższym artykule dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz

Szczepienie dzieci w Polsce
Obecnie szczepienia ochronne stały się gorącym tematem
dyskusji społecznych, medialnych, do których włączają się
przedstawiciele Rządu, Ministerstwa Zdrowia oraz posłowie
różnych partii politycznych. Rodzice manifestują na ulicach
polskich miast swoje niezadowolenie z istniejącej sytuacji,
piszą petycje do instytucji państwowych, toczą się procesy w
sądach. Sprawa noworodka ze szpitala w Białogardzie, gdzie
sąd ograniczył w trybie ekspresowym prawa rodzicielskie,
ponieważ rodzice nie chcieli się zgodzić m.in. na szczepienie
dziecka w pierwszej dobie życia, wywołał spore dyskusje (Sąd
uniewinnił rodziców stwierdzając, że mieli prawo odmówić
szczepień). Nasuwa się pytanie – gdzie tkwi źródło problemu
i nieporozumień? Poniżej przedstawię kilka aspektów dotyczących stosowanych w Polsce szczepień.

Kalendarz szczepień ochronnych
Porównując kalendarze szczepień w krajach europejskich, okazuje się, że stosuje się w nich różne modele
szczepień, które były modyfikowane na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci. W krajach skandynawskich, w których notuje
się najmniejszą umieralność niemowląt, szczepienia są dobrowolne i pierwsze szczepienia niemowlęta otrzymują w 3.
miesiącu życia. W pierwszym roku życia otrzymują 9 zalecanych szczepień, a w 18. miesiącu życia – przeciwko odrze,
śwince i różyczce (MMR). Stosowana jest również tzw. bezkomórkowa szczepionka przeciw krztuścowi (DTaP) – dająca
mniej powikłań niż tzw. pełnokomórkowa DTP. Szczepionki
przeciw gruźlicy (BCG) i przeciwko zapaleniu wątroby typu
B podawane są dzieciom z grup wysokiego ryzyka, tzn.
wówczas, gdy np. matka jest nosicielką wirusa typu B lub
w rodzinie ktoś choruje na gruźlicę. Podobne kalendarze
szczepień istnieją w innych krajach europejskich, gdzie m.in.
zrezygnowano ze szczepień noworodków i wprowadzono
zakaz stosowania rtęci (thiomersalu) w szczepionkach. W
Stanach Zjednoczonych nie stosuje się szczepionki przeciwko gruźlicy [1,2].
Zgodnie z aktualnym programem szczepień ochronnych
w Polsce – niemowlęta do 18. miesiąca życia otrzymują 16
obowiązkowych szczepień przeciw 11 chorobom: gruźlicy,
żółtaczce typu B, pneumokokom, błonicy, krztuścowi, tężcowi, polio, odrze, śwince, różyczce i zakażeniom Haemofilus
influenzae b. Ponadto zalecane są szczepienia przeciw:
bakterii zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria
meningitidis), rotavirusom, wirusowi grypy, ospy wietrznej,
zapaleniu wątroby typu A. Jeśli dziecko zostanie w pełni zaszczepione wówczas otrzyma 26–30 szczepień w pierwszych
24. miesiącach życia. W porównaniu z innymi krajami europejskimi jest to znacznie większa liczba szczepionek. Czy to
znaczy, że stan zdrowia polskich dzieci jest inny niż dzieci z
innych krajów europejskich lub może są bardziej narażone
na zachorowanie na te choroby? Z badań epidemiologicznych wynika, że stan zdrowia dzieci polskich jest porównywalny do dzieci innych krajów naszego kontynentu.
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Niepokój rodziców
Warto zwrócić również uwagę na zmienną w latach sumaryczną liczbę szczepionek w Polsce: w latach 70–80 XX w.
podawano dzieciom 10 szczepionek, w 2010 roku było ich
już 26, natomiast w roku ubiegłym (2016) liczba ich wzrosła
do około 30.
Nie ma żadnych polskich badań dotyczących wpływu
wzrostu liczby szczepień na stan zdrowia dziecka w przyszłości, nie ma więc odpowiedzi na pytanie, gdzie jest granica stymulacji układu odporności przez szczepienia. Dziecko
rodzi się z niedojrzałym układem odporności, który rozwija
się w ciągu pierwszych lat życia. Tak duża ilość szczepień
stanowi bardzo silny bodziec dla układu immunologicznego
i może wpłynąć w efekcie na jego zaburzenie i osłabienie.
Ponadto zaleca się podawanie szczepionek skojarzonych
tzn. zawierających 4-5-6 różnych bakterii czy wirusów w
jednej ampułce. W medycynie istnieje pojęcie „efektu koktajlu” mówiące o tym, że podawanie jednocześnie kilku
środków leczniczych naraz nie jest sumą ich oddziaływania
na organizm, lecz tworzy się nowa substancja o nieznanym
działaniu, która może być szkodliwa. Właśnie takie szczepionki powodują większą liczbę niepożądanych odczynów
poszczepiennych. Nie prowadzi się niestety badań, które
oceniłyby stan układu odporności u dziecka w różnym
wieku i w zależności od ilości otrzymanych szczepionek.
Pytanie „dlaczego?” pozostaje bez odpowiedzi.
Istotną różnicę w kalendarzach szczepień stanowi także szczepienie w Polsce noworodków w pierwszej dobie
życia, czego nie stosuje się od wielu lat w innych krajach,
bowiem nieznany jest jeszcze stan zdrowia nowonarodzonego dziecka pod kątem istnienia lub nie chorób układu
opornościowego; nie wiemy, czy nie ma chorób genetycznych, czy jego system odporności nie jest osłabiony.
Takie choroby są bezwzględnym przeciwwskazaniem do
jakichkolwiek szczepień. Producent szczepionki przeciw
gruźlicy wymienia jako kategoryczne przeciwwskazanie
zaburzenia odporności. W polskich szpitalach nie bada
się odporności u noworodków. Rodzice nie będą w stanie
zauważyć reakcji organizmu na szczepionkę, a to budzi
zdecydowany sprzeciw rodziców.
Ponadto w szczepionkach podawanych obowiązkowo
dzieciom w Polsce nadal jest obecna rtęć – metal o udowodnionej toksyczności dla układu nerwowego, mózgu, układu
odporności i innych narządów, a także kancerogenny. Rtęć
zawarta jest w szczepionce pełnokomórkowej przeciwko
błonicy, tężcowi i krztuścowi DTP (niemowlęta otrzymują ją
3-krotnie od 6 tygodnia życia), szczepionce Euvax B (podawanej w pierwszej dobie życia, następnie 2-krotnie do 7
miesiąca życia) i przeciw grypie. Według EPA (Environmental Protection Agency) bezpieczna ilość rtęci organicznej
dla osoby dorosłej wynosi 0,1ucg/kg/dobę. Zawartość w
pojedynczej szczepionce Euvax B i DTP to 25 ucg. Prawie
wszystkie szczepionki zawierają ponadto aluminium, który
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jest również metalem toksycznym dla organizmu, zwłaszcza
gdy podaje się go w zastrzyku.
Te fakty budzą niepokój rodziców, tym bardziej, że nie
otrzymują żadnej informacji ani odpowiedzi na stawiane
personelowi medycznemu pytania na ten temat. Co więcej,
jak wielokrotnie publicznie opowiadają, często stykają się z
inwektywami, pogróżkami i straszeniem.

Niepożądane odczyny poszczepienne
Szczepionki przeciw czynnikom infekcyjnym mają za
zadanie pobudzenie prawidłowego rodzaju odpowiedzi immunologicznej celem ochrony przed zachorowaniem na choroby zakaźne, wymaga się także, aby były one bezpieczne
w podawaniu. Bezpieczeństwo jest bardzo rygorystycznym
kryterium, ponieważ szczepieniom poddawane są dzieci
zdrowe, a szczepionki dotyczą chorób zakaźnych możliwych
do uniknięcia [3].
Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) jest to każde
zaburzenie zdrowia czasowo i przyczynowo związane ze
szczepieniem [4]. Stanowi ono przejściową, miejscową lub
ogólną reakcję organizmu na podaną szczepionkę. Powikłanie poszczepienne wiąże się natomiast z reakcją nadmierną
lub patologiczną o cechach choroby poszczepiennej, która w
skrajnych przypadkach może prowadzić do trwałych uszkodzeń, zagrożeń życia lub nawet do śmierci [5]. Najwięcej
kontrowersji budzą powikłania dotyczące układu nerwowego. Po raz pierwszy ciężka encefalopatia poszczepienna
została opisana przez Byersa i Molla w 1948 r. [6].
W załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
23 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych (Dz.U. z dn. 31.12.2002 r., Nr 241, poz. 2097,
zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 232, poz. 1973) wyróżniono następujące kategorie niepożądanych odczynów poszczepiennych:
1. Odczyny miejscowe, w tym: odczyny miejscowe po
szczepieniu BCG, obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych,
ropień w miejscu wstrzyknięcia;
2. Niepożądane odczyny poszczepienne ze strony
ośrodkowego układu nerwowego: encefalopatia (apatia,
pobudzenie, opóźnienia rozwoju, inne), drgawki gorączkowe, drgawki niegorączkowe, porażenie poliomyelitis wywołane wirusem szczepionkowym – Polio, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Zespół Guillain – Barre
(niedowłady mięśni);
3. Inne niepożądane odczyny poszczepienne: ból stawów, epizod hipotensyjno-hiporeaktywny, gorączka powyżej 39 stopni C, małopłytkowość, nieutulony ciągły płacz,
posocznica, wstrząs septyczny, reakcje alergiczne, wstrząs
anafilaktyczny, porażenie splotu barkowego, uogólnione
zakażenie BCG.
Coraz więcej jest badań ankietowych dotyczących odległych skutków szczepień, porównujących dzieci szczepione
i nieszczepione, które wskazują na znacznie częstsze występowanie u dzieci szczepionych chorób takich jak: alergie,
astma, zapalenia płuc, zapalenia uszu, objawy neurologiczne
(ADHD, opóźnienia mowy).
W badaniu własnym ankietowym, którym objąłem grupę
406 dzieci, w tym: 125 nieszczepionych i 281 szczepionych,
uzyskałem podobne, bardzo niepokojące wyniki: dzieci
szczepione były: 7–8 razy częściej hospitalizowane, stwierdzano 24,2 razy częściej opóźnienie rozwoju psychorucho-

Przyjaciel Dziecka 7–12/2017

wego w 1. roku życia, 19,7 razy częściej objawy za spektrum
autyzmu; zaburzenia snu i niepokój występowały 5–14,8 razy
częściej (1–3 r.ż.), nawracające infekcje dróg oddechowych
26,6 razy częściej u dzieci 3-letnich, alergię pokarmową
stwierdzano 11,5 razy częściej, a alergiczne zmiany skórne
3,5–4 razy częściej w 3–4 roku życia.
Nie są to badania naukowe randomizowane, jednak są
one na tyle niepokojące, że wymagają pilnych epidemiologicznych badań porównawczych dzieci szczepionych i nieszczepionych (w Polsce jest ich ok. 20 tys.), tak by potwierdzić lub wykluczyć powyższe dane i wdrożyć odpowiednie
postępowanie.
Powstaje pytanie: jaka jest skala niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce?

System zgłaszania NOP-ów w Polsce
System monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) został wprowadzony w Polsce w
1996 r. i opiera się na zaleceniach WHO. W pracy Zielińskiego przeanalizowano liczbę NOP-ów zgłoszonych w latach
1996–2000 z poszczególnych województw i uzyskano wyraźne różnice dotyczące zarejestrowanej częstości zgłoszeń.
Jak piszą autorzy, w praktyce epidemiologicznej „spotkali
zdumiewające przykłady nieświadomości personelu medycznego, w tym również lekarzy specjalistów, w zakresie
ich powinności zgłaszania NOP”[7]. Rodzice w swoich wypowiedziach wielokrotnie mówili o reakcji lekarzy i pielęgniarek
w postaci negowania i zaprzeczania możliwości wystąpienia
jakiegokolwiek związku między szczepieniem a objawami,
które rodzice obserwowali u swoich dzieci po szczepieniach.
Można o tym usłyszeć na zarejestrowanym nagraniu z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa
Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych [9],
gdzie mówią rodzice poszkodowanych dzieci, a także o tym,
dlaczego personel medyczny boi się rejestrować NOP-y. Toteż, mimo istnienia systemu monitorowania NOP w Polsce,
jest on niewydolny i nie oddaje rzeczywistej skali problemu.
Do tego dochodzi paradoks organizacyjny polegający na
tym, że w Polsce za wszczepialność odpowiada Sanepid,
który prowadzi jednocześnie rejestr NOP-ów. Te funkcje są
wzajemnie sprzeczne, bo w interesie tej instytucji nie leży
odnotowywanie poszczepiennych powikłań.
Adwokat Arkadiusz Tetela (prowadzący sprawę rodziców
z Białogardu) na posiedzeniu wspomnianego już Parlamentarnego Zespołu opowiadał o sprawie rodziców, którzy zaszczepili dziecko na skutek groźby nałożenia grzywny przez
Sanepid i u dziecka wystąpiły powikłania. Odnotowanie tych
powikłań przez Sanepid jest dowodem przeciwko sobie.
Dlatego te kompetencje należy bezwzględnie rozdzielić, bo
taka sytuacja nie wzbudza zaufania rodziców [9]. Z drugiej
strony – brak porozumienia i zrozumienia między pacjentami
a personelem medycznym prowadzi do coraz większego
braku zaufania do służby zdrowia i do narastającej desperacji
rodziców.
Nie ma możliwości przeprowadzenia badań laboratoryjnych, które potwierdziłyby jednoznacznie związek przyczynowy objawów chorobowych ze szczepieniem. Rozpoznanie
opiera się na kryterium czasowym: powikłania wczesne – do
48 godzin po szczepieniu, powikłania późne i odległe – do
kilku tygodni, miesięcy, a nawet lat po immunizacji.
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W czerwcu 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w Luksemburgu uznał, że jeżeli nie ma naukowych dowodów na to, że chorobę wywołała wadliwa
szczepionka, o odpowiedzialności producenta szczepionki
mogą przesądzić inne poważne, precyzyjne i spójne przesłanki. Wada szczepionki i związek przyczynowy między tą
wadą a chorobą mogą zostać udowodnione w oparciu o
zbiór poważnych, precyzyjnych i spójnych przesłanek. Do
przeprowadzenia takiego dowodu wystarczające są: krótki
czas między podaniem szczepionki a wystąpieniem choroby, brak zachorowań na tę chorobę w rodzinie, a także
znaczna liczba odnotowanych przypadków wystąpienia
tej choroby w następstwie przyjęcia szczepionki – uznał
Trybunał w Luksemburgu.

Jaka pomoc?
A jeśli zostanie potwierdzony NOP, to co dalej, na jaką
pomoc mogą liczyć rodzice w Polsce? Żadną. W kilkunastu
krajach europejskich istnieją fundusze odszkodowawcze
za niepożądane odczyny poszczepienne, w USA np. wypłacono ponad 3 miliardy dolarów z tego tytułu w ostatnich
latach. W Polsce nie ma systemu odszkodowawczego,
rodzice pozostawieni są sami ze swoim problemem i czekają miesiącami, by dostać się do szeregu specjalistów w
poszukiwaniu pomocy dla dziecka. Ale to jeszcze także nie
koniec ich kłopotów. Jeśli zaniepokojeni rodzice obawiają się
kolejnego szczepienia, lub u rodzeństwa wystąpiły objawy
neurologiczne czy regres rozwoju po szczepieniu, czy też
wśród znajomych mają przykłady powikłań poszczepiennych
u dzieci i chcą odroczyć szczepienie lub zaprzestać tego typu
immunizacji, to narażeni są na zastraszanie lub nakładanie
kar za niewykonanie szczepienia w wysokości od 5 tys. do
50 tys. zł od każdego z dwójki rodziców!
Tymczasem wszelki przymus w kwestii szczepień stoi
w sprzeczności z: Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Kartą Praw Pacjenta, Kartą Praw Dziecka,
Europejską Konwencją o Ochronie Praw i Godności
Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny, Traktatem Lizbońskim, których to dokumentów sygnatariuszem
jest Polska.
Etyczna „Zasada ostrożności” sformułowana w 1988 r.
brzmi: „Jeśli istnieje prawdopodobne, choć mało poznane, ryzyko objawów niepożądanych zastosowania nowej
technologii, lepiej jest jej nie wprowadzać niż ryzykować
niepewnymi, lecz potencjalnie poważnymi konsekwencjami.
Gdy masz wątpliwości, zminimalizuj ryzyko”.
Prof. M.D. Majewska – neurobiolog, kierownik Katedry
Marii Curie Komisji Europejskiej Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego w Warszawie, wspólnie z pediatrami opracowała następujące propozycje zmiany programu
szczepień w Polsce, oparte na analizie programów w innych
krajach Unii Europejskiej:
1. Wyeliminowanie wszystkich szczepionek z rtęcią (thiomersalem); 2. Zrezygnowanie ze szczepienia noworodków
szczepionkami WZW B (szczepienie tylko noworodków z
grup wysokiego ryzyka, czyli od matek zakażonych żółtaczką); 3. Zrezygnowanie ze szczepienia noworodków BCG
(stosować tylko u dzieci z regionów, gdzie odsetek chorych
na gruźlicę wynosi powyżej 40 na 100 tys.); 4. W pozostałej
grupie dzieci rozpoczęcie szczepień od 4. miesiąca życia; 5.
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Zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej pełnokomórkowej; 6. Podanie maksymalnie trzech rodzajów szczepionek w
jednym dniu; 7. Rezygnacja z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy lub podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu; 8. Udostępnienie szczepionek
monowalentnych; 9. Zobowiązanie szczepiącego lekarza do
przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami odnośnie
alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego
oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co
pozwoli przewidzieć, czy u danego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje poszczepienne. Takie dziecko powinno
mieć opracowany indywidualny, bardzo ostrożny program
szczepień. 10. Monitorowanie stanu zdrowia dziecka po
szczepieniu, by w porę uchwycić stany zagrażające życiu lub
zdrowiu dziecka. 11. Stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych.
Dane te powinny być raportowane do WHO, a informacje o
powikłaniach powinny być zamieszczane w książeczkach
zdrowia dziecka.

Podsumowanie
Z powyższych danych wynika, że istnieje realny powód
niepokoju rodziców o zdrowie własnych dzieci, ich zdeterminowania w poszukiwaniu rozwiązania problemu niepożądanych odczynów poszczepiennych. Z drugiej strony, niestety,
odbijają się o mur niezrozumienia i braku zainteresowania
ze strony służby zdrowia, co jest zupełnie niezrozumiałą
sytuacją.
Dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz
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Dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz od 40 lat zajmuje się statystyką i informatyką
medyczną. W TPD w Białymstoku wspiera technicznie dzieci niepełnosprawne
oraz zajmuje się edukacją w zakresie różnorodnych zagadnień z dziedziny
techniki. Od 2016 roku bierze czynny udział w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci
i Dorosłych.
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Krajowa Konsultacja w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

Dzieciństwo bez przemocy
1 grudnia br. zakończyła się trwająca
dwa dni Krajowa Konsultacja, podczas
której dyskutowano o działaniach na
rzecz ochrony dzieci przed przemocą i
eliminacji kar cielesnych. Główny tematem spotkania w Biurze Rzecznika Praw
Dziecka była aktywność społeczeństwa
i rola organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci oraz przeciwstawianie się wszelkim formom przemocy.
W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych,
Kościołów: katolickiego i prawosławnego, organizacji wyznaniowych, WHO i
UNICEF Polska oraz mediów.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podzielił się z zebranymi swoimi
refleksjami o sytuacji dzieci na świecie, podkreślił ważną
rolę organizacji pozarządowych w ograniczaniu przemocy
i zmienianiu na lepsze dziecięcej rzeczywistości, a także
potrzebę przygotowania Narodowej Strategii na Rzecz
Walki z Przemocą wobec Dzieci.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci reprezentowali prezes
ZG TPD Wiesław Kołak wraz z dyr. Jolantą Szklarską i
Bartoszem Zabrockim z TPD w Koszalinie. J. Szklarska
mówiła o tepedowskim systemie wspierania dziecka
i rodziny ze szczególnym uwzględnieniem działalności społecznych rzeczników praw dziecka TPD, którzy

udzielają pomocy w rozmaitych konfliktowych sprawach,
reagują na krzywdę, w tym również na wszelkie przejawy
przemocy wobec dziecka. Z kolei ksiądz profesor Adam
Solak, Społeczny Doradca RPD, powiedział, że bicie
dziecka jest grzechem i trzeba traktować dzieci z należnym każdemu człowiekowi szacunkiem, respektując ich
podmiotowość i prawa. Przedstawiciele mediów zgodnie
stwierdzili, że w obecnych warunkach, przy powszechnym dostępie do telefonu i mediów społecznościowych,
niezwykle ważne jest wykorzystanie internetu do prowadzenia dialogu z młodymi ludźmi o ich problemach i
prawach.
W dyskusji nie
zabrakło opinii ekspertów o wynikach
badań nad przemocą, głos zabierali
również
praktycy
– rodzice, opiekunowie, wychowawcy i
nauczyciele.

Fot. Archiwum BRPD

Krajowa Konsultacja odbyła się w ramach międzynarodowego projektu Rady
Państw
Nadbałtyckich:
Dzieciństwo bez przemocy;
w kierunku odchodzenia od
kar cielesnych w Krajach
Nadbałtyckich (Non – violent childhoods; moving on
from corporal punishment In
the Baltic Sea region), którego polskim partnerem jest
Rzecznik Praw Dziecka.

Opracowała
Jolanta Szklarska
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Turystyka rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Nasze ważne jubileusze
Podopieczni Kół Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD bardzo chętnie uczestniczą
nawet w dalekich wyjazdach turystyczno-wypoczynkowych. Jest to też ulubiona forma obchodów
jubileuszowych. Oto kolejna relacja naszego stałego współpracownika Antoniego Piątka z Wałbrzycha.
W tym roku, 2017, obchodzimy jubileusz 25-lecia
działalności Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Wałbrzychu. Z kolei w przyszłym, 2018
roku, obchodzić będziemy 35 lat działalności Krajowego
Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Warszawie. Myślimy też już o tym, jak uczcić 100lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przypadające na 2019
rok. Tradycyjnie odbywają się z tych okazji spotkania na
różne tematy, w tym o historii TPD, jeździmy na rajdy
integracyjne, podczas których nasi podopieczni mogą
wypocząć, ale i poznawać piękno naszego kraju, organizujemy także wyjazdy turystyczno-wypoczynkowe za
granicę. W tym roku wybraliśmy się kolejny już raz do
Włoch oraz do Fatimy.

W Rimini i w Rzymie
Jak w poprzednich latach, zamieszkaliśmy w Rimini w
wygodnym hotelu blisko plaży, to ważne, bo część uczestników była na wózkach. Nasze wczasy trwały od 9 do 19
września, uczestniczyły w nich 52 osoby z kół TPD z Legionowa, Kwidzyna, Wrocławia, Lubina, Mirska, Bolesławca i
Wałbrzycha.
Większość dni przeznaczona była na kąpiele słoneczne i
morskie. Był też czas na poznawanie atrakcji Rimini, np. spacery po starym mieście Rimini, poznawanie wspaniałej kilkunastometrowej plaży, miejscowej galerii handlowej, licznych
kafejek i restauracji oraz innych miejsc. Pojechaliśmy także
do San Marino, gdzie podziwialiśmy zabytki i rozpościerające
się wokoło przepiękne widoki.
Szczególnie ważnym punktem programu było zwiedzanie
Watykanu i Rzymu, a przede wszystkim audiencja i spotkanie
z Papieżem Franciszkiem. Przejazd Papieża wśród sektorów to jedna wielka euforia i szał radości. Oczywiście była
wspólna modlitwa z Ojcem Świętym oraz Błogosławieństwo.
Później Papież podchodził do osób niepełnosprawnych,
wśród których była nasza dwunastka. Każdego pobłogosławił i przytulił. W imieniu Krajowego Komitetu Tomek Piątek
z Wałbrzycha ze swoją mamą Eleonorą wręczyli Jego Świątobliwości Papieżowi Franciszkowi specjalny list i Statuetkę
„Serce na dłoni”. Cały list, przetłumaczony na język włoski,
Ojciec Święty uważnie przeczytał, a także z radością przyjął
statuetkę. Następnie pobłogosławił naszych przedstawicieli
i przekazał swoje błogosławieństwo dla wszystkich niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów z Krajowego
Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
z całej Polski.
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Pielgrzymka do Fatimy
W tym roku przypada setna rocznica objawień fatimskich
oraz zakończenie Peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej
po naszej Świdnickiej Diecezji. Uważaliśmy, że pielgrzymka
do Fatimy będzie odpowiednim sposobem uczczenia naszych jubileuszy.
W wyjeździe trwającym 16 dni na przełomie września i
października wzięły udział 22 osoby niepełnosprawne, w tym
6 na wózkach, oraz ich opiekunowie. Wyjazd był dofinansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Było wiele wątpliwości, czy wymarzona pielgrzymka
dojdzie do skutku. Jednak w sobotę 23 września nadszedł
upragniony dzień. Po drodze zatrzymywaliśmy się w wielu
krajach, odwiedzając znane Sanktuaria Maryjne Francji,
Hiszpanii i Portugalii. Wreszcie dotarliśmy do La Salette,
gdzie w 1846 r. Matka Boża objawiła się dwojgu pastuszkom: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi
Giraud. Na szczyt położonej pomiędzy alpejskimi zboczami
góry dojechaliśmy, albo raczej wdrapaliśmy się autokarem
jadącym bardzo powoli i ostrożnie po stromych zakrętach,
wczesnym rankiem. Na miejscu powitał nas pochodzący
ze Słowacji ks. Maciej, należący do Zgromadzenia Księży
Misjonarzy Matki Bożej z LaSalette, którzy opiekują się
sanktuarium. Mówił bardzo dobrze po polsku, ponieważ
studiował w Krakowie. Ksiądz oprowadził nas po Sanktuarium, opowiadając jego historię i pokazując miejsca, w
których ukazała się Matka Boża. Po mszy św. obejrzeliśmy film o objawieniach i historii La Salette, a wieczorem
uczestniczyliśmy w procesji z lampionami po dróżkach w
kształcie litery M.
Następnego dnia jechaliśmy przez Prowansję i Langwedocję, pełne maków, lawendy, ziół, winorośli. Droga
nasza wiodła częściowo wzdłuż Lazurowego Wybrzeża.
Z okien podziwialiśmy piękne nadmorskie kurorty. Po
przejechaniu 750 km dotarliśmy do Lourdes, jednego z
największych na świecie ośrodków kultu maryjnego, gdzie
11 lutego 1858 roku w pobliżu groty Massabielle 14-letniej
Bernadecie Soubirous objawiła się Matka Boża. Z hotelu
znajdującego się blisko Sanktuarium udaliśmy się na procesję różańcową z pochodniami, na czele której niesiona
jest kopia figury Matki Bożej z Lourdes. Wielu uczestników
niesie w rękach świece osłonięte lampionami. Głównym
elementem procesji jest odmawianie różańca, zwykle w
różnych językach.
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W kolejnym dniu pobytu, po mszy św. odprawionej w
Grocie Objawień (Massabielskiej), obejrzeliśmy film o św.
Bernadecie, objawieniach i historii Lourdes, zwiedziliśmy też
rodzinne miasteczko św. Bernadety, przepiękne sanktuarium
i znajdującą się pod ziemią bazylikę św. Piusa X. Wiele osób
skorzystało z kąpieli w cudownej wodzie, a później każdy
miał mnóstwo czasu na indywidualne zanurzenie się w
tajemnicy tego, co wydarzyło się w tym miejscu blisko 160
lat temu.

z dwiema basztami i 87 półokrągłych wież rozciągniętych
na całej długości murów. Spacerowaliśmy po mieście,
oglądając uliczki, place, kościoły. Avila znana jest także
jako miasto św. Teresy, którego jest patronką. Z tarasu
hotelu wieczorem rozpościerał się bajkowy widok na fantastycznie oświetlone stare miasto i jego średniowieczne
mury.

Fantastyczne krajobrazy

I znów kolejny dzień zwiedzania. Tym razem celem
jest Saragossa z jej wspaniałymi zabytkowymi kościołami.
Przejechaliśmy 430 km, aby te wspaniałości zobaczyć.
Po drodze podziwiamy Valle de los Caidos – mauzoleum
poświęcone ofiarom wojny domowej oraz Madryd – stolicę
Hiszpanii. Zobaczyliśmy dwie katedry: gotycką La Seo ze
śladami wcześniejszego kościoła romańskiego i Nuestra
Senora del Pilar, czyli Najświętszej Marii Panny z Kolumny,
patronki Hiszpanii. A także pozostałości murów rzymskich
(teatr, łaźnie, forum, port rzeczny); zamek El Palacio de La
Aljaferia, oraz most nad rzeką Ebro z XV wieku.
Kolejny dzień poświęcony był zwiedzaniu zabytków
Barcelony ze słynną bazyliką Sagrada Familia na czele,
która od ponad stu lat jest placem budowy i jednocześnie
wizytówką stolicy Katalonii. To dzieło życia genialnego barcelońskiego architekta Antoniego Gaudiego, ale za jego
życia udało się ukończyć tylko jedną z zaprojektowanych
trzech części. Widzieliśmy także Katedrę Św. Eulalii patronki Barcelony, która w czasach rzymskich zginęła śmiercią
męczeńską.
Wracając do kraju, jechaliśmy wzdłuż wybrzeża Morza
Śródziemnego, podziwiając m.in. Zatokę Lwią, widoczne
z oddali Cannes, panoramę Księstwa Monako oraz przepiękne wybrzeże Riwiery Włoskiej (Riwiery Kwiatów), by
na nocleg dotrzeć do Hotelu Alfierii w Alassio, którego
właściciele, prowadzący hotel od 1930 roku. przyjęli nas
bardzo gościnnie.
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Fot. A. Piątek

Santiago de Compostella to kolejny cel naszej pielgrzymki. Cały dzień spędziliśmy w autokarze przemierzając Francję i Hiszpanię i pokonując 850 km, ale podróż
urozmaicały fantastyczne krajobrazy. Katedra z grobem
św. Jakuba, jedna z największych atrakcji architektury
romańskiej w Hiszpanii, wpisana od 1985 roku na listę
UNESCO, to punkt kulminacyjny pielgrzymki do Santiago
de Compostella.
Wreszcie docieramy do Fatimy – głównego celu naszej
pielgrzymki. To tu w 1917 r. Matka Boża objawiła się trojgu
pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Wieczorem
część z nas uczestniczyła w odprawianym każdego dnia w
fatimskim sanktuarium Różańcu i Procesji Światła, kiedy to
odmawiany jest różaniec w różnych językach, pielgrzymi
śpiewają, niosą zapalone lampiony, rusza procesja, w której
figura Matki Bożej Fatimskiej, przystrojona kwiatami, jest
niesiona wokół placu.
W czasie pobytu w Fatimie udało nam się wyjechać na
krótko do Lizbony, bo mieliśmy do przejechania tylko 130
km. W stolicy Portugalii zwiedziliśmy: klasztor Hieronimitów, kościół NMP, jeden z najpiękniejszych w Lizbonie,
Pomnik Odkrywców upamiętniający wielkie odkrycia geograficzne, wieżę Torrede Belem usytuowaną na rzece Tag,
kościół św. Antoniego Padewskiego, katedrę Sé, której
pełna nazwa brzmi Katedra Najświętszej Maryi Panny w
Lizbonie, a w Lizbonie mówi się na nią
po prostu Sé de Lisboa. Jest to najstarszy kościół w Lizbonie, którego historia
sięga czasów zdobycia Lizbony przez
krzyżowców.
Po wysłuchaniu historii o objawieniach fatimskich każdy miał czas na przemyślenia i kontemplację. Można było
poczuć tajemniczą siłę tego miejsca.
Pożegnaliśmy się z ks. Maciejem, by
udać się do Avili, miasta leżącego w
środkowej Hiszpanii, w Górach Kastylijskich. Jadąc, podziwialiśmy piękne,
portugalskie i hiszpańskie krajobrazy:
sady, w których dojrzewają cytryny, pomarańcze, brzoskwinie i inne południowe owoce, oraz pola z pasącymi się
zwierzętami.
Największą atrakcją turystyczną
miasta są potężne mury obronne Las
Muralllas pochodzące z XI wieku. Olbrzymia konstrukcja ma ponad 2,5 km
długości i 3 m grubości, średnią wysokość 12 m, a dodatkowo posiada 9 bram

Zabytki
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Niektóre fakty i liczby
z działalności
Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci

8 października, po 12 godzinach jazdy przez Austrię i
Niemcy, dotarliśmy do Wałbrzycha. I choć na parkingu czekali na nas bliscy, choć każdy trochę tęsknił już za domem
i czuł zmęczenie podróżą, to żal było wysiadać z autokaru,
żal, że te piękne przeżycia są już nami.
Za wspaniałą pielgrzymkę, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci, serdecznie dziękujemy: księdzu proboszczowi Maciejowi za modlitwę, odpowiedzi
na najtrudniejsze nawet pytania, za każde ciepłe słowo
i miłą obecność; przewodnikom za ciekawe opowieści o
miejscach, które zobaczyliśmy; właścicielom i pracownikom hoteli za bardzo miłe przyjęcie i smaczne jedzenie.
Kierowcom, panom Grzegorzowi i Zbyszkowi za bezpieczną podróż, za trud, który włożyli w pokonanie ponad 8
tys. km oraz za wszystkie zaparzone pasażerom autokaru
kawy i herbaty!
Dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Wałbrzycha Romanowi Szełemejowi, Pani Dyrektor MOPS Grażynie Urbańskiej oraz Pani Kierownik Annie Mogiłce wraz z wszystkimi Pracownikami za dofinansowanie i pomoc w organizacji
naszej pielgrzymki.
Antoni Piątek
Sekretarz Krajowego Komitetu Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Warszawie
Przewodniczący Koła w Wałbrzychu
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TPD prowadzi w całym kraju 84 przedszkola i punkty
przedszkolne dla około 2 tysięcy dzieci głównie ze wsi
i małych miasteczek. Dziecko w przedszkolu poznaje
zasady życia społecznego i uczy się radzenia sobie w
grupie. Dzięki edukacji przedszkolnej dzieci mają lepsze
przygotowanie do nauki w szkole.
Ważnym kierunkiem działalności TPD jest opieka nad
dziećmi gorszych szans. Są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, przewlekle chore i niepełnosprawne. Główne
cele to: przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu i umieszczaniu dzieci w domach dziecka i innych całodobowych
placówkach opiekuńczych, wspieranie dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, organizowanie różnych form
opieki. TPD prowadzi 276 placówek wsparcia dziennego
w całym kraju. Są to środowiskowe ogniska wychowawcze
i świetlice. Placówki te zapewniają opiekę w godzinach
popołudniowych prawie 12 tysiącom dzieci, które nie
mogą liczyć na zaspokojenie swoich potrzeb rozwojowych
w swoich rodzinach. Podopieczni ognisk i świetlic mają
zapewnione dożywianie, wyrównywanie braków w nauce
szkolnej, możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień
dzięki odpowiednim zajęciom: sportowym, muzycznym,
plastycznym itp.
Przy ogniskach i świetlicach działa 65 Pedagogów
Rodzinnych, wspierających 326 rodzin, w których wychowuje się 860 dzieci. Cele ich działań to: tworzenie
warunków opiekuńczych i wychowawczych sprzyjających
rozwojowi dziecka: kontakty z rodziną, wsparcie rodziców
w prawidłowym wykonywaniu ról rodzicielskich, współpraca ze szkołą.
Pedagodzy ulicy i wychowawcy podwórkowi, których w TPD jest 86, pomagają ponad 2 tysiącom dzieci.
Jednocześnie popularyzują model pracy profilaktycznowychowawczej w środowisku otwartym: na ulicy, podwórku w parku, na dworcu i w innych miejscach, dążąc
do nawiązania kontaktów z młodzieżą, a następnie zachęcając do uczęszczania do środowiskowych ognisk i
świetlic TPD.
W Towarzystwie Przyjaciół Dzieci działa kilkudziesięciu
Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD podejmujących prawie 2 tys. interwencji rocznie. Społeczny
rzecznik działa we współpracy z dzieckiem, rodziną oraz
różnymi instytucjami zależnie od potrzeb (np. lekarz, psycholog, prawnik, sąd rodzinny); podejmuje interwencję,
gdy dziecko jest krzywdzone. Rzecznicy usytuowani są
przeważnie przy zarządach TPD w określonych dniach
i godzinach, a informacje o ich dyżurach ukazują się w
internecie, mediach lokalnych i w innych dostępnych
miejscach przekazu.
Opracowała Irena Malanowska
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie
Przedsiębiorstwo Społeczne

Aktywność i praca
Podczas Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego TPD,
który odbył się w Warszawie 10 czerwca 2017 r. zebrani
mogli zapoznać się, dzięki specjalnej prezentacji, m.in. z
informacją dotyczącą inicjatywy Oddziału Miejskiego TPD
w Wieruszowie, które założyło Przedsiębiorstwo Społeczne,
aby utworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wśród których znajdują
się również osoby niepełnosprawne.
Cele założycieli przedsiębiorstwa to:
• Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej w
formie przedsiębiorstwa społecznego;
•

Osiągnięcie stabilności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

•

Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych, w tym
osób z niepełnosprawnością oraz stworzenie możliwości
odbywania staży i praktyk zawodowych dla uczestników
WTZ z Grupy Wsparcia;

•

Podjęcie starań zmierzających do uruchomienia w przyszłości spółdzielni socjalnej.

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?
Przedsiębiorstwa społeczne mogą prowadzić działalność
z przeznaczeniem swoich zysków na cele społeczne. Działają m.in. jako spółki pożytku publicznego, non-profit czy organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą
w różnej postaci. Przy czym nie chodzi o pogoń za zyskiem,
ale o organizowanie usług lub produkcji na rzecz rozwoju
lokalnego, jak również stwarzanie warunków do uzyskania
poczucia godności ludziom, zagrożonym wykluczeniem
społecznym, poprzez umożliwianie osiągnięcia niezależności ekonomicznej.
Są już pierwsze sukcesy. Należy do nich zaproszenie
do udziału w projekcie realizowanym przez Wielobranżową
Spółdzielnię PANATO pod nazwą „System zarządzania siecią
produkcji rozproszonej”, czego efektem jest podpisanie w
czerwcu 2017 roku umowy o współpracy. Pozyskano również
do współpracy 5. rodziców/opiekunów w celu realizowania
zleceń w ramach Przedsiębiorstwa Społecznego. Do programu przygotowawczego przystąpiły 4 osoby z niepełnosprawnością gotowe do podjęcia pracy i rozszerzenia działalności
przedsiębiorstwa.
Więcej informacji oraz przykłady działań przedsiębiorstw
społecznych można znaleźć na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl w dziale Dobre Praktyki.
Przedsiębiorstwo Społeczne TPD OM Wieruszów działa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, projekt: „OWES – rozwój ekonomii
społecznej”.
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Opracowała Jolanta Szklarska
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA – TPD w Legnicy

5 grudnia 2017 r. po raz 11. obchodzono w legnickim Oddziale TPD Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Impreza
zgromadziła ponad 120 spośród niemalże 600 młodzieżowych
wolontariuszy, przede wszystkim z Legnicy, ale także z Lubina
i Spalonej.
Superwolontariuszem TPD w 2017 roku została Marta Matysik, uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. Mieszka w Grzymalinie i wcześniej była finalistką
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
a także została uhonorowana przez legnickie TPD medalem „Pomocna Dłoń”. Laureatka otrzymała okolicznościową statuetkę,
a jej mama Teresa oraz dyrektor szkoły, w której Marta się uczy,
Izabela Stasiak-Kicielińska, listy gratulacyjne.
Kołu Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Samochodowych
w Legnicy, prowadzonemu przez Beatę Kartowicz, przyznano
wyróżnienie specjalne – Puchar Prezesa Zarządu TPD za najaktywniejszą działalność w zakresie wolontariatu w roku 2017 w
Legnicy, zaś Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 8
w Lubinie, któremu przewodniczy Elżbieta Michalak, otrzymało
takie wyróżnienie w okręgu legnickim.
Za działalność wolontariacką w TPD medalami „Pomocna
Dłoń” zostało uhonorowanych 38 wolontariuszy, a 67 osób otrzymało dyplomy szczególnego uznania. Ponadto 4 działaczy i przyjaciół wyróżniono odznaką „Przyjaciel Dziecka”: dr Ryszarda Kępę,
Władysława Sajdę, Magdalenę Szaprowską oraz autora książki
dla dzieci o Legnicy „Przygody Julka” – Artura Guzickiego.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Dorota Purgal – zastępca
prezydenta Legnicy, przedstawiciele sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzeny Machałek, prezes Zarządu
Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Jeleniej Górze
Ryszard Wach i przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Sławomir Wójcik.
W liście gratulacyjnym skierowanym na ręce prezesa legnickiego TPD Kazimierza Pleśniaka min. Marzena Machałek napisała: Serdecznie gratuluję wszystkim wolontariuszom. Cieszę się,
że Wasza działalność została dostrzeżona i nagrodzona. Jestem
przekonana, że ważniejsze od dzisiejszych wyróżnień są uśmiech
i radość osób, którym pomagacie na co dzień. Bardzo cieszę się,
że Oddziałowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy udało
się zgromadzić tak liczną grupę młodych wolontariuszy, którzy
angażują się w różne formy pomocy. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i życzę niestrudzonego zapału w podejmowaniu
kolejnych działań.

Fot. Archiwum TPD w Legnicy

Pomocna dłoń

Podczas imprezy przedstawiono prezentację o działalności
wolontariuszy na rzecz legnickiego Oddziału TPD, dla wszystkich
młodych ludzi zaśpiewały m.in. Julia Żądło i Nikola Warda.
Problemy, cele i osiągnięcia tepedowskich wolontariuszy
autorzy Dorota Jabłońska i Adam Kobel opisali w rozdziale
„Nowoczesny wymiar wolontariatu i formy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z młodzieżą”, zmieszczonym w książce
„Dziecko i rodzina w lokalnym systemie wsparcia” (Wyd. PWSZ
im. Witelona w Legnicy, 2015). Czytamy w nim m.in.: „Młodzież
stanowi silną podstawę, na której Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
może oprzeć swe działania i w pełni realizować zadania statutowe. Często można spotkać się ze spontanicznymi działaniami
wolontariuszy, którzy prowadzą akcję zbiórki zabawek lub funduszy na cele statutowe organizacji. Organizacja imprez, udzielanie
korepetycji, wspomaganie opieki pielęgniarskiej na szpitalnych
oddziałach dziecięcych, pomoc niepełnosprawnym kolegom
i zbiórka darów żywnościowych – to tylko niektóre działania
młodzieżowego wolontariatu TPD w Legnicy”.

Opracowała Irena Malanowska
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Dzień Dziecka z TPD

Fot. Archiwum TPD

Stanisław Tułodziecki
Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej

Fot. I. Malanowska
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