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W społeczeństwie poszerza się wiedza o zasługach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i inicjatywach,
podejmowanych w trosce o dzieci, już od pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Radość i duma z osiągnięć
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Z różnych stron
kraju napływają informacje o przygotowaniach do obchodów 100-lecia
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jakie
wnioski wynikają z
tych wiadomości?
Okazuje się, że
dla kół i zarządów
TPD 100-lecie jest
bardzo ważnym wydarzeniem, okazją
do zorganizowania
jubileuszowych imPrezes ZG TPD Wiesław Kołak przemawia na
konferencji „Dzieciństwo w potrzebie”
prez, na przykład
konferencji czy spotkań, ale także występów artystycznych prezentujących umiejętności dzieci uczestniczących w różnych formach opieki i
zajęć prowadzonych przez nasze stowarzyszenie. Dzięki temu
poszerza się w społeczeństwie, na różnych szczeblach, wiedza o zasługach TPD w inicjowaniu działań dla dzieci, podejmowanych już od pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości. Towarzyszy temu poczucie dumy wynikające
z przynależności do dużej i ważnej organizacji, pomagającej
dzieciom osieroconym, biednym, będącym w trudnej sytuacji
życiowej. Ówczesnego poziomu życia nie da się porównać z
obecnym; dobrze więc, że obchody stulecia są okazją do przypomnienia, jak ogromną drogę, ze wszystkimi trudnościami i
sukcesami, przebyliśmy jako społeczeństwo, w tym również
nasze stowarzyszenie.
Ilustracją tych kontrastów i dokonań jest wystawa
zorganizowana staraniem bielańskiego TPD w Warszawie. Na planszach w dużym powiększeniu umieszczono
archiwalne zdjęcia wraz z opisami, pokazujące osoby zasłużone dla stowarzyszenia, jak i biedę dzieci. Ale są też
zdjęcia obrazujące współczesne warunki i wydarzenia, na
przykład profesjonalne metody rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki
TPD „Helenów” czy spotkanie działaczy TPD z małżonką
prezydenta RP Marią Kaczyńską.
W każdym okresie naszej historii staraliśmy się o pozyskiwanie sprzymierzeńców w realizowaniu naszej misji, jaką jest
szeroka działalność na rzecz dziecka. Dzięki ich przychylności
dzieci z TPD bawiły się w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego,
miały też możliwość zwiedzania pałacowych wnętrz. Relacje
i zdjęcia z tych spotkań zawsze są zamieszczane na łamach
„Przyjaciela Dziecka”. Inne atrakcje to na przykład zwiedzanie
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gmachu Sejmu, Centrum Nauki Kopernik, zabytków Warszawy, a latem wyjazdy na kolonie w góry, nad morze czy nad
jeziora.
Wracając do wspomnianej wystawy: podczas jej inauguracji ktoś przypomniał wiersz Marii Konopnickiej „W
piwnicznej izbie”. Już ten tytuł obrazuje sytuację, w jakiej
żyły dzieci w latach po pierwszej wojnie światowej. W jaki
sposób przedwojenne Towarzystwo przyczyniało się do
poprawy życia dzieci?
W ślad za Stefanią Sempołowską, która zainicjowała zorganizowanie specjalnego wydziału przy PPS w celu roztoczenia opieki nad dziećmi, działalność tę podjęło wiele wybitnych
osób. Od samego początku angażował się w nią bardzo
aktywnie Stefan Arciszewski, wieloletni poseł do Sejmu, a
po drugiej wojnie światowej, na emigracji w Londynie, premier rządu polskiego na uchodźstwie. Podkreślić trzeba, że
był pierwszym przewodniczącym Robotniczego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Jako orędownik dzieci, uważał, że troska o
zapewnienie im godnych warunków życia jest konieczna dla
przyszłości kraju.
Dziś takie przekonanie traktujemy jako sprawę oczywistą, podstawową dla dzieci i rodziny. Wówczas jednak
wdrażanie w życie tych idei było, można powiedzieć, orką
na ugorze. A jednak, mimo ogromnych trudności, wypracowane i wdrażane w tamtych latach formy pracy, sposoby
przychodzenia dzieciom z pomocą, bardzo innowacyjne,
są aktualne do dziś.
Wokół naszego stowarzyszenia od początku skupiali się
ludzie światli: lekarze, nauczyciele, pedagodzy, którzy ideę
dbania o młode pokolenie uważali za swój obowiązek i nie
szczędzili wysiłków, by ją realizować w praktyce. Potrafili także
ten cel upowszechniać w społeczeństwie. Przywoływanym
często przykładem tej działalności są osiągnięcia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM), gdzie dr Aleksander
Landy zorganizował placówkę medyczną z doradztwem dla
młodych rodziców i kuchnią mleczną dla najmłodszych. Zaś
Maria Kownacka pisała scenariusze dla teatrzyku „Baj”, dbając o edukację kulturalną dzieci. W WSM powstały również
przedszkole i szkoła, a zapoczątkowaną tam pedagogizację
rodziców TPD prowadzi i dziś, uwzględniając oczywiście
współczesne okoliczności i potrzeby. Dokonania te, ale i wiele
innych, zostały szczegółowo opisane w książkach i artykułach poświęconych historii i działalności Towarzystwa. Nadal
dbamy, aby dokumentować ważne wydarzenia, zarówno w
formie książkowej, jak też w artykułach zamieszczanych w
„Przyjacielu Dziecka” oraz na naszych stronach internetowych. Wiele ciekawych materiałów, wspomnień o historii i
ludziach pozyskuje i gromadzi Komisja Historyczna ZG TPD.
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Bogatym źródłem wiedzy o TPD zarówno o jego historii, jak
i współczesnych dokonaniach i problemach są publikacje,
fotografie i inne materiały gromadzone w Archiwum znajdującym się w „Helenowie”. Więcej mówi o tym dyrektor Centrum
Rehabilitacji Zbigniew Drzewiecki w wywiadzie publikowanym
w tym numerze „Przyjaciela Dziecka”.
Przejdźmy do spraw bieżących. W związku ze stuleciem
odbyły się już dwie konferencje zorganizowane przez Zarząd Główny TPD. Jakie jest ich znaczenie?
Obie konferencje są niezwykle istotne dla naszej obecnej
i przyszłej działalności. Pierwsza odbyła się pod znamiennym
tytułem „Jaka przyszłość TPD?” z udziałem działaczy naszego
stowarzyszenia, jak i przedstawicieli świata nauki. Jej przebieg
został opisany w poprzednim numerze „Przyjaciela Dziecka”,
zaś pełne stenogramy wystąpień można przeczytać w książce
zawierającej materiały pokonferencyjne. Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji pokazały ogromną różnorodność
działań Towarzystwa, jak również ich innowacyjny i prekursorski charakter, znaczący nie tylko dla organizacji, ale równie
ważny dla rozwoju społeczeństwa. Opieka, pomoc, wychowanie, edukacja, troska o zdrowie, dożywianie, wypoczynek
wakacyjny – te sprawy zaczęły być ważne i rozumiane dzięki
wytrwałemu propagowaniu i wdrażaniu ich do praktyki przez
Towarzystwo w ciągu wszystkich lat działalności. Dzisiaj TPD
nie prowadzi kuchni mlecznych, bo nie ma takiej potrzeby,
ale dawniej o potrzebach niemowląt i małych dzieci wiedza
była niewielka. Podobnie było w innych dziedzinach życia, zaś
Towarzystwo może się poszczycić tym, że potrafiło wychodzić
naprzeciw różnym problemom dotyczącym dzieci, o czym
świadczy choćby sporządzone przez nieodżałowanej pamięci
Bohdana Tracewskiego zestawienie 40 innowacyjnych form
pracy, wśród których są na przykład ośrodki adopcyjne czy
środowiskowe ogniska wychowawcze. Cenne są wnioski
sformułowane w wyniku konferencji, mówiące między innymi
o wartości pracy środowiskowej i konieczności jej rozwijania.
Podkreślano, że działalność TPD cechuje kompleksowość,
kompetencja i kreatywność. Obszerniej o tym mówiłem przy
różnych okazjach, również w wywiadzie zamieszczonym w
poprzednim numerze „Przyjaciela Dziecka”.
Z kolei podczas konferencji „Dzieciństwo w potrzebie”,
która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, w wystąpieniach profesjonalistów, naukowców i działaczy omawiany
był wątek potrzeb dziecka w różnych aspektach, na przykład prawnych, opiekuńczych czy wychowawczych…
Podsumowaniem tej konferencji jest Przesłanie do członków i działaczy TPD, zamieszczone również w tym „Przyjacielu
Dziecka” oraz na naszej stronie internetowej. Planujemy
także wydanie książkowe wystąpień przygotowanych na tę
konferencję. Z obu konferencji wynika, że misja Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci wciąż jest realizowana, a nawet wzbogacana
o nowe treści i formy działania. Świat się zmienia, prowadzone są badania naukowe na temat potrzeb dzieci i rodzin, ich
miejsca w społeczeństwie, a my chcemy nadążać za tymi
potrzebami. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od początku było
organizacją postępową i jest nią nadal.
O codziennych wydarzeniach i kierunkach działania
możemy dowiedzieć się z lokalnych mediów czy ze stron
internetowych, których przybywa. Niektóre oddziały i za-
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rządy wydają również własne czasopisma między innymi
TPD w Legnicy, Koszalinie i Szczecinie czy internetowe
wydanie w „Helenowie”. Czy są potrzebne?
Są bardzo potrzebne. Przeglądanie tych wydawnictw pozwala nabrać wyobrażenia o bogactwie inicjatyw podejmowanych w oddziałach regionalnych TPD. Dowiadujemy się
z nich o żłobkach, przedszkolach, świetlicach i środowiskowych ogniskach wychowawczych prowadzonych przez TPD,
ale także o koncertach i akcjach charytatywnych organizowanych na leczenie chorych dzieci; o bardzo ważnym programie
„Droga do domu” zapobiegającym sieroctwu społecznemu,
o wolontariacie uczniowskim i studenckim oraz współpracy
ze szkołami i wyższymi uczelniami; o integracyjnych imprezach i wycieczkach organizowanych przez koła opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi; o pomocy świadczonej przez
tepedowskich społecznych rzeczników praw dziecka; o
warsztatach i szkoleniach dla dzieci i rodziców, wakacjach i
feriach, a to tylko niektóre z podejmowanych działań. Dzięki
tak wszechstronnej i skutecznej działalności dostrzegają nas
tacy sponsorzy, jak Kulczyk Foundation czy PEPCO. Odpowiedzialne organizowanie akcji „Żółty Talerz” zaowocowało
zwiększeniem dotacji i w tym roku kolejne placówki mogą ją
prowadzić. Bardzo bogaty był program wyjazdów na kolonie
letnie dzięki finansowemu wsparciu firmy PEPCO, zaś pomoc
Tesco od kilku lat przyczynia się do propagowania zdrowego
żywienia. Ostatnio powstał filmik, wyprodukowany przez
PEPCO, ilustrujący atrakcyjne zajęcia dzieci na koloniach
letnich w naszych ośrodkach w Jastrzębiej Górze i Serocku.
W narracji filmowej podkreśla się, że TPD zostało wybrane
do współpracy dzięki wszechstronnej działalności i dużemu
doświadczeniu w opiece nad dziećmi.
Takie słowa są potwierdzeniem wartości stowarzyszenia, tego co ostatnio często nazywane jest marką TPD.
Z tego możemy słusznie być dumni, ale to nie znaczy, że
nie mamy problemów do rozwiązania. Na przykład chcielibyśmy zintensyfikować działania profilaktyczne dotyczące
picia alkoholu, którego spożycie, także przez młodzież, w
ostatnim czasie nie maleje, ale wykazuje raczej tendencję
wzrostową. Nie jest to temat nowy, podejmowaliśmy go, organizując środowiskowe ogniska wychowawcze, w których,
szczególnie w pierwszym okresie transformacji ustrojowej w
latach dziewięćdziesiątych, było wiele dzieci z rodzin alkoholowych. Problemem są również śmiercionośne dopalacze i inne
używki powodujące patologiczne zachowania wśród dzieci i
młodzieży. Zajęcia wychowawcze, pogadanki, konkursy na
temat negatywnych skutków ich spożywania są nadal bardzo
potrzebne, ale trudno je szerzej organizować w sytuacji, gdy
większość gmin nie zapewnia środków finansowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Wydaje się, że dobrze
byłoby, aby po wielu latach dobrych doświadczeń w funkcjonowaniu i skuteczności wychowawczej ognisk TPD placówki
te będące faktycznie placówkami wsparcia dziennego znalazły
finansowanie w budżecie państwa.
Problemem jest też wciąż poszukiwanie odpowiednich
osób do prowadzenia działalności w zarządach oddziałów
regionalnych cz kołach TPD, oddziałach czy zarządach
TPD. Jakie kwalifikacje są potrzebne do sprawowania
tych funkcji?
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest dużą organizacją o
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zasięgu krajowym. Mamy około 50 tysięcy członków działających w 16. województwach. Mamy statut, są też liczne
przepisy finansowe, które muszą być ściśle przestrzegane.
Prezesi oddziałów i przewodniczący kół TPD powinni kreować zadania, ale także sprawdzać ich wykonanie. Muszą
także rozumieć, na czym polega misja TPD, co oznacza
między innymi posiadanie umiejętności pedagogicznych,
organizacyjnych i menadżerskich. Jednak jak w każdym
środowisku, zdarzają się osoby, na szczęście rzadko, które
tych kwalifikacji nie mają. W takim przypadku podejmujemy
zwykle działania naprawcze, często niełatwe. Przykładem
może być ośrodek wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze,
zaniedbany przez lokalny zarząd TPD, gdzie od kilku lat
prowadzone są remonty, których celem jest modernizacja i
unowocześnienie infrastruktury obiektu. Obecnie, po przejęciu ośrodka przez Zarząd Główny TPD, służy on dzieciom,
które przyjeżdżają tam na kolonie letnie i zielone szkoły. Ale
chcemy stworzyć w Jastrzębiej Górze takie warunki, aby
placówka mogła funkcjonować przez cały rok, przyjmując
także dzieci niepełnosprawne. Interwencji wymaga również

sytuacja w TPD w Białymstoku. Ogólnie należy jednak stwierdzić, że z reguły działacze TPD są znakomitymi liderami o
wysokim poziomie etycznym, bardzo aktywnymi w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań dla dobra dzieci.
Na jakich sprawach koncentruje się uwaga Zarządu
Głównego w chwili obecnej?
Od pewnego czasu trwają przygotowania do uroczystej gali, która będzie kulminacją obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Opracowujemy i uzgadniamy
scenariusz tego wielkiego jubileuszowego spotkania, więc
o szczegółach jego programu poinformujemy w odpowiednim czasie. Monitorujemy również przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w oddziałach regionalnych TPD za
czteroletnia kadencję, która zakończy się w listopadzie 2019
roku obradami XVIII Krajowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Delegatów TPD.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Malanowska

Potrzebna i ważna konferencja

DZIECIŃSTWO W POTRZEBIE
Pod takim tytułem w dniu 21 listopada 2018 roku odbyło
się kolejne ważne wydarzenie w ramach jubileuszowych obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Była to konferencja zorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci we współpracy naukowej z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Akademią EkonomicznoHumanistyczną w Warszawie. Należy dodać, że konferencja
odbyła się w pięknej Sali Lustrzanej Polskiej Akademii Nauk
(Pałac Staszica) w Warszawie.
Uczestników i gości powitał prezes ZG TPD Wiesław Kołak,
który poinformował także o przebiegu obchodów Jubileuszu
100-lecia Towarzystwa, jak również o tym, że obchody te
objęła patronatem honorowym Małżonka Prezydenta RP
Pani Agata Kornhauser-Duda.
W swoich wystąpieniach znakomici prelegenci omówili
takie zagadnienia, jak przemoc w wychowaniu, prawa dziecka,
potrzeby dzieci niepełnosprawnych, prawa i obowiązki w rodzinie, zagrożenia w wychowaniu dziecka, rozumienie dziecka
i jego potrzeb w świetle korczakowskiej koncepcji wychowania
i opieki, idea interesu dziecka w działalności TPD, znaczenie
i potrzeba rozwijania wolontariatu. Kwestie te znalazły rozwinięcie w dyskusji, zaś w podsumowaniu (przesłaniu miłośników wieku dziecięcego do przyszłych pokoleń) znalazło
się stwierdzenie, że misja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest
wciąż aktualna i TPD ma przed sobą wiele zadań do podjęcia
i realizowania dla dobra dziecka, zgodnie ze współczesnymi
wymogami i uwarunkowaniami.
Referaty wygłosili: Marek Michalak, Kanclerz Kapituły
Orderu Uśmiechu; Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadni-
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czeńko (moderator prowadzący obrady), wiceprezes ZG
TPD; Zygmunt Pyszkowski, wiceprezes ZG TPD i prezes
zachodniopomorskiego TPD; Dr hab. Prof. APS Jacek Kulbaka; Dr Beata Skwarek, PWSZ im. Witelona w Legnicy; Dr
Piotr Zamelski, członek ZG TPD, Politechnika Opolska; Prof.
dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie.
W związku z tematem konferencji ważne i ciepłe słowa
zawarła w swoim liście, przekazanym na ręce Prezesa ZG TPD
Wiesława Kołaka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pani Elżbieta Rafalska, która m.in. napisała, że: wszystkie
dzieci – bez wyjątku – potrzebują akceptacji i bezwarunkowej
miłości, a więc kochającej rodziny oraz szacunku ze strony
opiekunów. Bowiem tylko rodzina pozwala im na wszechstronny rozwój oraz radosne dzieciństwo. Od świata dorosłych zależy nie tylko to, kim dziecko zostanie w przyszłości, ale przede
wszystkim, czy będzie szczęśliwym spełnionym człowiekiem,
osobą pewną siebie i świadomą swoich atutów. Aby mogło
to nastąpić, niezwykle ważne jest więc środowisko, w którym
żyje i się wychowuje. Niezmiernie ważny jest także szacunek
dla prywatności dziecka, dbałość o jego intymność, spokój
i komfort życia. Bo – parafrazując słowa Janusza Korczaka –
warto pamiętać „nie ma dzieci, są ludzie, a dziecko to także
człowiek, tylko jeszcze mały”. (…)
Planuje się wydanie materiałów zaprezentowanych na
konferencji „Dzieciństwo w potrzebie” w formie książkowej.
Informacje o konferencji są również zamieszczone na stronie
www.tpd.org.pl
Opracowała Irena Malanowska
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Konferencja DZIECIŃSTWO W POTRZEBIE

PRZESŁANIE
do Członków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Od początku odzyskania niepodległości przez nasze państwo, po długim okresie
zaborów i pierwszej wojnie światowej potrzebne było odbudowywanie kraju nie tylko w
dziedzinie materialnej, ale także społecznej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
dzieci biednych i osieroconych.
Nasze Stowarzyszenie od początku polskiej państwowości podjęło aktywne działania w
celu organizowania różnych form opieki ograniczających cierpienia dzieci zaniedbanych,
głodnych, chorych, potrzebujących opieki i pomocy, zapoczątkowując tym samym tworzenie nowoczesnego systemu opieki nad dziećmi, który – kontynuowany i wzbogacany w
latach obecnych – stanowi wzór dla działaczy TPD w całym kraju, jak organizować pracę
na rzecz dzieci.
Na przestrzeni stu lat, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom, Towarzystwo
wdrażało nowe, innowacyjne w tym okresie, formy pomocy dzieciom np. przedszkola,
żłobki, szkoły, prewentoria, kolonie wypoczynkowe i zdrowotne, poradnie pedagogicznozawodowe, ośrodki adopcyjne, z których wiele po pewnym czasie zostało trwale włączonych do państwowego systemu oświaty i opieki.
W miarę upływu czasu rozwijają się dotychczasowe i powstają coraz to nowe formy
pomocy dziecku. Dzisiaj w swojej działalności, dbając o dobro dziecka, stawiamy na jego
rozwój psychiczny, emocjonalny, uczestnictwo w kulturze, możliwość rozwijania zainteresowań i talentów dzieci, zdobywanie wiedzy i umiejętności, na przykład w dziedzinie
obsługi komputerów, a w dożywianiu na naukę o zasadach zdrowego żywienia. Wiemy
też, że pomaganie dzieciom musi uwzględniać wspieranie ich rodzin, szczególnie gdy
przeżywają trudne sytuacje kryzysowe.
W tym zakresie nie do przecenienia jest praca pedagogów rodzinnych TPD, którzy
skutecznie pracując z rodziną, pomagają odbudować zaburzone relacje, umożliwiając
powrót dziecka z placówki do domu, a często także uchronić je przed umieszczeniem w
domu dziecka. Ogromne są także zasługi TPD w rozwijaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnością. Jedną z nowszych inicjatyw Towarzystwa są także działania związane z ochroną praw dziecka, przede wszystkim tam, gdzie dziecku dzieje się krzywda.
Rzecznicy praw dziecka TPD podejmują skuteczne kroki w trudnych sprawach mających
na celu obronę dzieci przed wszelkimi przejawami złego traktowania, przemocy, znęcania
się fizycznego i psychicznego.
W wystąpieniach podczas konferencji wymienione tematy zostały obszernie przedstawione, ze szczególnym podkreśleniem niezwykle ważnej roli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
które w ciągu ubiegłych lat nie tylko wypracowało liczne innowacyjne formy działania, ale
także wdrożyło je do codziennej praktyki. Kolejne stulecie oznaczać będzie kontynuację
tej misji, którą nasze Stowarzyszenie konsekwentnie pełni od 1919 roku, dostosowując
swoje działania dla dobra dzieci do wciąż zmieniających się warunków życia.
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A oto wyzwania, które – w świetle konferencji „Dzieciństwo w potrzebie”- stoją przed
członkami TPD na początku drugiego 100-lecia działalności:
• Popularyzowanie historii i dokonań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jak również formułowanie ambitnych zamierzeń na przyszłość.
• Zachowanie tradycji, neutralności politycznej, dbanie o jakość życia wszystkich dzieci,
wychowywanie kolejnych pokoleń odpowiedzialnie i do odpowiedzialności, wzmacnianie odpowiedzialności rodzicielskiej m.in. poprzez działania edukacyjne.
• TPD powinno być partnerem strategicznym dla sądów rodzinnych i instytucji pomocy
społecznej.
• Wspieranie, ale nie zastępowanie rodziny w wielu wymiarach, np. w przypadkach
niewłaściwych i ryzykownych zachowań dzieci, ucieczki w uzależnienia, agresję i inne
zaburzenia. Dzisiaj godne warunki życia dziecka to nie tylko i nie przede wszystkim
zaspokajanie potrzeb materialnych. Stąd wielka rola środowiskowych ognisk wychowawczych TPD.
• Poprawa sytuacji materialnej, dzięki programowi 500+, i w efekcie warunków bytowych
wielu rodzin stwarza Towarzystwu Przyjaciół Dzieci większą przestrzeń do koncentrowania się na działaniach wspierających dzieci i rodziców w zakresie edukacji, poradnictwa,
rozwoju społecznego i kulturalnego.
• Wpływanie przez TPD na kształcenie kadr pomocy społecznej, aby ich przygotowanie
było jak najbliższe potrzebom rodzin zagrożonych marginalizacją.
• Wpływanie na kształcenie mądrych, odpowiedzialnych nauczycieli, rozumiejących
dzieci i młodzież, pragnących przede wszystkim ich dobra.
• Poszukiwanie nowych działaczy TPD, którzy w dostępnym sobie zakresie zechcą zaangażować się w działalność na rzecz dzieci. Mogą i powinni to być w większym stopniu
uczniowie i studenci.
• Dostosowywanie struktur organizacyjnych TPD do potrzeb, aby były możliwie proste
i efektywne.
• Pozyskiwanie do współpracy przez Zarząd Główny oraz Zarządy i Oddziały Regionalne
pracowników naukowych w celu analizowania zagrożeń dzieciństwa i podejmowania
odpowiednich inicjatyw przeciwdziałających tym zjawiskom.
• Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami działającymi w interesie dzieci; razem
skuteczniej osiągniemy wspólne cele.

Przewodniczący
Komitetu Naukowego Konferencji

Prezes
Zarządu Głównego TPD

Prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko

Wiesław Kołak

Opracowała Jolanta Szklarska
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WSPOMNIENIE

Barbara Głowacka
(1942–2017)

Fot. I. Malanowska

OD RODZINY
Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy dziś niezwykłą
osobę śp. Barbarę
Głowacką.
Żadne słowa nie
są w stanie wyrazić
naszego żalu po Jej
stracie, Osoby tak
szlachetnej, wrażliwej,
ambitnej i wytrwałej.
Basia kochała życie, świat i ludzi. Była otwarta na drugiego człowieka, nowe doświadczenia i inną kulturę. Niezwykłą
przyjemność sprawiało jej podróżowanie i odkrywanie nowych
miejsc. Przez ponad 50 lat wraz z mężem Januszem tworzyli
piękną i szczęśliwą parę. Wokół Nich zawsze chętnie skupiało
się grono rodziny i przyjaciół, a różnice pokoleniowe nie miały
znaczenia.
Była nauczycielką, pedagogiem, mentorem. Pracę zawodową rozpoczęła w szkole dla dzieci niedowidzących, następnie pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
Pełniła również funkcję dyrektora Szkoły Specjalnej. Później
przez wiele lat pracowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej
na stanowisku wizytatora placówek opiekuńczo-wychowawczych. Była także członkinią Krajowego Komitetu Wychowania
Resocjalizującego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z którym
czuła się szczególnie związana.
Była osobą o silnej osobowości, ogromnej wiedzy i licznych zdolnościach. Cechowała ją nie tylko kreatywność i
wyobraźnia, ale również sprawiedliwy i realny osąd rzeczywistości. Zawsze wierna najwyższym wartościom i wyznawanym
przekonaniom, była niezwykle wymagająca wobec siebie.
Praca stanowiła dla Niej wielką wartość i z całym sercem angażowała się w każde działanie. Mimo szczególnego zaangażowania i poświęcania się pracy, zawsze znajdowała czas na bycie
z rodziną, kultywowanie tradycji, na wspólną podróż po Polsce i
świecie, pielęgnowanie działki, czy wspólne śpiewanie.
Chętnie służyła radą i pomocą. Dla wielu z nas była opoką
w trudnych chwilach, a także autorytetem w wielu dziedzinach
życia. Była obdarzona nie tylko darem wymowy, ale również
słuchania. Swoją mądrością dzieliła się z innymi, będąc doradcą w wielu życiowych sprawach. Można powiedzieć, że Basia
była idealistką. Swoje wizje i plany wcielała w życie, a robiła
to z wielką odwagą i wytrwałością. Jej dążenia kierowane były
dobrem człowieka, dobrem dziecka, chęcią działania i zmiany
choćby części tego świata na lepsze. Swoją wiedzę, doświadczenie i upór w dążeniu do celu wykorzystywała do tworzenia
i wdrażania w życie nowych rozwiązań programowych, służących opiece nad dziećmi i młodzieżą oraz edukujących nauczycieli i wychowawców. Ceniła prawdę i szczerość; zawsze
życzliwa wobec ludzi, elegancka i uśmiechnięta o ujmującym
sposobie bycia i poczuciu humoru.
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Mimo choroby, która ją dotknęła, nigdy się nie poddawała.
Była osobą niezwykle silną. Do końca, do ostatnich dni chciała
pozostać aktywna i brać czynny udział w licznych projektach,
w które była zaangażowana. Do ostatnich dni myślała np. o
najbardziej korzystnym rozwiązaniu dla aktualnie remontowanego Ośrodka TPD w Jastrzębiej Górze i wykorzystaniu go w
jak najlepszy sposób.
Była dla nas wzorem postępowania, wyznawanych zasad
moralnych, wzorem uczciwego i nieprzeciętnego człowieka.
Pozostanie w naszych serach, myślach i pamięci na zawsze. Nasza Najukochańsza Żona, Mama, Babcia, Siostra,
Ciocia, Przyjaciółka…

OD KOLEGI i WSPÓŁPRACOWNIKA
Urodziła się w Warszawie, która była Jej ukochanym
miastem. Tu ukończyła szkołę średnią, Państwowy Instytut
Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytet Warszawski.
Serce, wzrok, wybitne zdolności i szczególne umiejętności zawodowe skierowała w stronę dzieci gorszych szans i
ich rodziców. Od szkół specjalnych w Warszawie, w których
pracowała jako nauczycielka i dyrektorka, rozpoczęła się jej
pracowita, pełna sukcesów droga zawodowa. Znakomite
osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą, m.in. w zakresie
profilaktyki resocjalizacyjnej, tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki, były argumentem dla władz oświatowych, aby
awansować Basię (tak najczęściej do niej mówiliśmy!) na
stanowisko wizytatora, a następnie wicedyrektora Departamentu Kształcenia Specjalnego w Ministerstwie Oświaty i Wychowania. Ten trudny i bardzo odpowiedzialny okres w pracy
zawodowej obfitował wieloma sukcesami organizacyjnymi i
merytorycznymi, również w zakresie profilaktyki społecznej i
resocjalizacji oraz pedagogiki społecznej.
Jej przejście na emeryturę stało się bardzo szczęśliwym
początkiem kolejnego etapu działalności społecznej i pracy
zawodowej. Organiczna potrzeba pracy „u podstaw” ponownie zbliżyła Ją do dzieci i młodzieży specjalnej troski,
a szczególnie do dzieci ulicy, zagrożonych sieroctwem i
niedostosowaniem społecznym. Po przyjacielskiej rozmowie konsultacyjnej z Wiesławem Kołakiem, przewodniczącym Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego
i prezesem Zarządu Oddziału Stołecznego Województwa
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dokonała
bardzo dobrego wyboru, ponieważ odpowiednim terenem
dla kontynuacji jej wybitnych zdolności organizacyjnych i
twórczych oraz szczególnych pasji społecznych, okazały się
dwie wyżej wymienione organizacje pozarządowe. Osoby
działające w Zarządach KKWR i TPD z radością włączyły
Basię do swojego grona, co istotnie wzbogaciło atmosferę
współpracy, o którą również zabiegał nasz Przewodniczący
i Prezes.
Nowe wyzwania i zadania całkowicie pochłonęły Basię.
Realizowała je w codziennej działalności prowadzonej na terenie Warszawy, Województwa Mazowieckiego i całego kraju.
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Henryk Romańczuk
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Wspólnie z Prezesem TPD i Przewodniczącym KKWR organizowali i prowadzili
np. wojewódzkie konferencje metodyczne, w których uczestniczyli działacze i
pracownicy terenowych ogniw i placówek
TPD, filii KKWR, rodzice, przedstawiciele samorządów i organów administracji
rządowej. Z energią i wytrwałością absolwentki wyższej uczelni, wspartą doświadczeniem zawodowym, poświęciła
się realizacji nowych zadań wynikających
z potrzeb i oczekiwań społecznych. Z
Jej inicjatywy i według autorskiej koncepcji programowej powstał Ośrodek
Metodyczny KKWR; utworzono również
dwie terenowe filie tej organizacji w Koninie i Koszalinie, działające – również
obecnie – w koalicji z ogniwami i placówkami TPD oraz innymi sojusznikami,
w tym ze szkołami i ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz samorządami. Zawodowy profesjonalizm, talent
Konferencja o problemach dzieci i rodziny. W pierwszym rzędzie od lewej: B. Głowacka, prof. L. Pytka
twórczy i organizacyjny oraz szczególne
umiejętności realizacyjne, co dostrzeżono już podczas studiów w Państwowym Instytucie Pe- również z programami Jej autorstwa, zatwierdzonymi przez
dagogiki Specjalnej, zwłaszcza podczas praktyk studenc- krajowe zjazdy delegatów. Na szczególne podkreślenie zasłukich w ośrodkach wychowawczo-resocjalizacyjnych, nadal gują organizowane z Jej udziałem narady, konferencje i sesje
charakteryzowały Jej działalność społeczną i zawodową. naukowe pod ogólną nazwą „FORUM Przyjaciół Dzieci Ulicy”.
A zaangażowanie ? Dość często Jej ukochany mąż Janusz w Trafnie inspirowała aktualną problematykę obrad; pozyskiwała
godzinach 19:00-20:00, prosił małżonkę o powrót z biura do do aktywnego uczestnictwa najwybitniejszych przedstawicieli
domu, oferując opiekę, transportową usługę oraz spóźniony świata nauki, również w ramach merytorycznej współpracy
obiad. W wyniku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w TPD pod egidą Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawi KKWR gremia decyzyjne wymienionych Stowarzyszeń po- czych. Organizowane FORA owocowały strategicznymi wniowierzyły Jej następujące funkcje: w TPD została członkiem skami do dalszej pracy, postulatami kierowanymi do wskazaPrezydium Zarządu Głównego, a w KKWR – sekretarzem nych resortów administracji rządowej oraz publikacjami np.:
Zarządu. Była również doradcą prezesa ZG TPD i dyrektorem „Dzieci gorszych szans” (w tym: osierocone, głodne, dzieci
Ośrodka Metodycznego KKWR.
ulicy, biorące narkotyki, pijące alkohol, niepełnosprawne i
Wymienione funkcje i stanowiska upoważniały oraz mo- przewlekle chore, doznające przemocy, samotne), „Być dziectywowały Ją do podejmowania nowych zadań, zgodnych kiem i przetrwać” (w tym: przetrwać do świtu…, do następnej
kromki chleba, do trzeźwości rodziców…), „Okrucieństwo i
zbrodnie dziecięce”, „Przestrzeganie Praw Dziecka” (Raport
Ze Statutu TPD
z badań monitorujących, realizowanych w ramach projektu
pt. „Rzecznictwo i monitoring praw dziecka w 40. powiatach
na terenie Polski”). Perspektywiczne programy Jej autorstwa,
Tożsamość Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kształtoznakomite profesjonalne artykuły opublikowane na łamach
wana jest w oparciu o zasady:
„Przyjaciela Dziecka” i kwartalnika „Opieka, Wychowanie,
• Równości wszystkich dzieci do wychowania w roTerapia” oraz wyżej wymienione publikacje, stanowią swoisty
dzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr
„Testament Pedagogiczny” pozostawiony przez Basię, a z
kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw
którego obecnie korzystamy, podejmując i realizując zadania
życiowych dziecka;
z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej, korekcyj• Sprawiedliwego, równego traktowania, poszanonej i rehabilitacyjnej oraz profilaktyczno-resocjalizacyjnej w
wania podmiotowości i godności dziecka;
trosce o szczęśliwszą teraźniejszość i godną przyszłość dzieci
gorszych szans.
• Tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego
Droga Basiu,
pracy i poglądów;
Twoja zawodowa i społeczna działalność, od pierwszego
• Wychowania w duchu patriotyzmu;
do ostatniego dnia pobytu z nami, zapalała „zielone światło”
• Integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdla dzieci wymagających pomocy i wsparcia.
dzonych i dyskryminowanych;
Wyrażam gorące i serdeczne przekonanie, iż dobro które
• Działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemczyniłaś, nie zostanie zapomniane.

Sto inicjatyw na 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Wypoczynek – radość – zabawa
Dzięki dotacji firmy PEPCO więcej dzieci spędziło atrakcyjnie czas w środowiskowych ogniskach
wychowawczych i świetlicach TPD oraz na koloniach i obozach wakacyjnych.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 100 lat pomaga dzieciom, a wciąż wiele jest takich, które pomocy bardzo potrzebują. Ale żeby ta pomoc była skuteczna, potrzebne jest
wsparcie finansowe instytucji i firm, które dla których dobro
dziecka jest ważne. Jedną z nich jest firma PEPCO, która w
2018 roku przekazała dotację, dzięki której 250 dzieci w 12.
środowiskowych ogniskach i świetlicach TPD w całym kraju
mogło uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i pasje.

Różnorodne zajęcia
Na przykład grupa taneczno- musicalowa w Częstochowie trenowała taniec Cheerleaders . Zajęcia miały na
celu twórcze i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego.
Dzieci uczyły się poczucia rytmu, koordynacji ruchowej oraz
werbalno-ruchowej, prawidłowych reakcji na zmianę tempa,
dynamiki, choreografii tanecznych. Tancerki osiągały sukcesy na powiatowych i wojewódzkich turniejach tańca Cheerleaders, aktualnie przygotowują się do musicalu „Dzieci
Korczaka”.
Grupa z Kluczborka z wielką pasją i zaangażowaniem tańczyła zumbę. Młodzież nawzajem uczyła się kroków, układu
tanecznego, wysuwała pomysły modyfikacji proponowanego

układu. Zajęcia stały się dobrym sposobem na pozyskanie
pozytywnej energii, rozładowanie nagromadzonych emocji,
zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.
W Ośrodku TPD „Kibice Razem” w Legnicy realizowane
były warsztaty plastyczne „Malowanie graffiti”. W ramach tych
zajęć dzieci przygotowały dekoracje malarskie w sektorze
rodziny w celu uświetnienia oprawy plastycznej meczu Miedzi
Legnica na Stadionie Miejskim. Przy okazji dzieci się lepiej
poznały: uczyły się asertywności, odpowiedzialności, a przede
wszystkim dobrej współpracy, która jest bardzo ważna w ich
codziennych relacjach, ale i w przyszłości.
Zajęcia z tańca nowoczesnego odbywały się także w
Przemyślu. Grupa opanowała dwie choreografie w czterech
aranżacjach, które zostały zaprezentowane w świetlicy TPD
dla pozostałych jej uczestników oraz zaproszonych gości, a
także z okazji Mikołajek w Muzeum Ziemi Przemyskiej.
Natomiast w Krakowie grupa „Hołubiec” uczyła się tańca
ludowego. W zajęciach uczestniczyły dzieci z kilku świetlic
TPD w Krakowie. Zajęcia, poza nauką tańca, miały na celu
doskonalenie współpracy w grupie, wzmocnienie poczucia
własnej wartości, relacji międzyludzkich i kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Dzięki pracy zespołowej
mogły rozwinąć się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają na ujawnienie inicjatywy,
aktywności i samodzielności, a konieczność
zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do
uwagi, szybkiej orientacji, podejmowania
decyzji, a także uczy przestrzegania ładu i
porządku.
W Tomaszowie Mazowieckim odbywały
się zajęcia koła teatralnego „Zielony Krasnal”. Podczas zajęć udało się zrealizować
wiele inscenizacji m.in. przygotowano adaptację wiersza „Rzepka” Jana Brzechwy,
przedstawienie z okazji 100–lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę, jasełka bożonarodzeniowe z akcentem na tradycje kultywowane w polskich domach, quiz z wiedzy
historycznej. Zajęcia te były bardzo lubiane
przez dzieci, o czym świadczy m.in. bardzo
dobra frekwencja.

Fot. Archiwum TPD

Mnóstwo atrakcji
Dzieci z placówek TPD w wyżej wymienionych miastach podczas wakacji uczestniczyły w dwóch obozach wypoczynko-
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wych, zorganizowanych dla nich w ośrodku TPD w Serocku. W czasie 10 dni, bo tyle trwał obóz, grupy doskonaliły
swoje umiejętności. Wakacje były okazją do spotkań grup
zróżnicowanych zarówno pod względem umiejętności, jak i
pasji oraz wspólnego spędzaniu czasu. Uczestnicy chętnie
dzielili się opowieściami o swojej działalności, poznawali
uczestników z innych miast, integrowali się podczas codziennych aktywności, takich jak wspólne wieczorne mecze
piłki nożnej, gry i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko
czy wycieczki.
Podczas trwania obozu dzieci miały okazję sporo zobaczyć. Były w Centrum Nauki Kopernik, wjechały na ostatnie
piętro w Pałacu Kultury i Nauki, zwiedziły Stadion Narodowy
i Zamek Królewski. Wielką atrakcja okazała się przejażdżka
metrem oraz pokaz w Multimedialnym Parku Fontann. Dzieci były także w kinie, na basenie Warszawianka i w parku
liniowym w Jachrance, a dzięki współpracy TPD z Kulczyk
Foundation uczestniczyły w warsztatach kulinarnych. Ponadto wzięły udział w warsztatach dziennikarskich w Polskim Radiu. Jak widać program pobytu był bardzo bogaty i
atrakcyjny. Organizatorzy zapewnili dzieciom zabawę, naukę
i rekreację.
Sporo emocji dostarczyło przygotowanie przez wszystkie
grupy wspólnego pokazu na zakończenie pobytu, który okazał
się niezwykle udany. Widzowie nie kryli zachwytu prezentacjami dzieci, które zostały przygotowane z dużym zaangażowaniem i pomysłowością.

Tańce i sport
Warsztaty finansowane przez PEPCO dotarły także do
wiejskiego ogniska TPD w Dobrzanach w woj. zachodniopomorskim, gdzie dzieci ćwiczyły tańce latynoamerykańskie oraz
standardowe. Celem było uwrażliwienie na muzykę, poprawa
koordynacji ruchowej, zwiększenie poczucia rytmu. Ponadto
w grupie zacieśniły się więzi koleżeńskie i nawiązały się nowe
przyjaźnie. Okazało się również, że chłopcy, z początku zdystansowani, przełamali opory i zaprezentowali się jako bardzo
dobrzy tancerze..
Z kolei w Koszalinie dużym zainteresowaniem cieszyły
się zajęcia teatralno-filmowe realizowane w ognisku TPD
„Zacisze”. Grupa teatralna przygotowała przedstawienia

o różnej tematyce. Dużym powodzeniem u widzów – rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości – cieszyło się
przedstawienie pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” inspirowane poezją Agnieszki Osieckiej i Kabaretem Starszych
Panów. Należy dodać, że był to wspólny występ dzieci i
rodziców.
Natomiast w ognisku TPD w Żarach dzieci ćwiczyły karate. Dzięki regularnym treningom wiedzą, że dążenie do
doskonałości wymaga długotrwałych, treningów, cierpliwości
i samodyscypliny. Nagrodą za wytrwałe ćwiczenia jest m.in.
wzmocnienie fizyczne i psychicznie, umiejętność pokonywania własnych słabości.

Obóz wypoczynkowy w Poznaniu
Część dzieci z Dobrzan, Żar i Koszalina pojechała na
obóz wakacyjny do Poznania, gdzie zamieszkały w schronisku TPD. Podczas pobytu dzieci zwiedziły najważniejsze
miejsca Poznania, między innymi Ostrów Tumski, Stary Rynek, Wzgórze Przemysła, Palmiarnię, Katedrę Poznańską i
jej podziemia z mogiłą Mieszka I, widziały pokaz Koziołków.
Były też na lotnisku „Ławica”,dzięki czemu zapoznały się z
procedurą odprawy od momentu zakupienia biletu lotniczego aż po odprawę do samolotu, bawiły się w parku linowym
,,Pyrland” i odwiedziły wystawę multimedialną – Interaktywne
Centrum Historyczne Ostrowa Tumskiego. W niedzielę cała
grupa udała się do nowego poznańskiego ZOO, a wieczorem
chętne osoby wzięły udział w mszy św. Był też czas na kąpiel
w Aquaparku Termy Maltańskie i obejrzenie w Multikinie filmu
,,Kuba Guzik”.
Atrakcją były również codzienne zajęcia warsztatowe,
podczas których każda grupa, wraz ze swoim wychowawcą,
przygotowywała występy artystyczne i prezentację podsumowujące pobyt na obozie. Finalną prezentację pt. ,,Marzenia się
spełniają” mogli obejrzeć zaproszeni goście, przedstawiciele
Zarządów TPD, firmy PEPCO oraz rodzice dzieci. To wszystko
złożyło się na wspaniałą atmosferę i współpracę na obozie. Oprócz zaplanowanych atrakcji, wychowawcy prowadzili
dodatkowe zajęcia i zabawy kolonijne: dyskoteki, wspólne
śpiewanie przy gitarze, na której grał kolonista, codzienną
poranną gimnastykę, było też kino pod chmurką z ciekawymi
filmami, przygotowywanie wieczornych tostów, a ponadto
nauka języka migowego, zajęcia
plastyczne, pogadanki tematyczne, wyjścia na place zabaw, boisko, do parku.

W miejscu zamieszkania

Fot. Archiwum TPD

W Klubie TPD w Olsztynie
odbywały się regularne zajęcia
pod hasłem „Razem z naturą”,
których celem było upowszechnienie i promowanie tematyki
ekologicznej oraz przybliżenie
dzieciom problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego. W ramach tych zadań
prowadzone były zajęcia plastyczne, warsztaty rękodzieła z
elementami recyklingu, ogrodni-
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Fot. Archiwum TPD

cze i kulinarne. Dzieci odwiedziły także Olsztyńskie Muzeum
Przyrody, Park Etnograficzny i Hutę Szkła w Olsztynku,
Park Ptaków Ozdobnych „Ptaszarnia” w Lesie Miejskim
oraz Planetarium. Spróbowały oryginalnych i smacznych
dań ekologicznych w wegetariańskiej restauracji. W czasie
codziennych zajęć dzieci własnoręcznie wykonały stroje na
„Pokaz mody ekologicznej”,
W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Myszyńcu odbywały się zajęcia etnograficzne. Dzieci przygotowywały przedstawienia z użyciem gwary kurpiowskiej. Same
pisały scenariusze, tłumaczyły je na gwarę kurpiowską, przygotowywały stroje, często korzystając z przechowywanych w
ich domach strojów ludowych. Podczas przedstawień dzieci
grały i śpiewały kurpiowskie piosenki, wykonały także tradycyjne kurpiowskie dekoracje.
Z kolei w dwóch ogniskach TPD w Zamościu realizowane
były warsztaty teatralne. Na zajęciach aktorskich duży nacisk
kładziono na rozwijanie umiejętności społecznych oraz uaktywnianie twórczości dzieci. Przygotowywanie przedstawień
sprzyjało integracji dzieci raz odkrywaniu ich możliwości.
Interesującym pomysłem było przygotowanie spektaklu „pacynkowego” dedykowanego najmłodszym pod hasłem „TPD
Zamość – dzieciom w Klubie Malucha”. Uczestnicy aktorskich
warsztatów sami pracowali nad scenariuszem, świetnie nauczyli się wcielać w bajkowe postacie i odgrywać role swoimi
głosami użyczanymi kukiełkom.

W Jastrzębiej Górze
Dzieci z Olsztyna, Myszyńca i Zamościa, które pojechały
na obóz nad morze do Jastrzębiej Góry, miały okazję wiele
zobaczyć i dobrze wypocząć. Podczas pobytu zwiedziły ZOO,
Katedrę w Oliwie, gdzie słuchały koncertu organowego, były
w Centrum Hewelianum, na stadionie, w akwarium morskim,
w kinie, w parku linowym, zwiedziły statek Dar Pomorza,
Fokarium, latarnię morską, pływały statkiem wycieczkowym.
Wielu podopiecznych było po raz pierwszy nad morzem, a
Jastrzębia Góra, Hel i Trójmiasto to niezwykłe miejsca polskiego Pomorza.
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Atrakcją był także udział w
Festiwalu Objazdowych Teatrów
Lalkowych w Juszkowie, nad
którym TPD sprawowało honorowy patronat. Dzieci na festiwalu robiły kukiełki oraz obejrzały piękne i ciekawe przedstawienia. Wykonały również
pod okiem instruktorów mapy
okolic; przygotowały na ognisko
ciekawe prezentacje z latającym
talerzem oraz wspólną prezentację podsumowującą czas spędzony na obozie.
Na prezentację zaproszono gości: przedstawicieli firmy
PEPCO, Zarządu Głównego
TPD oraz seniorów wypoczywających w sąsiednim ośrodku wypoczynkowym. Przedstawienie
bardzo się podobało, a w części
finałowej wspólnie z gośćmi odtańczono taniec integracyjny. I co ważne, przez cały czas
pobytu nad morzem dopisywała piękna pogoda. Chwalono
warunki mieszkaniowe w ośrodku oraz posiłki. Gospodarze ośrodka TPD w Jastrzębiej Górze to przesympatyczni
ludzie pełni ciepła, pomocni i serdeczni. Dzieci polubiły
także kierowcę autokaru, dzięki któremu podczas podróży
zawsze było wesoło. W sumie dobrych wrażeń nie brakowało. Zawiązało się też wiele przyjaźni. Nic więc dziwnego,
że uczestnikom obozu trudno było się rozstać.

Podczas każdego z obozów dzieci mogły
opowiedzieć o swoich wrażeniach w audycji na żywo na antenie Polskiego Radia
Dzieciom.
***
Podsumowując: Sponsorowanie przez PEPCO zajęć w
środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach
jest bardzo dużym wsparciem dla oddziałów Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci prowadzących te placówki, niejednokrotnie
otrzymujących tak niskie dotacje ze środków samorządowych,
że tylko troska o dobro dzieci i zaangażowanie wychowawców
sprawia, że mogą one działać dla dobra dzieci.
Dla wielu naszych podopiecznych obozy wakacyjne były
jedyną wyjazdową formą wypoczynku. Wiele dzieci po raz
pierwszy było w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, pierwszy raz
płynęło statkiem, pierwszy raz było w parku linowym i w wielu
innych miejscach. Opisane wyżej zajęcia będą kontynuowane
w 2019 roku, a dzięki finansowemu wsparciu firmy PEPCO do
programu dołączą kolejne placówki TPD. Dzięki tej wspaniałej
inicjatywie wiele dzieci może mieć piękne, kształcące i wartościowe poznawczo wakacje. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w imieniu swoich podopiecznych za ten piękny gest składa
serdeczne podziękowanie.
Jolanta Szklarska
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie przez lata inicjowało i realizuje w praktyce
bogatą ofertę działań na rzecz dziecka i rodziny.

Satysfakcja i spełnienie

Fot. Archiwum TPD

Rozmowa z Krystyną Chowańską, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie
Na najważniejszym placu Nowego Konina przy Konińskim Domu
Kultury odsłonięto niedawno tablicę informującą, że to miejsce, na
wniosek TPD, uchwałą Rady Miasta
otrzymało nazwę Skwer Przyjaciół
Dzieci. W uzasadnieniu uchwały
czytamy: Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci to najstarsze w Polsce stowarzyszenie, które tworzy ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom
i ich rodzinom. Jego nadrzędnym
celem jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie,
bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans
życiowych. Na tablicy wyeksponowano słowa: w uznaniu
zasług ludzi wielkiego serca, oddanych sprawom dzieci i dla
upamiętnienia ich działań. Jakie uczucia wywołuje w Pani ta
nazwa, tablica, miejsce?
Uczucie wielkiej radości, dumy i spełnienia. Przez 43 lata
mojej służby na rzecz dzieci, mimo wielu zakrętów politycznych,
ustrojowych, przemian społecznych, przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, a więc przy dzieciach, gromadzili się Ci, którym
przyświecało jako cel dobro dziecka, rodziny, i ogólnie – pomoc
ludziom, którym bez ich winy było trudniej w życiu. Na tablicy,
która informuje o Skwerze Przyjaciół Dzieci napisaliśmy także:
Wokół Towarzystwa zawsze gromadziły się osoby kreatywne,
kompetentne, poszukujące najlepszych rozwiązań, a przede
wszystkim otwarte na potrzeby dzieci i wspieranie rodziny. Nie
zaniedbując codziennej pomocy dzieciom, jednocześnie opracowywano wiele rozwiązań, które zyskały formę prawną i na
trwałe weszły do powszechnej praktyki publicznej. Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w Koninie także przez lata inicjowało i realizuje
w praktyce bogatą ofertę działań na rzecz dziecka i rodziny.
To stosowny moment, abyśmy wspomnieli o tych przemianach, ale także o trwałości działań TPD.
W stuletniej historii Towarzystwa można wyróżnić okresy
wielkiej aktywności i pewnej ciszy. Nigdy jednak organizacja nie
miała zastoju. Gdy w 1949 roku połączono Robotnicze i Chłopskie TPD, ówczesne władze dość szybko uznały, że wszystkie
problemy, którymi zajmowało się Towarzystwo, będzie realizowało państwo i jego agendy. Działacze jednak nie zaniechali
aktywności. W latach 40-tych XX wieku w Koninie organizowano
ogniska przedszkolne, świetlice z dożywianiem, a w 1949 roku
założono przedszkole TPD. W 1958 roku w Koninie powstała
Poradnia Społeczno-Wychowawcza, która po 10 latach została
przejęta przez system państwowy jako instytucja potrzebna,
sprawdzona i skuteczna. W 1975 roku, po reformie administracyjnej kraju, kiedy to powstało województwo konińskie, TPD
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wypracowało wiele własnych, oryginalnych form działania i
wprowadziło je do praktyki. Warto przypomnieć, że w latach
70-tych i późniejszych Konin, a ściślej cały region Wschodniej
Wielkopolski, uprzemysławiał się, co powodowało między
innymi wielką migrację ludzi, którzy trafiali do ośrodka górniczoenergetycznego w poszukiwaniu życiowej i zawodowej szansy.
Na naszym terenie przybyło ludności: Konin w 1965 roku liczył
24 tysiące mieszkańców a w 1990 już 85 tysięcy, co oczywiście
wywoływało wiele niekorzystnych społecznie zjawisk. Przede
wszystkim przybyło dzieci, którym należało pomagać. Towarzystwo miało więc wiele do zrobienia.
Nie brakowało i innych trudnych momentów w naszej działalności, do których należy zaliczyć okres transformacji ustrojowej i likwidację w 1998 roku naszego województwa. Jednak
potrafiliśmy się przeorganizować, obronić wieloletnie dokonania i dorobek, kontynuując sprawdzone formy działalności, a
nawet podejmować nowe i z powodzeniem je realizować. Po
rozwiązaniu Zarządu Wojewódzkiego TPD, a następnie próbie
wykreowania zarządu okręgowego w granicach dawnego
województwa, ostatecznie uformował się zarząd powiatowy,
który do dziś funkcjonuje i skutecznie działa.
Przeglądając materiały i obserwując działania konińskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci można zauważyć,
że udało się wypracować przedsięwzięcia i imprezy, które
stały się marką TPD w całym powiecie.
To prawda. W 1976 roku powołaliśmy Ośrodek Wychowania Środowiskowego z instruktorami, którzy sprawowali opiekę
i nadzór w strukturach organizacyjnych oddziałów TPD. W tym
samym roku powołany został Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy, za którego pośrednictwem w rodzinach adopcyjnych do
dziś umieszczono 1071 dzieci. W latach 1979–1989 powstało
w regionie 5 rodzinnych domów dziecka prowadzonych przez
państwa Ładoszów i Lewandowskich w Koninie, Kaszyców i
Klemów w Kole oraz Milickich w Grodźcu. Wychowywali oni
w sumie 36 dzieci, dziś są to już dorosłe osoby.
Równolegle rozwijał się ruch samopomocowy rodzin dzieci
z niepełnosprawnością i dla nich powołaliśmy stałe placówki:
Ośrodek Rehabilitacyjny, świetlicę z punktem konsultacyjnym
dla dzieci z cukrzycą, pierwszy w regionie Warsztat Terapii
Zajęciowej, punkty diagnostyczno-konsultacyjne przy poradniach dziecięcych dla matek małych dzieci, z dyżurami
psychologów. Pierwszy obóz rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych w Słupcy przyniósł znakomite rezultaty, więc trzy
lata później w Kosewie miał miejsce pierwszy turnus rehabilitacyjny dla rodzin z dziećmi z upośledzeniem umysłowym.
W trosce o prawidłowy rozwój dzieci organizowaliśmy
rodzinne turnusy rehabilitacyjne, wczasy rodzinne z pedagogiem i psychologiem, wczasy klimatyczne dla matek z małymi
dziećmi, śródroczne turnusy klimatyczne z nauką, ośrodki

11

wycieczkowe dla dzieci wsi, kolonie zdrowotne, obozy krajowe
w górach i nad morzem oraz wyjazdy zagraniczne do RFN,
NRD, Węgier, Włoch i Hiszpanii.
Wróćmy do zasygnalizowanej działalności środowiskowej…
Ważnym kierunkiem działalności konińskiego TPD są prowadzone od 1992 roku Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, które objęły opieką 550 dzieci. Placówki te mają charakter
opiekuńczo-wychowawczy i profilaktyczno-resocjalizacyjny. W
swoich programach ogniska podejmują również różne inicjatywy w dziedzinie wychowania obywatelskiego. Odbyły się trzy
edycje ogólnopolskiego parlamentu dziecięcego, będącego
projektem ogólnopolskim, pod hasłami: „Moje marzenia do
spełnienia”, „Dziecko też człowiek”, „Dziecięcy świat bez
przemocy”. Powołaliśmy „Środowiskowe Sejmiki Dziecięce”,
których zwieńczeniem było zorganizowanie Wielkopolskiego
Sejmiku Dziecięcego w siedzibie Wojewody Wielkopolskiego
w Poznaniu.
Bardzo znane i lubiane są turnieje kulturalno - rekreacyjne
„Energia pokoleń”. W tym roku odbyła się już 23. edycja pod
hasłem „Niepodległość kocham i rozumiem”, którą można
określić jako znakomitą manifestację integracji wszystkich
środowisk i pokoleń z udziałem przedstawicieli wszystkich
szczebli samorządu terytorialnego. Z okazji 100. rocznicy
niepodległości Polski i zbliżającego się jubileuszu 100-lecia
powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci udało nam się pokazać, jak pięknie można połączyć ludzi w różnym wieku,
którzy czerpią od siebie wzajemnie swoje doświadczenia oraz
aktywnie wspierają nasze przedsięwzięcia.
W tych wydarzeniach można zauważyć obecność
niemal wszystkich wójtów i burmistrzów z powiatu konińskiego. Jak udało się Pani sprawić, że tak dobrze układa
się współpraca TPD z samorządem terytorialnym?
To prawda, że przez ponad cztery dziesiątki lat mojej działalności w konińskim TPD mam jak najlepsze doświadczenia
ze współpracy z władzami dawniej państwowymi, obecnie z
samorządowymi. Myślę, że nasze dokonania, konsekwencja
w działaniu, pomysły, dotrzymywanie słowa, społeczna akceptacja dla działań na rzecz dzieci i rodzin w trudnej sytuacji
przyciągają do nas i władze, i mieszkańców naszego terenu.
Nie bez znaczenia są media, ich rola w przybliżaniu
społeczeństwu informacji o imprezach i dokonaniach
Towarzystwa …
Nasze archiwum wycinków prasowych pokazuje, że problematyka TPD-owska była bardzo często obecna w mediach.
Współpracę z mediami traktujemy nie jako sposób zyskiwania
poklasku, ale platformę porozumiewania się z mieszkańcami.
Nie brakuje też konferencji, podczas których nie tylko
bilansuje się działalność, ale także wypracowuje kierunki
działania na przyszłość.
Nasza działalność w tej dziedzinie była zawsze aktywna.
Przywołam rok 1984, kiedy to na konferencji szkoleniowej dla
działaczy TPD obecni byli przedstawiciele Zarządu Głównego
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z kolei w 1997 roku
Konin był gospodarzem aż dwóch konferencji. Wydarzeniem
było „Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy” zorganizowane przez
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego i Zarząd
Wojewódzki TPD. W tym też roku obradowała Regionalna Kon-
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ferencja z udziałem 7 województw: włocławskiego, poznańskiego, pilskiego, szczecińskiego, kaliskiego, leszczyńskiego
i konińskiego, a jej celem było wypracowanie systemu opieki
nad dzieckiem osieroconym. W 1999 roku na konferencji dla
samorządów i działaczy TPD z powiatów: Konin, Koło, Słupca
i Turek obradowano na temat: „Reforma edukacji – szanse i
zagrożenia dzieci z grupy ryzyka społecznego”. W 2001 roku
przedmiotem zainteresowań wspólnej z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego konferencji była sytuacja
„dzieci gorszych szans”. W rok później Rzecznik Praw Dziecka
uczestniczył w wielkopolskiej konferencji na temat „Dobro
dziecka najwyższą wartością”. Z konferencji zostały wydane
materiały przy współpracy PWSZ i Uniwersytetu Opolskiego
pt. Rzecznictwo Praw Dziecka w Polsce pod redakcją prof.
Stanisława Leszka Stadniczeńki. W 2004 roku Konin był gospodarzem wielkopolskiej konferencji zorganizowanej z okazji
jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: „85 lat w trosce o
dziecko i rodzinę”. Wysoki poziom merytoryczny naszych
konferencji zawdzięczamy m.in. bardzo dobrej współpracy
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, Zespołem Szkół Zawodowych im. M. Kopernika, Zespołem Szkół
Górniczo-Energetycznych, Zespołem Szkół Budownictwa i
Kształcenia Zawodowego, Zespołem Szkół EkonomicznoUsługowych w Żychlinie i konińskimi liceami, gdzie działają nie
tylko koła TPD, ale również prowadzone są prace badawcze
i sondażowe.
Myślę, że dzieci, rodzice, rodziny, także władze doceniają ogromny wkład Pani i osób związanych z Towarzystwem. Stąd wniosek podopiecznych o przyznanie Pani
„Orderu Uśmiechu”.
To najwyższe z możliwych wyróżnienie dla działacza społecznego. Uważam, że Order Uśmiechu, który otrzymałam w
1996 roku, dedykowany jest rzeszy działaczy społecznych
i wolontariuszy, bez których niemożliwe byłyby tak liczne
osiągnięcia.
Coraz więcej mówi się o wolontariacie. Jaka jest różnica między działaczami społecznymi a wolontariuszami?
Co do pożytku z ich działań różnicy nie ma. Jednak działacz społeczny to osoba na stałe albo na długie okresy angażująca się w pracę na rzecz jakiejś dziedziny bądź organizacji.
Wolontariusz to osoba podejmująca bezinteresowne działanie
jednorazowo lub kilkakrotnie. Wielu wolontariuszy po działaniach incydentalnych szuka możliwości pracy na stałe, za
wynagrodzeniem. Przychodzi mi na myśl taki obraz: działacze
społeczni to silny pień drzewa, z którego wyrastają konary,
którymi są wolontariusze, czyli pomocnicy. Rola i dokonania
jednych i drugich jest nie do przecenienia.
Przepracowała Pani w TPD 43 lata. Co dalej?
Dopóki mi sił starczy i dopóki będę miała przekonanie, że
nadal mogę liczyć na ludzi, na ich społeczną pasję, to będę
przy TPD. To moje najważniejsze i jedyne pole aktywności.
Jestem dumna, że mogłam niemal całe dorosłe życie uczestniczyć w niesieniu pomocy najsłabszym, czyli dzieciom i ich
rodzinom. Mam z tego tytułu wielką satysfakcję i radość.
Rozmawiał Ryszard Sławiński
Nazwa Skwer Przyjaciół Dzieci została nadana uchwałą nr 730 Rady Miasta Konina
z dnia 6 czerwca 2018 roku.
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w warszawskiej dzielnicy Praga Południe

Chcę oddać to, co dostałem

Fot. I. Malanowska

W swoim środowisku w warszawskiej dzielnicy Praga
Południe Sylwester Nowak jest znany jako dobry organizator przeróżnych imprez dla dzieci i młodzieży. Od trzech lat
pełni funkcję prezesa Zarządu Dzielnicowego TPD, przedtem był przez kilka lat wiceprezesem, a jeszcze wcześniej
wolontariuszem. Obecnie został wybrany na radnego swojej
dzielnicy.
Do pomagania innym był w swoim domu rodzinnym wdrażany od dziecka. Razem z ojcem gotował, bo lubili razem
„kucharzyć”; nosił węgiel sąsiadom, bo w kamienicy paliło
się w piecach. – Ojciec – wspomina – powtarzał często, że
trzeba pomagać innym, ale także samemu nie wstydzić się
przyjmować pomoc, gdy jest potrzebna.
Po podstawówce wybrał szkołę gastronomiczną, ale po
maturze podjął studia w Kolegium Nauczycielskim w „Helenowie” zakończone licencjatem, które kontynuował w dziedzinie
pedagogiki resocjalizacyjnej w Wyższej Szkole Pedagogiki
Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, uzyskując
dyplom magistra.
Przez wszystkie te lata Sylwester Nowak, kształcąc się,
był jednocześnie aktywny w TPD. Zainicjował powstanie Koła
Sportowego Grochów, które organizowało rozgrywki sportowe, dwie drużyny piłkarskie rywalizowały o palmę pierwszeństwa, ale przede wszystkim chodziło o to, aby stworzyć
młodzieży warunki do zdrowej fizycznej aktywności. Ale były
też inne, życiowe, korzyści: dziś dwóch byłych członków
tych drużyn prowadzi siłownie, a dwóch innych drużyny piłki
nożnej. Równocześnie podejmowano inne inicjatywy: organizowano wycieczki turystyczne, turnieje, pikniki oraz wspólnie z
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Centrum Kultury obchody Dnia Dziecka, które na stałe wrosły
w społeczny krajobraz dzielnicy.
Współpraca z władzami samorządowymi jest ważna.
Na przykład w ramach tej współpracy i dzięki finansowemu wsparciu z budżetu miasta prowadzone są projekty:
„Partnerstwo dla Dzieci z Pragi Południe”, w którym uczestniczą m.in. organizacje pozarządowe, placówki wsparcia
dziennego, szkoły, kuratorium, Ośrodek Pomocy Społecznej, wspomagając kompleksową opieką dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych. „Wsparcie w starcie” to program, którego
celem jest przychodzenie z pomocą tej młodzieży, która
nie kontynuuje nauki po ukończeniu 16 lat, ale nie ma
kwalifikacji potrzebnych do podjęcia pracy. – Chodzi nam
o to – mówi S. Nowak – aby młodzi dorośli, kończąc różne
kursy, mogli zdobyć odpowiednie umiejętności i znaleźć
pracę. Programem tym objęliśmy również młodzież z Pragi-Północ i Targówka. Inny projekt realizowany wspólnie z
Urzędem Dzielnicy to „Akademia Dziecka i Rodzica”, dzięki
któremu rodzice i dzieci mogą korzystać z porad i wsparcia
specjalistów np. logopedy, pedagoga, prawnika, doradcy
finansowego czy psychologa. - Bardzo ważne jest, aby zarówno dziecko, jak i rodzic mogli zwrócić się o poradę czy
zwykłą rozmowę na różne tematy, wychowawcze, opiekuńcze i inne mające znaczenie w codziennym funkcjonowaniu
rodziny – podkreśla S. Nowak.
Do środowiskowego ogniska wychowawczego TPD trafił
jako 13-letni uczeń podstawówki. Chodziła tam siostra i jej
koleżanki, ale także niektórzy koledzy z podwórka. Opowiadali, że w ognisku jest fajnie, często przynosili do domu jakieś słodkie wypieki, kusiło go więc, żeby
samemu zobaczyć, jak tam jest. I tak się
zaczęła ta przygoda z TPD. Przedtem do
ogniska przyszli rodzice, by wyrazić zgodę na uczęszczanie dziecka do placówki.
Oboje rodzice pracowali, mama przed
południem w poradni, a tata w firmie
usługowej. Po południu rodzice dorabiali
sprzątaniem na bazarze Banacha.
Ognisko okazało się miejscem, które
dobrze wypełniało czas po szkole. Ani
się obejrzał, jak minął rok, drugi i kolejne
spędzone pożytecznie i atrakcyjnie.
– Przebywanie po lekcjach w domu,
gdy nie ma rodziców, bo są w pracy, nie
jest dla dzieci korzystne – mówi Sylwester
Nowak. – W ognisku natomiast dziecko
odrabia lekcje pod okiem wychowawcy,
bawi się, rozwija swoje zainteresowania,
uczestniczy w konkursach, zajęciach
muzycznych, plastycznych, komputero-
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Fot. I. Malanowska

Odrabianie lekcji w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD przy ul. Grochowskiej w Warszawie.

wych, w imprezach sportowych i wielu innych. Ma się kogo
poradzić, na przykład do jakiej szkoły pójść, jaki wybrać
zawód i w wielu innych sprawach, których na co dzień nie
brakuje. Niedawno dzieci uczestniczyły w akcji „Kromka chleba”, więc przez dwa dni zbierały żywność pod Biedronką.
Braliśmy też udział w akcjach Banku Żywności. Trzeba było
wstawać bardzo wcześnie, żeby o piątej rano jechać na Praską Giełdę Spożywczą zbierać żywność dla potrzebujących.
Dzieci przekonały się, jak wiele osób potrzebuje pomocy, a
to wpłynęło na zmniejszenie ich poziomu roszczeniowości.
W wyniku uczestnictwa w takich i podobnych akcjach dzieci
są coraz bardziej chętne do pracy zarówno nad sobą, jak
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i dla innych. Ale nie brakuje zajęć, podczas których dzieci
odpoczywają, bawią się, rozwijają swoje zainteresowania i
talenty. Po odrobieniu zadań szkolnych podopieczni ogniska mogą uczestniczyć w zajęciach wokalnych, teatralnych,
uczyć się języka angielskiego czy gry na gitarze. Pomagają
wolontariusze z liceów i społecznego gimnazjum. A dobry
przykład działa, starsi wychowankowie, opuszczając ognisko, przychodzą tu nadal, by pomagać w ramach wolontariatu młodszym dzieciom. Corocznym zwyczajem w ognisku
organizowana jest Wigilia, kiedy to najpierw dzieci pieką
pierniki i dekorują choinkę, a następnie wszyscy spotykają
się i wspólnie świętują przy stole z tradycyjnymi potrawami,
przygotowanymi przez rodziców. Okazją do uroczystych
obchodów są również Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Matki
i wiele innych powszechnie znanych dni i świąt.
Do placówki codziennie przychodzi duża grupa dziewcząt
i chłopców, nawet 30–40 i więcej dzieci w wieku od 6 do 16
lat, ale zdarzają się starsi, którzy często bardzo pomagają,
zwłaszcza w organizowaniu imprez integracyjnych i sportowych. Na stronie internetowej w informacji podpisanej przez
Marzenę Rutkowską wraz z wychowankami Ogniska czytamy:
Bierzemy udział w rozgrywkach sportowych organizowanych
przez nasze tepedowskie Koło Sportowe „Grochów” założone
przez byłych wychowanków Marka Kozłowskiego i Sylwestra
Nowaka. W organizacji dożywiania i przygotowywania paczek
świątecznych wspiera nas nasze Koło Pomocy Rodzinie, również założone przez byłych wychowanków, do których dołączył
Kazimierz Klewiński.
Dzieci z ogniska uczestniczą również w akcjach „Lato w
mieście” i „Zima w mieście” z ciekawym programem zajęć
oraz wyjeżdżają na kolonie i obozy w góry i nad morze,
zwiedzają znane miejscowości, takie jak Sopot i Zakopane,
obiekty zabytkowe i miejsca historyczne, jak Wilanów czy
Łazienki Królewskie w Warszawie. W ubiegłym roku dzieci z
TPD wyjechały na „kolonie marzeń” w Muszynie.
Ciepła i przyjazna atmosfera sprawia, że ognisko często
odwiedzają starsi wychowankowie oraz ich rodzice, pomagają w różnych sprawach, także w drobnych remontach. Przy
okazji zaglądają do małego pokoiku prezesa Nowaka, aby
porozmawiać o problemach i potrzebach lokalnego TPD.
A potrzeb wciąż jest sporo. Dotacje samorządowe, pomoc
sponsorów i inicjatywa własna w postaci internetowego ogłoszenia: „W ramach przekazania 1% na cele statutowe naszej
organizacji wypełniamy bezpłatnie PIT” oraz hasło: „Pit-a z
TPD Praga wypełnisz – Twój 1% dziecięce marzenia spełni”,
bywają bardzo pomocne.
Działalność w środowisku lokalnym jest, zdaniem prezesa
Sylwestra Nowaka, bardzo potrzebna. Przekonał się osobiście, że uczęszczanie do ogniska i udział w różnorodnych
imprezach organizowanych przez TPD ma pozytywny wpływ
na rozwój dzieci.
– Otrzymałem dużo dobrego od Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci – mówi – i dziś chcę oddać to co dostałem. Mam
nadzieję, że jako radny naszej dzielnicy, będę mógł jeszcze
skuteczniej zabiegać o dobro dziecka.
Irena Malanowska
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sochaczewie

Dla dobra dzieci
Sochaczew na Mazowszu to miasto, które może się
poszczycić aktywną działalnością Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Pierwsze struktury TPD na naszym terenie pojawiły
się w latach 60. XX wieku, a od 25 lat Towarzystwo jest jedną
z najprężniej działających organizacji pożytku publicznego
w Sochaczewie. W tym roku wydarzeniem szczególnym jest
setna rocznica powstania Towarzystwa. Główne uroczystości dla uczczenia tego Jubileuszu odbędą się 18 maja tego
roku.

Trochę historii

Fot. Archiwum TPD Sochaczew

Z tej okazji przypomnimy historię Towarzystwa, bardzo
długą, bo powstało w 1919 roku, niemal natychmiast po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Głównymi zadaniami były wtedy: opieka nad dziećmi osieroconymi w wyniku
pierwszej wojny światowej, wspieranie najbiedniejszych rodzin, organizowanie wypoczynku letniego, pomoc dzieciom
niepełnosprawnym, a także prowadzenie szkół, przedszkoli,
sierocińców, organizowanie opieki zdrowotnej, pedagogizacji,
rodziców i wielu innych form działania. Warto przypomnieć, że
starania mające na celu poprawę losu i warunków życia dzieci
podejmowały często osoby wybitne np. doktor Henryk Jordan
czy Janusz Korczak, wpisując się w ten sposób w ówczesny
nurt działań społecznych.
Podobnie było po drugiej wojnie światowej, kiedy to zorganizowanie pomocy dla dzieci było sprawą niezmiernie pilną
i ważną. Potrzebne było kontynuowanie działań i form pracy,
które rozwijały się w dwudziestoleciu międzywojennym. Ale
po roku 1945 ówczesne władze nie pozwoliły na swobodę
działania, a kilka lat później TPD, podobnie jak inne społeczne

Od lewej: T. Przybylska, I. Woźnicka-Pietrzak, W. Rosińska
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organizacje, zostało zmuszone do zawieszenia działalności.
Wznowiło ją po 1956 roku, po tzw. „odwilży”, a dzięki ludziom, którym leżał na sercu los dziecka, udawało się, mimo
ograniczeń, rozwijać różne formy działania, mające na celu
przychodzenie z pomocą dzieciom, szczególnie osieroconym
i biednym.
W Sochaczewie pierwsze zachowane dokumenty wskazują rok 1966 jako początek działalności, choć organizacja
niewątpliwie mogła działać u nas już dużo wcześniej. Jednak
z uwagi na zmiany liczby i granic województw, dokumenty
krążyły między Sochaczewem, Skierniewicami i Warszawą.
Zmieniały się także siedziby TPD. Raz mieściło się ono „kątem” przy ZNP, innym razem w bibliotece pedagogicznej lub
w Szkole Podstawowej nr 3.

Naprzeciw potrzebom
Z ocalałych dokumentów wynika, że TPD w Sochaczewie
coraz aktywniej sprawowało pieczę nad dziećmi zaniedbanymi, przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, organizując
kolonie zdrowotne, paczki dla najbiedniejszych, posiłki w
szkołach. W latach 80., w wyniku działania sochaczewskiego
TPD, powstało koło pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz
koło pomocy dzieciom na diecie bezglutenowej, zaś w jednym
ze sklepów przy ul. 600-lecia wydzielono stoisko z żywnością
bezglutenową.
Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
sochaczewskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jeszcze intensywniej podejmowało różne formy działalności na rzecz
i dla dobra dzieci. Wieloletnia, od 1996 roku, prezes Powiatowego Zarządu TPD w Sochaczewie Teresa Przybylska,
informuje, że organizacja skupia obecnie 225 członków,
posiada dziewięć kół działających w szkołach na terenie
powiatu, ponadto funkcjonują trzy środowiskowe ogniska
wychowawcze w Sochaczewie oraz jedno w Młodzieszynie.
Do placówek uczęszczają dzieci wymagające wsparcia
pedagogicznego, edukacyjnego, pomocy w rozwiązywaniu
problemów osobistych i rodzinnych. Każde ognisko wychowawcze może przyjąć 30 dzieci wychowujących się w
trudnych warunkach, co w skali miasta oznacza opiekę nad
blisko setką podopiecznych uczęszczających do ognisk
każdego dnia.
– Nie sposób policzyć, ile dzieciaków przez ostatnie 25 lat
znalazło w TPD pomoc, wsparcie, serdeczność, dobrą radę i,
co nie jest bez znaczenia, posiłek. Pewnie należałoby je liczyć
w tysiącach – podkreśla Teresa Przybylska.
Najdłużej, bo od 1994 roku, działa ognisko w dzielnicy Trojanów. Było ono pierwszą tego typu placówką w Sochaczewie
i drugą w ówczesnym województwie skierniewickim. Podczas
jubileuszu 100-lecia TPD ognisko będzie świętować swoje
ćwierćwiecze. Od samego początku kierownikiem placówki
jest doświadczona pedagog Wiesława Rosińska, która wspomina, że początki były bardzo trudne. Do ogniska przychodziły
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gminie Brochów, ale z powodu
braku współpracy z lokalnym samorządem, zostało zlikwidowane.
Natrafiliśmy za to na dobry grunt
w gminie Młodzieszyn, gdzie w
2000 r. powstała taka placówka,
która w dobrej kondycji działa
do dziś. Jej współtwórcą był pracujący w Młodzieszynie wiceprezes Zarządu Powiatowego TPD
Mirosław Domińczak. Kierowania ogniskiem podjęła się Maria
Czerwińska, a w 2015 r. zastąpiła
ją Sylwia Błaszczak.

Fot. Archiwum TPD Sochaczew

Przygotowania do obchodów
100-lecia TPD

TPD Trojanów

lub przyjeżdżały dzieci z całego miasta, a TPD pilnie szukało
sponsorów i przyjaciół, którzy pomogliby w funkcjonowaniu i
finansowaniu placówki.
W rok po objęciu przez Teresę Przybylską funkcji prezesa
sochaczewskiego TPD (w 1997 r.) powstało ognisko wychowawcze w dzielnicy Chodaków, gdzie było ono wyjątkowo potrzebne. Od samego początku kierownikiem placówki mieszczącej się w siedzibie tamtejszej szkoły jest Jolanta Walczak.
Dwa lata później, w dzielnicy Boryszew, uruchomiono trzecią
taką placówkę. Najpierw funkcjonowała
ona przy Szkole Podstawowej nr 2, później
przeniosła się do budynku domu kultury.
Pierwszą szefową ogniska była Danuta
Grochowska, po niej kierowanie placówką
przejęła Iwona Woźnicka-Pietrzak.

Podczas uroczystości jubileuszowych w maju 2019 r.,poznamy więcej osób zaangażowanych
w codzienną działalność TPD m.in.
z opracowywanej monografii. Program imprezy jest już gotowy, a w
przygotowania zaangażował się
sochaczewski Ratusz. Burmistrz
Piotr Osiecki objął honorowy patronat nad obchodami, a
patronat medialny sprawują: dwutygodnik „Ziemia Sochaczewska” oraz Radio Sochaczew. Na tydzień przed uroczystą
galą, specjalnie dla podopiecznych ognisk TPD, burmistrz
ufundował przejazd zabytkową kolejką do pobliskich Tułowic,
gdzie odbędzie się piknik z pieczeniem kiełbasek i zabawami
na świeżym powietrzu. W tym przypadku możemy powiedzieć,
że powietrze będzie rzeczywiście świeże, bo miejscowość leży
na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej.

– Objęliśmy pomocą bardzo dużo
dzieci z całego miasta – mówi prezes
Przybylska. – Było to moim marzeniem,
bo w latach 90. ubiegłego wieku poziom
biedy i zaniedbań wychowawczych był tak
ogromny, że każda tego typu placówka
była na wagę złota. Od samego początku
korzystamy z pomocy miasta, które użycza nam pomieszczeń, finansuje posiłki
dla dzieci i skromne wynagrodzenia dla
kadry. Dzięki dobrej współpracy z Ratuszem nasze placówki działają już wiele lat
– cieszy się i dodaje: – TPD nie poprzestało na pracy prowadzonej w mieście, postanowiliśmy rozszerzyć działalność także
na powiat sochaczewski. Przez kilka lat
funkcjonowało ognisko środowiskowe w
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Fot. Archiwum TPD Sochaczew

Dobra współpraca z Ratuszem

TPD Chodaków: Występ przed publicznością to wielkie przeżycie

Jolanta Śmielak-Sosnowska
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Inicjatywa mazowieckiego TPD

Dzieci z Mongolii na wakacjach w Polsce

Fot. Archiwum TPD

Na zaproszenie Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci od 18 sierpnia do 4 września 2018 roku
przebywała w Polsce grupa podopiecznych Międzynarodowej Misji Salezjańskiej w Mongolii: dziesięcioro dzieci
w wieku 9–15 lat, pięć dziewczynek i pięciu chłopców,
wychowanków Don Bosco Center, prowadzonego przez
Misję w Ułan Bator. Dzieciom towarzyszyło dwoje opiekunów, wśród których był Polak, salezjanin, brat Krzysztof
Gniazdowski.
W Mongolii, kraju pięciokrotnie większym od Polski,
liczącym zaledwie około 3 mln ludności zanika tradycyjny,
pasterski i nomadyczny styl życia, gdyż mieszkańcy przenoszą się do miast, nie znajdując tam jednak pracy, toteż
powszechnym zjawiskiem jest bezrobocie. Wykluczeni społecznie rodzice nie troszczą się o swoje dzieci, często rodziny się rozpadają szerzy się alkoholizm. Dzieci same muszą
troszczyć się o siebie, swoje wyżywienie i potrzeby.
Mazowieckie TPD postanowiło wesprzeć wybraną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Dzięki zaangażowaniu i
pomocy Pana Ambasadora Michała Łabendy, do realizacji
naszego projektu wybrane zostało Don Bosco Center w
Ułan Bator, prowadzone przez Misję Salezjańską w Mongolii. W prowadzonej przez Misję szkole technicznej uczniowie
pochodzą nieraz z odległych krańców Mongolii, z rodzin
dysfunkcyjnych, gdzie panuje bieda i głód; podobnie jest w
schronisku dla dzieci ulicy. Uczniowie chcą zdobyć zawód
i przez to zmienić swoją sytuację życiową.
Podczas pobytu w Polsce mongolskie dzieci 3 dni spędziły w Warszawie. Zobaczyły Starówkę, zwiedziły Zamek
Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, warszawskie ZOO. Wysłuchały koncertu w Łazienkach Królewskich,
podziwiały park przy Pałacu w Wilanowie. Odwiedziły także
Ośrodek Misji Salezjańskiej w Warszawie, w którym wystąpi-

Dzieci z Mongolii
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ły z prezentacją taneczną. Następnie pojechały na kolonię
prowadzoną przez Fundację „Kolos” w Zawoi. Po drodze
było zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem. Na kolonii wiele
się działo: ciekawe zajęcia, wycieczki, gry i zabawy sportowe. Dzieci zaprzyjaźniły się z innym kolonistami, przeważnie
z Zielonki. Inne atrakcje to wycieczka do Zakopanego, całodniowy pobyt w Zatorze w Parku Rozrywki Energylandia,
kąpiel w Termach Chochołowskich, zdobywanie Babiej
Góry. Następnie dzieci pojechały nad morze, do Jastrzębiej
Góry: kąpały się w morzu, zwiedziły Wybrzeże, poznały
Półwysep Helski, karmiły foki w Fokarium, dały występ w
Kościele w Kuźnicy, chodziły po sopockim molo, wypłynęły
statkiem na morze i zwiedziły Trójmiasto. Ostatniego dnia
pobytu dzieci udzieliły wywiadu dla mongolskiej telewizji.
A miały o czym mówić, ponieważ postaraliśmy się pokazać
im to, co najpiękniejsze w naszym kraju.
Należy podkreślić, że dzięki kolejnym staraniom Pana
Ambasadora Michała Łabendy przelot na trasie MoskwaWarszawa i z powrotem sfinansował PLL LOT, natomiast
bilety z Pekinu do Moskwy i z Moskwy do Ułan Bator
opłaciła Caritas Polska. Bardzo serdecznie za tę pomoc
dziękujemy.
Podziękowania należą się również społeczności mongolskiej mieszkającej w Polsce. Po informacji w Internecie
o przyjeździe dzieci, zgłosiły się osoby z propozycjami
wsparcia, również finansowego. Dwie mamy poświęciły
czas jako tłumaczki, były też odwiedziny i podarunki dla
dzieci.
Zorganizowaliśmy także zbiórkę rzeczową (przybory
szkolne, edukacyjne, środki czystości, odzież itp.) dla podopiecznych Don Bosco Center oraz Szkoły Podstawowej
Nr 29 w Ułan Bator w Mongolii, do której uczęszczają m.in.
dzieci głuche i niedosłyszące. Część darów dzieci zabrały z
sobą, pozostałe zostaną wysłane pocztą.
Aby kontynuować współpracę, przy
Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim TPD
zostało zawiązane Koło Przyjaciół Dzieci z Mongolii. Inicjatywa powołania koła
zrodziła się w środowisku osób narodowości mongolskiej, od lat przebywających
i pracujących w Polsce. Otwartość mazowieckiego TPD zachęciła je do podjęcia
działań i organizowania pomocy na rzecz
dzieci w ich ojczystym kraju. Przewodniczącą Koła została pani Uyanga Bayarsaikhan. Na zakończenie składano sobie
życzenie owocnej, skutecznej i trwałej
pracy Koła.
Monika Jagodzińska
Prezes Mazowieckiego Oddziału
WojewódzkiegoTPD
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Opieka dzienna nad małymi dziećmi została zorganizowana
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie.

Domowy żłobek
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie od 2017 roku, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, realizuje projekt pn.
„Podkarpacki Opiekun dzienny”, mający na celu rozwijanie
opieki żłobkowej w regionie.
Utworzone w ramach projektu punkty opieki dziennej
działają pod szyldem „Domowy żłobek”. Celem głównym
projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom
i opiekunom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie
opieki dziennego opiekuna przez okres 24 miesięcy. Pobyt
w żłobku jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia dziecka.
Utworzone zostały dwa zespoły punktów opieki dziennej:
w Starej Wsi k. Brzozowa dla 22 dzieci i w Ustrobnej k. Krosna dla 10 dzieci. Placówki w obu miejscowościach zostały,
w ramach projektu, doposażone w podstawowe akcesoria
potrzebne do opieki nad dziećmi, m.in. łóżeczka, materace,
stoliki, przewijaki, krzesełka do karmienia, apteczkę i zabawki. Pracę w nich znalazło 6 bezrobotnych opiekunek. Punkty
opieki zostały utworzone ze wsparciem i w porozumieniu z
władzami samorządowymi m. Brzozów i gminy Wojaszówka.
Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem (teraz do 8) dzieci w wieku od ukończenia 20.
tygodnia życia do lat trzech, a w wyjątkowych sytuacjach do
ukończenia przez dziecko w danym roku szkolnym lat czterech. Jeśli w grupie jest dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia bądź wymaga
szczególnej opieki albo jest niepełnosprawne, opiekun dzienny
może się opiekować tylko trójką
dzieci.

uzupełniające. Dotychczasowe półtoraroczne efekty działalności w dziedzinie żłobków domowych, mówi koordynator
projektu realizowanego przez TPD w Krośnie Marek Bęben,
są imponujące: 4 pedagogów z wyższym wykształceniem
znalazło pracę, 1 osoba zdobywając tytuł opiekuna dziennego
pogłębia swoje kompetencje na studiach pedagogicznych, 1
osoba ze średnim wykształceniem, posiadająca status osoby
długotrwale bezrobotnej, nabyła nowe kwalifikacje i znalazła
zatrudnienie, blisko 50 dzieci w wieku do lat 3 zostało objętych
opieką żłobkową, a te z nich, które skończyły 3 lata, korzystają z niej do chwili pójścia do przedszkola, zachowując tym
samym ciągłość opieki. 32 rodzicom umożliwiono powrót na
rynek pracy.

Praca z dziećmi jest moją pasją
– Z całego serca mogę stwierdzić, że praca z dziećmi jest
dla mnie od wielu lat ogromną pasją, a jednocześnie wyzwaniem i spełnieniem – podkreśla Sabina Patla. Każdy kontakt
z dzieckiem sprawia mi ogromną radość, pobudza kreatywność, a postępy i uśmiechy dzieci jeszcze bardziej mobilizują
do rozwoju i działań dla ich dobra. Staram się wykorzystywać
swoje wieloletnie doświadczenie opiekunki i przekazuję im,
jako żłobkowa ciocia, całą swoją energię i uwagę.
Opiekun dzienny to, moim zdaniem, fantastyczna alternatywa dla żłobka. To także świetna praca dla młodych mam,

Dziennym opiekunem może
być osoba, która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej,
opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Ponadto
opiekunami mogą zostać osoby,
które posiadają minimum roczne doświadczenie w opiece nad
dziećmi do lat 3 lub odbyły 160godzinne specjalistyczne szkolenie, w tym 30 godzin praktyki
w żłobku, a także z udzielania
pierwszej pomocy lub szkolenie
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Fot. Archiwum TPD Krosno

Kwalifikacje opiekuna
dziennego

TPD Krosno, żłobek Ustrobna
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które będą chciały połączyć wychowywanie własnego dziecka
z pracą zawodową. Mała grupa podopiecznych daje możliwość szerszego spojrzenia na każde dziecko i pracę indywidualną z każdym z nich. W grupie opiekuna może znaleźć się
tylko pięcioro dzieci (od stycznia może to być ośmioro dzieci,
ale warunkiem są odpowiedni lokal i dodatkowa pomoc).
Dzięki temu jesteśmy w stanie dostrzec zalążki talentów oraz
zainteresowań dzieci i pomóc im je rozwijać. Chciałabym przytoczyć konkretny przykład z mojej pracy. Do naszego punktu
opieki trafiła dwuletnia dziewczynka Karolina. Energiczna,
żywiołowa, rozgadana. Od razu zauważyłam, w tym dziecku
drzemie jakiś talent i się nie myliłam. Kiedy prowadzę zajęcia
muzyczne, śpiewamy, gramy na instrumentach, tańczymy, od
razu widać, że dziewczynka jest ponadprzeciętnie muzykalna.
Poinformowałam mamę Karolinki o tym, że wyczuwam w niej
ogromną wrażliwość oraz zdolności muzyczne i warto poświęcić temu uwagę. Rodzice zapisali ją na dodatkowe zajęcia
umuzykalniające i z tego co już wiemy, nauczyciele również
podzielają naszą opinię.

W małej grupie
Mała liczba dzieci jest niewątpliwym atutem takiej formy
opieki, ale plusów jest więcej. Zgodnie ze statutem opiekun
dzienny musi zapewnić dziecku warunki zbliżone do domowych. I tak jest w naszej placówce. Mamy kuchnię z kuchenką,
lodówką, a w salonie jest kanapa i telewizor, odkurzacz i inne
sprzęty, z których korzystamy, tak jak to bywa w domu. Podczas zajęć z dziećmi często wykorzystujemy nasze urządzenia
np. gdy pieczemy ciasta czy ciasteczka, wspólnie odkurzamy,
zamiatamy itp. Dzieci lubią takie „prawdziwe” zajęcia i garną
się do wspólnej pracy z ogromną chęcią, szczególnie gdy
poprosi o to żłobkowa ciocia.
Kolejnym plusem jest możliwość swobodnego wyboru
form i metod pracy z dziećmi, zgodnie z naszym doświadczeniem i kwalifikacjami. Wiemy, czego małe dzieci potrzebują i
co lubią. Nie ma ścisłego planu do zrealizowania. Naszym
zadaniem i misją jest przygotowanie dziecka do etapu przedszkolnego, czyli do tego, żeby weszło w nowe warunki i w
nowy dla niego świat z chęcią, otwartością i umiejętnościami,
które początkujący przedszkolak powinien umieć.
Najważniejszą formą zajęć jest zabawa. Wykorzystujemy w
tym celu zabawki edukacyjne, różnego rodzaju klocki, uwielbianą przez dzieci zabawę z chustą animacyjną, posiadamy
wiele gier przystosowanych do dzieci w tym wieku. Uczą one
nazywania podstawowych przedmiotów i ich zastosowania,
kolorów, liczb, zwrotów grzecznościowych i wiele innych.
Mamy również lalki, samochodziki, a także sporą biblioteczkę
z książkami, a czytanie ich dzieciom jest wspaniale przyjmowane, również z zainteresowaniem są oglądane obrazki i inne
ilustrację. Posiadamy instrumenty muzyczne, które wykorzystujemy w trakcie zabaw umuzykalniających.
Na temat doświadczeń jako opiekunki małych dzieci miałam okazję mówić w moim wystąpieniu na konferencji naukowej pt. DZIECKO I DZIECIŃSTWO. KONTEKSTY HISTORYCZNE, SPOŁECZNE I KULTUROWE, zorganizowanej w ramach
obchodów jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
na Podkarpaciu.
Sabina Patla
Opiekun dzienny, Punkt w Ustrobnej
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Częstochowie

KRAINA MIKOŁAJA
GWIAZDORA
Moc uśmiechów, radości, szczęścia - a wszystko to za
sprawą dziadka z białą brodą i jego wiernych, pomocników .
Mikołajki to jedno z ulubionych świąt wszystkich dzieci. I
chociaż tradycyjnie obchodzone są 6 grudnia, w tym roku w
dniu 17 grudnia 2018 w Częstochowie, w Magicznej Krainie
przy Alei Niepodległości 31, z obecności wyjątkowego gościa
cieszyć się mogły dzieci z Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie.
150 dzieci bawiło się w sali zabaw i otrzymało od Świętego Mikołaja prezenty. Dzieci pisały wcześniej listy i zostały
spełnione ich najskrytsze marzenia. U niektórych pojawiły
się łzy wzruszenia, u innych szerokie uśmiechy, wszystkie
dzieci szalały z radości. Każdy mógł indywidualnie spotkać
się i porozmawiać, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Tradycyjnie, wszystkie dzieci zaproszone zostały na wigilijny
poczęstunek, przy którym z radością i ciekawością oglądały
prezenty od Świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci zostały obdarowane, a na kolejne spotkanie ze Świętym Mikołajem będą
musiały poczekać do następnego roku.
Szczególne podziękowania należą się Gwiazdorom ”Akcji
Gwiazdor”, którzy chcą pozostać anonimowi, ale także sponsorom, bez których pomocy nie udałaby się ta piękna akcja,
a są to: PEPCO, Gazeta Regionalna, Hurtownia zabawek
„As”, Hurtownia zabawek „Primus”, Jurajska Sp. z o.o., Klub
Sportowy Skra Częstochowa, Piekarnia Jędryka, Piekarnia
Musiorski, Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa, Szkoła Mistrzostwa Sportowego NOBILITO, piłkarze z Klubu SKRA,
Toys Group, Ulisses Sp. z o.o., Zakład Cukierniczy „Michaś”
oraz właściciel placu zabaw Magiczna Kraina .

Małgorzata Wójcik
Od redakcji: Inicjatorką akcji „Kraina Mikołaja Gwiazdora” była pani Małgorzata
Wójcik - Rzecznik Praw Dziecka TPD w Częstochowie.
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gorlicach

Bogata i urozmaicona oferta
Aktywność, ruch, ciekawe zajęcia to potrzebna alternatywa dla telewizora czy komputera.

Fot. Archiwum TPD Gorlice

Zimowy wypoczynek to dla dzieci okazja do wykorzystania
uroków tej pięknej pory roku i aktywnego spędzenia czasu.
Każdy dzień w naszej placówce wsparcia dziennego przebiegał pod innym hasłem.
Giełda pomysłów: Pani Stanisława Bąk, prezes Zarządu
TPD, przedstawiła program zajęć, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. A potem rozpoczęły się różne gry i zabawy, wymagające logicznego myślenia
i wiedzy, takie na przykład jak: „Szyfrogramy – odgadywanie
zaszyfrowanych haseł”, „Test na inteligencję z przymrużeniem
oka”, „Quiz muzyczny – Jaka to melodia”, „Głuchy telefon”
czy „Kolory”. Dzieci, które same wybrały gry, wykazały się
kreatywnością, spostrzegawczością i wyobraźnią. Dużą radością było układanie klocków lego, a ze zbudowanych w
ten sposób konstrukcji dzieci zrobiły wystawę na parapecie
okiennym. W tym dniu zima sprzyjała, za oknem było dużo
śniegu, więc wyszliśmy ulepić bałwana i pograć w śnieżki. Na
zakończenie, wykorzystując metodę ,,burzy mózgów”, dzieci
określiły zasady pracy w grupie np.: Wspólnie się bawimy,
Uśmiechamy się, Nie przeszkadzamy sobie nawzajem, Nie
krzyczymy, Nie obrażamy się, Przebieramy buty, Gasimy światło
w szatni, Odkładamy gry, klocki na swoje miejsce itd.
Ptaki wokół nas: W drugi dzień gościliśmy w naszej
placówce panią Marię Kuklę, która z zamiłowania jest ornitologiem, i pokazała nam slajdy, na których prezentowane były
gatunki ptaków gniazdujących w Polsce. Pani ornitolog opowiadała o charakterystycznych cechach upierzenia ptaków,
po których można je rozpoznać. Przybliżyła też takie tematy,
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jak środowisko i zwyczaje niektórych gatunków naszych
skrzydlatych przyjaciół, jak rozpoznać gatunki sikorek po
upierzeniu, gdzie budują gniazda jaskółki oknówki, a gdzie
dymówki, jaki ptak śpi w czasie lotu. Pokazała także, jak zbudowane są budki dla ptaków, jakie muszą mieć wymiary, na
jakiej wysokości powinny być zawieszone. Na zakończenie
zajęć dzieci przygotowały na zewnątrz budynku karmnik dla
skrzydlatych przyjaciół oraz gazetkę tematyczną pt. „Skrzydlaci przyjaciele”.
Wycieczka do Regietowa: W środę 40 dzieci autokarem
udało się z opiekunami na kulig. Gdy dotarliśmy do Regietowa,
sanie i zaprzęgnięte do nich konie huculskie już czekały. Jechaliśmy radośnie, podziwiając uroki lasu zimą. Po kuligu udaliśmy
się do karczmy, gdzie rozgrzał nas ciepły żurek z jajkiem, potem
było pieczenie chleba na ognisku i zabawy na śniegu. Był to
dzień pełen atrakcji. Dziękujemy sponsorom: Prezesom Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Młodychi ,,Małopolska” za
sfinansowanie kosztów autokaru na wycieczkę do Regietowa.
Mini pizzerinki: Nie mniej atrakcyjny okazał się czwartek.
W tym dniu odbyły się zajęcia kulinarne, w ramach realizacji
programu ŻÓŁTY TALERZ Kulczyk Foundation. Uczestnicy
zajęć tworzyli własne kompozycje na otrzymanych spodach
do pizzy. Do komponowania mini pizzerinek dzieci miały do
wykorzystania: wysokogatunkową szynkę, grillowanego w
ziołach kurczaka, podsmażone pieczarki z cebulką, paprykę,
zioła, ser żółty. Następnie pizzerinki zapiekały się w piekarniku,
a gotowe i pyszne wszystkim smakowały.
Pozostały czas upłynął na zabawie. Każde dziecko otrzymało karteczkę i proszone było o uzupełnienie niedokończonych zdań np.:
Kiedy jestem bardzo zły lub zdenerwowany, wtedy…, Kiedy inni są rozgniewani,
rozzłoszczeni, wtedy …. W tym dniu pomagały nam wolontariuszki: Aleksandra
Osikowicz i Klaudia Drogoń – uczennice
z Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach.
Upominek dla babci i dziadka: W
piątek odbyły się zajęcia plastyczno –
techniczne, których tematem było wykonanie ramki na zdjęcia. Każde dziecko
otrzymało ramkę z tekturki, na którą należało przykleić puzzle. Ładne, kolorowe
aby sprawiły babciom i dziadkom wielką
radość w dniu ich święta. Dzieciom pomagał wolontariusz: Mateusz Krężołek,
uczeń z Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego
Łukasiewicza w Gorlicach.
W drugim tygodniu również było
atrakcyjnie i wesoło. Wychowawcy zadbali o różnorodność zajęć i wiele róż-
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Fot. Archiwum TPD Gorlice

Fot. Archiwum TPD Gorlice

nych atrakcji. W poniedziałek dzieci udały
się do Biblioteki Pedagogicznej na warsztaty pt. „Co robi język za zębami?”, które
przeprowadziła nauczycielka i bibliotekarka pani Małgorzata Janusz-Nowicka.
Zajęcia rozpoczęły się od ugniatanie
ciasta, następnie dzieci uczestniczyły
w zabawach np. „Emisja głosu – wydawanie różnych dźwięków”, „Dobre i złe
emocje”. Zorganizowano konkurs „Łamańce językowe” polegający na odczytaniu trudnych do wypowiedzenia zdań,
a za poprawne odczytanie wylosowanego
łamańca językowego były nagrody. Na
koniec wychowankowie mogli poznać
różne wyliczanki w języku angielskim,
niemieckim i czeskim. W sumie dzieci nie
tylko przyjemnie spędziły czas, ale także
sporo się nauczyły.
Zimowe inspiracje: Kolejny dzień
rozpoczął się od malowania zimowych
krajobrazów. Dzieci na szarych arkuszach
papieru malowały farbami i pastą do zębów obrazy, które zostały następnie umieszczone na tablicy
pt. Jesteśmy kreatywni. Z kolei w ramach realizacji programu
Żółty Talerz odbyły się warsztaty edukacyjne „Zdrowe soki, bo
świeże”. Jabłka, gruszki, pomarańcze, grejpfruty, mandarynki
dzieci kroiły i wrzucały do sokowirówki lub wyciskały sok
ręcznym wyciskaczem. Najbardziej smakował dzieciom sok
wyciśnięty z pomarańczy oraz gruszek i jabłek. Ponadto dzieci
dowiedziały się, że naturalne soki są cennym źródłem witamin,
i czym różni się sok od nektaru i napoju.
Aktywni zdrowo i sportowo: Środę dzieci spędziły w
Zespole Szkół Technicznych, gdzie pan instruktor Wojciech
Czamara wyjaśnił dzieciom zasady wspinania się na ściankę.
Każde dziecko, po założeniu uprzęży, próbowało swoich sił w
pokonywaniu kolejnych punktów wspinaczkowych na ściance. Dużą zwinnością i zręcznością wykazały się dziewczynki,
które zdobyły najwyższy punkt na ściance. Chłopcy rozegrali
krótki mecz piłki nożnej.

W czwartek wychowawcy z dziećmi, w związku ze zbliżającą się 63. rocznicą śmierci ks. Bronisława Świeykowskiego, udali się do Urzędu Miasta, gdzie grupa spotkała się z
burmistrzem, panem Rafałem Kuklą. Przed pomnikiem ks.
Bronisława Świeykowskiego oraz przed pamiątkową tablicą
upamiętniającą księdza dzieci dowiedziały się, że był on postacią niezwykłą i zasłużoną: pedagogiem, społecznikiem,
przyrodnikiem, a także burmistrzem Gorlic w latach I wojny
światowej.
Ciekawym punktem programu były warsztaty TECH –
DZIEŃ, zorganizowane przez Klub Kodowania MBP w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Gabryela, gdzie
dzieci mogły zobaczyć, jak działa drukarka 3D, bawiły się mini-robotami, zobaczyły nowe sposoby zastosowania łyżeczek
do herbaty np. jako klawiatury pianina. Grały także na starych
konsolach, robiły sobie zdjęcia, wykorzystując różne rodzaje
tła. Była to doskonała technologiczna zabawa.
Zabawa karnawałowa: Ostatni dzień zajęć
zakończył się wspólną zabawą. Dzieci udekorowały świetlicę balonami i innymi ozdobami, oraz
nakryły do stołu. W karnawałowych strojach brały
chętnie udział w tradycyjnych zabawach m.in. w
tańcach „Mam chusteczkę haftowaną”, „Jedzie
pociąg z daleka”, w konkursach „Dmuchanie
balonu na czas”. Dzieciom podobały się także
zajęcia taneczno-baletowe, które poprowadziła instruktorka tańca współczesnego dla dzieci
i młodzieży Gorlickiego Centrum Kultury pani
Klaudia Jaśkowska. Powodzenie miały przekąski,
kanapki i soki.
Miłe chwile szybko minęły, ale pozostawiły
dzieciom wspomnienia o przeżytych atrakcjach.
Agnieszka Duda
Sylwia Krawczyk-Gruca
Wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego
w Gorlicach
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Zaangażowanie jest widoczne w efektach pracy, nie brakuje kreatywności.
Wciąż pojawiają się nowe pomysły, jak jeszcze bardziej poprawić opiekę nad dziećmi.

Zakręceni pozytywnie

Fot. I. Malanowska

Rozmowa ze Zbigniewem Drzewieckim, dyrektorem Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
Na siedemnastu
hektarach pięknego
przyrodniczo obszaru
usytuowane są budynki
i inne miejsca służące
dzieciom i młodzieży z
niepełnosprawnością.
„Helenów” zapewnia
im wszystko, co jest
potrzebne do rehabilitacji, leczenia, nauki,
wypoczynku i rozrywki. Ale nie zawsze tak
było…
„Helenów” ma już
niemal sto lat. Powstał
w 1922 roku dzięki przekazaniu przez małżeństwo Bronisławę
i Kazimierza Dłuskich posiadłości ziemskiej w Międzylesiu pod
Warszawą, wraz z zabudowaniami, na potrzeby dzieci wymagających opieki i pomocy. To gest niezwykle cenny i szlachetny, wpisujący się w klimat potrzeby pracy na rzecz ojczyzny,
panujący od początku odbudowy naszego państwa. A w tym
czasie dzieci osieroconych i biednych nie brakowało. Warto
przypomnieć, że w 1919 roku z inicjatywy Stefanii Sempołowskiej powołano przy PPS Wydział Wychowania Dziecka i Opieki
na Nim, nazwany następnie Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Dzięki pracy i poświęceniu ludzi skupionych wokół
działalności Towarzystwa zorganizowano ośrodek „Helenów”,
w którym dzieci miały zapewnione odżywianie, leczenie, zdrowy
wypoczynek, naukę, opiekę i wychowanie. W tym czasie i w
ówczesnych warunkach było to wielkie osiągnięcie.
Skąd nazwa „Helenów”?
To nie jest nazwa miejscowości. Zgodnie z wolą darczyńców
placówka nosi imię ich przedwcześnie zmarłej córki Heleny.
Warto wspomnieć, że Bronisława Dłuska była rodzoną siostrą
Marii Skłodowskiej-Curie, która odwiedzała „Helenów”, a już
do legendy przeszła opowieść o darowaniu krowy dzieciom,
żeby je dobrze odżywiać, co świadczy o tym, że nasza sławna
rodaczka miała bardzo praktyczne podejście do ich potrzeb.
Zachował się nawet ułożony przez dzieci wiersz o tym zdarzeniu. Szczęśliwie „Helenów” miał zawsze wielu przyjaciół, którzy
pomagali zarówno w organizowaniu opieki nad dziećmi, jak i
pozyskiwaniu środków finansowych na ich utrzymanie. Prowadzenie placówki było możliwe dzięki finansowemu wsparciu
różnych instytucji, zbiórkom pieniężnym organizowanym przez
działaczy RTPD w zakładach pracy, w przedsiębiorstwach, czy
w Teatrze Ateneum, żeby wymienić choćby niektóre.
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Kiedy mowa o historii „Helenowa” zwykle wspomina
się o odwiedzinach Marszałka Piłsudskiego i jego spotkaniach z dziećmi. Co wiadomo o tych tak bardzo dawnych
wydarzeniach?
Marszałek Józef Piłsudski nieraz przyjeżdżał do ośrodka,
przeważnie w drodze do Sulejówka, przywoził dzieciom słodycze i drobne upominki, rozmawiał z nimi, żartował, pozwalał
przymierzać swoją czapkę maciejówkę, a nawet sprawdzać,
czy jego wąsy są prawdziwe. Zapraszał je też do Belwederu.
Ówcześni wychowankowie placówki wspominali, że nazywał
je dziećmi Tomasza. Chodziło o bliskiego współpracownika
Marszałka Piłsudskiego Tomasza Arciszewskiego, który, będąc posłem, ministrem, a także pierwszym przewodniczącym
RTPD, troszczył się bardzo o dzieci i podejmował wiele starań
w celu poprawy ich warunków życiowych; do rozwoju placówki przyczyniło się także duże grono wybitnych osób, wśród
których byli pedagodzy, lekarze, pisarze, działacze społeczni
i państwowi, przedstawiciele różnych środowisk.
Z zachowanych przekazów wiadomo, że ośrodek funkcjonował, mimo okupacji, podczas drugiej wojny światowej.
W czasie okupacji dzieci nadal przebywały w ośrodku, jednak zostały z niego wyprowadzone, zanim Niemcy zaminowali
cały teren. W latach wojny w „Helenowie” w ośrodku ukrywało
się wielu Polaków ściganych przez okupantów, z pomocy korzystali partyzanci z lasu, wspomina się także o kontaktach z
walczącą Warszawą i przerzutach broni. W literaturze można
znaleźć również opis kontaktów z Ireną Sendlerową i ukrywania w „Helenowie” żydowskiej dziewczynki.
Nie znamy oczywiście wszystkich szczegółów, ale z pewnością można stwierdzić, że w czasie drugiej wojny światowej
ośrodek był miejscem różnorodnej pomocy. Nasi obecni
wychowankowie znają dzieje „Helenowa” i są dumni z bycia
podopiecznymi tak wyjątkowej placówki. Wiedzą też, ile wysiłku trzeba było włożyć w jej powojenną odbudowę. Bo nie
pozostał ani jeden budynek. Nasza placówka ma ciekawą i
piękną historię. Możemy się szczycić tą wspaniałą tradycją i
mówimy o niej przy różnych okazjach.
Czasy powojenne to okres odbudowy, a w ostatnich
latach rozbudowy „Helenowa”. Dziś placówka dysponuje
bardzo dobrymi warunkami. Co się do tego przyczyniło?
Zaangażowanie ludzi, którzy potrafili stopniowo przywracać ośrodkowi jego funkcje, a w dalszej kolejności jeszcze je
wzbogacać. Przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci powstał Komitet Odbudowy a potem Rozbudowy, którego zadaniem było
stworzenie jak najlepszych warunków do opieki nad dziećmi.
Jednym z pierwszych sukcesów było przystosowanie na po-
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mieszczenie dla dzieci tak zwanego pawilonu angielskiego
podarowanego przez panią Sue Ryder, służącego w czasie
wojny lotnikom w Afryce. Kolejnym darem był pawilon po
„Metrobudowie”, można więc było urządzić nie tylko sypialnie
dla dzieci, ale także szkołę, internat, gabinet lekarski, kuchnię i
jadalnię. Zbudowano również studnię głębinową, hydrofornię i
kanalizację, doprowadzono energię elektryczną. I tak powstały
podstawowe warunki do opieki nad dziećmi, które tego potrzebowały. Równolegle opracowywano programy pedagogiczne,
medyczne, unowocześniano metody rehabilitacji i te kierunki
pracy są kontynuowane i systematycznie rozwijane.
W „Helenowie” stale dużo się dzieje. Od 12 lat jako
dyrektor kieruje Pan ośrodkiem pod jego obecną nazwą
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.
Ale trafił Pan tu do pracy znacznie wcześniej.
Rozpocząłem pracę w 1977 roku jako nauczyciel wychowania muzycznego, skierowany przez Wydział Oświaty
po studiach na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie ukończyłem
kierunek „Muzyka w szkole”. Początkowo lekcje odbywały
się przy fortepianie, później z gitarą, ponieważ ten instrument
umożliwia większą mobilność, czyli przemieszczanie się wraz
z dziećmi do różnych miejsc. Po pewnym czasie wspólnie z
harcerzami stworzyliśmy zespół muzyczny, który uświetniał
nie tylko różne imprezy w „Helenowie”, ale występował także z
piosenką i muzyką w innych ośrodkach, także w Parku Skaryszewskim podczas Dnia Matki i innych uroczystości. Ale dzieci
i młodzież potrzebują bardziej urozmaiconych zajęć, toteż prowadziłem zajęcia sportowe, organizowaliśmy różne rozgrywki,
biegi, zawody lekkoatletyczne i inne ćwiczenia ruchowe. Nowe
doświadczenia zdobyłem jako kierownik internatu, którym
zostałem w 2003 roku. A od roku 2005, na wniosek ZG TPD,
pełnię obowiązki dyrektora całego Centrum.

Fot. I. Malanowska

Dużo się zmieniło przez ten czas w „Helenowie”, co
roku coś nowego…
Staramy się nieustannie poprawiać infrastrukturę placówki: budynki, poszczególne pomieszczenia i otoczenie.

Nowoczesna rehabilitacja w Centrum TPD „Helenów”
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Dbamy o zieleń, trawniki, krzewy, kwiaty, oczyściliśmy jeziorko, nie brakuje miejsc niezwykle urokliwych, gdzie można z
przyjemnością odpocząć. Odwiedza nas wielu gości z kraju
i zagranicy. Ostatnio kilka razy odwiedził nas i wygłosił ciekawe wykłady profesor Tomasz Arciszewski, wnuk pierwszego
przewodniczącego RTPD. Dwukrotnie gościła u nas Pierwsza
Dama Agata Kornhauser-Duda: pierwszy raz, gdy przecinała
wstęgę do nowej sali rehabilitacyjnej, drugi raz podczas Dnia
Dziecka, biorąc udział w spotkaniu z dziećmi, malując z nimi
serduszka i przemawiając z naszej estrady do wszystkich
uczestników. Pani Prezydentowa zaprosiła również nasze
dzieci do Pałacu Prezydenckiego, dzięki czemu miały okazję
zwiedzić to historyczne miejsce. Spotkanie to było również
okazją do wręczenia Pierwszej Damie, wieloletniej nauczycielce języka niemieckiego, kwiatów z okazji Dnia Edukacji
Narodowej oraz rozmowy na temat 100-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.
Praca z dziećmi niepełnosprawnymi na pewno nie jest
łatwa…
Ale bardzo satysfakcjonująca. Wielu podopiecznym, czy
jeżdżą na wózkach, czy chodzą o kulach, czy borykają się
z innymi rodzajami niepełnosprawności, jesteśmy w stanie
pomóc w takim stopniu, aby mogły w przyszłości żyć samodzielnie, a nawet podjąć studia i pracę zawodową. Wiele jest
przykładów, że nasi wychowankowie dobrze sobie radzą, na
przykład jeden z nich prowadzi dużą firmę informatyczną,
inny pracuje jako pełnomocnik do spraw studentów niepełnosprawnych na jednym z uniwersytetów. Ale również niemało
zatrudnionych jest w urzędach i zakładach pracy w różnych
branżach, są radnymi, pracują w mediach. Świadomość, że
przyczyniliśmy się do ich sukcesów jest budująca i zachęca
do dalszych wysiłków. A potrzeb od początku mojej pracy
dostrzegałem wiele, począwszy od sadzenia drzew; przywoziłem sadzonki brzóz, jarzębin, klonów, dębów, które dziś są
już okazałe, ale i także uważałem za konieczną rozbudowę
oraz ulepszanie infrastruktury na całym terenie ośrodka. I
tak powstało przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością,
niedawno oddany został do użytku nowy budynek liceum, założyliśmy mini-zoo, w którym
można oglądać różne zwierzęta, w tym lamy,
owce, kozy, kury ozdobne, króliki, gołębie
oraz dwa kangury walabia Benetta. Doprowadziliśmy ciepłą wodę z elektrociepłowni,
mamy boksy dla koni i plac do hipoterapii, ale
potrzebne jest zadaszenie, żeby można było
prowadzić te zajęcia również podczas deszczu
czy mrozu.
Kolejną potrzebą jest zapewnienie opieki
wychowankom kończącym pobyt w naszej placówce. Tylko część podopiecznych kontynuuje
naukę lub idzie do pracy. Dobrą perspektywą
dla pozostałych byłaby możliwość korzystania
z domu dziennego pobytu. Rodzice mogliby nadal pracować, gdyby absolwent miał zapewnioną opiekę w ciągu dnia. Ale w tym celu należy
zbudować nowy budynek. Potrzebna jest także
nowa szkoła, bo stara się sypie. Remontujemy
co tylko się da, ale budynki postawione w latach
sześćdziesiątych przeważnie do remontu się
nie nadają, potrzebne są nowe.
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Jaka jest szansa na zrealizowanie tych potrzeb?
To zależy od uzyskania odpowiednich środków finansowych. Na spotkaniach w Zarządzie Głównym TPD wspólnie
naradzamy się, jakie starania podjąć w celu poprawienia
standardów oraz warunków pobytu i rehabilitacji dzieci. Odpowiednio wyposażone budynki są konieczną infrastrukturą
placówki. Mam nadzieję, że przychylność i pomoc władz samorządowych oraz ofiarność sponsorów umożliwi realizację
tych celów.
Co „Helenów” zawdzięcza sponsorom?
Bardzo dużo. Dzięki Fundacji Lotto Milion Marzeń otrzymaliśmy dwa samochody przystosowane do wożenia naszych dzieci. Organizujemy wycieczki, zwiedzanie Warszawy,
wyjazdy do muzeów, teatrów, na koncerty, a to ma ogromne
znaczenie dla rozwoju naszych podopiecznych i ich integracji ze społeczeństwem. Firma RWE–Stoen pokryła w trzech
czwartych koszty zakupu busa do przewozu dzieci i innych
osób związanych z codziennym funkcjonowaniem ośrodka,
a także ogrodziła pastwisko dla koni. Z kolei Lidl Polska
ufundował parking na 50 samochodów, a firma Mabau wyremontowała drogę biegnącą przez cały nasz teren. Potrzebny
był dojazd do rampy, umożliwiającej bezpieczne dotarcie na
rehabilitację do budynku „Zdrowie”, 60 metrów tego dojazdu
ufundował nam klub Rotary Sobieski, który także wyposażył
salę komputerową. A mini-zoo powstało dzięki pomocy firmy
Prologis oraz Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Firma
Super Drob pomogła w zmodernizowaniu i unowocześnieniu
systemów elektrycznych i wentylacji w naszej kuchni. Trudno
wymienić wszystkich sponsorów, oprócz wspomnianych są
wśród nich: Fundacja Sue Ryder, Krajowe Centrum Kompetencji Konrad Wojterkowski, PZU, Fundacja Lotto, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja St. Andrews Foundation,
Fundacja Tesco Dzieciom, Veolia Poland, Fundacja Orange,
Leroy Merlin, Castorama, RWE, Firma Diagnos. Jesteśmy im
wdzięczni, zapraszamy na nasze uroczystości, pokazujemy,
co udało się poprawić na lepsze, dzięki ich pomocy. Mamy
dobre kontakty z przedstawicielami samorządu dzielnicowego i z parafią; wspomnę, że ksiądz proboszcz z ambony zachęcał do odpisywania jednego procenta podatku na rzecz
„Helenowa”. Przedstawiciele duchowieństwa uczestniczą
także w wydarzeniach i uroczystościach odbywających się
w ośrodku. Mógłbym długo jeszcze wyliczać, co zawdzięczamy sponsorom. Podkreślić jednak muszę, że dzięki ich
ofiarności zdecydowanie polepszyliśmy warunki do prowadzenia wszystkich podstawowych i specjalistycznych zajęć
dla dzieci niepełnosprawnych.
Co roku w „Helenowie” odbywa się wielki festyn z
okazji Dnia Dziecka. W „Przyjacielu Dziecka”, na stronach internetowych, w lokalnych mediach można znaleźć
zdjęcia i artykuły na ten temat. Co ciekawego planuje się
w tym roku?
W Dzień Dziecka już od rana przychodzą do ”Helenowa”
ze swoimi nauczycielami dzieci z okolicznych szkół. Dużo
też jest rodziców z dziećmi mniejszymi, często w wózkach.
Okazji do zabaw jest sporo: na dmuchanych zjeżdżalniach i
skoczniach, ścianach wspinaczkowych czy na boisku piłkarskim. Na estradzie występują zespoły muzyczne i taneczne,
można uczestniczyć w zajęciach plastycznych i malarskich
lub zgłębiać zasady zdrowego żywienia na stoiskach organi-
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zowanych od kilku lat przez Tesco. Słowem dla każdego coś
miłego. W tym roku jednak chcemy tak ułożyć program, aby
wszyscy uczestnicy dowiedzieli się o 100-leciu Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci i ważnych wydarzeniach związanych z tym
wielkim jubileuszem.
Na terenie ośrodka przybywa miejsc pamięci…
Chcemy upamiętniać osoby, związane z historią „Helenowa” i zasłużone dla tej placówki. Trzy lata temu nastąpiło
uroczyste odsłonięcie kamienia pamiątkowego poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, a w ubiegłym roku
powstała rzeźba Helenki, córki fundatorów ośrodka. Oba
te pomniki zdaniem zwiedzających są udane i ładne pod
względem artystycznym. Jest też popiersie Tomasza Arciszewskiego, są alejki nazwane imionami osób zasłużonych
dla ośrodka, tablice na budynkach na przykład Sue Ryder na
ścianie przedszkola czy Stanisława Tułodzieckiego, którego
imieniem jako patrona nazwano nasze liceum. Zastanawiamy
się nad kolejnymi możliwościami upamiętnienia innych osób
zasłużonych dla ośrodka, bo jest to ważne nie tylko jako wyraz pamięci i wdzięczności, ale również dla utrwalenia historii
„Helenowa”.
Na terenie „Helenowa” znajduje się Archiwum TPD.
Jaka jest jego rola?
Archiwum ma ważne znaczenie, toteż postaraliśmy się
wygospodarować odpowiednie miejsce na zbiory w budynku
liceum. Od początku były gromadzone wydawnictwa, rękopisy, fotografie i inne materiały, które jednak spłonęły w czasie
działań wojennych. Ale część materiałów udało się odzyskać,
zwłaszcza jeśli były w posiadaniu działaczy przedwojennego
RTPD, którzy przekazali je do archiwum. Obecnie unowocześnione archiwum dysponuje bogatymi zbiorami dotyczącymi
wydarzeń i całej historii Towarzystwa, również współczesnej.
Korzystają z nich studenci piszący prace magisterskie i licencjackie, historycy i inni zainteresowani np. przygotowujący
doktoraty i opracowania naukowe, także dziennikarze. Dzięki
skrupulatnemu gromadzeniu i przechowywaniu materiałów
wiedza o misji i zasługach Towarzystwa, ale także o historii
„Helenowa” jest dostępna dla wszystkich, którzy chcą ją poznać, służąc także jej popularyzacji.
W sumie Centrum jest także dużym zakładem pracy o
różnorodnych funkcjach. Panuje opinia, że dyrektor Drzewiecki doskonale sobie z tym wszystkim radzi.
Chyba to przesada (śmiech), ale nawet jeśli to prawda,
to trzeba powiedzieć, że na dobre funkcjonowanie ośrodka
składa się praca aż 200 zatrudnionych w nim osób. Pracują
tu wysoko wykwalifikowani specjaliści, fizjoterapeuci, rehabilitanci, psycholodzy, socjolodzy, nauczyciele, wychowawcy,
znakomite kucharki, kierowcy, osoby opiekujące się zwierzętami, oczywiście również końmi do hipoterapii, i wiele osób
wykonujących inne niezbędne czynności. Ich zaangażowanie
jest widoczne w efektach pracy, nie brakuje kreatywności,
wciąż pojawiają się nowe pomysły, jak jeszcze poprawić i
polepszyć pracę. Zakręceni pozytywnie, tak chyba można
powiedzieć o wszystkich, którzy poświęcają swoją wiedzę i
czas dla helenowskich dzieci.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Malanowska
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Zwierzęta pomagają w terapii

Pomocni przyjaciele
Zwierzęta to nie tylko nasi przyjaciele, ale także świetni terapeuci. Zooterapia jest naturalną i coraz popularniejszą
metodą leczenia poprzez działanie ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu, przy udziale specjalnie do tego
przygotowanych zwierząt, które mają dobroczynny wpływ na proces terapeutyczny.
Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Są
naszymi przyjaciółmi, można je dotykać, głaskać, przytulać, są
wierne i nie zawodzą, towarzyszą nam w codziennym życiu. Są
również świetnymi terapeutami. Czasami wiele metod stosowanych w leczeniu zawodzi i kiedy wydaje się nam, że już nic nie
jest w stanie pomóc, wspaniałe zwierzaki dają wiele radości i
nadziei, wywierając pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Ważne dla wszystkich

Fot. Archiwum TPD

Szczególnie dzieci, zarówno zdrowe, jak i chore, potrzebują kontaktu ze zwierzętami, ponieważ psy, koty czy konie,
dzięki swoim właściwościom, pomagają nie tylko w zabiegach
terapeutycznych. Zwierzęta na ogół szybko zaprzyjaźniają się
i przywiązują do człowieka. Nie oddzielają osoby chorej od
zdrowej, kochają wszystkich jednakowo. Dla chorych dzieci
jest to szczególnie ważne.
Zooterapia może być stosowana u dzieci i osób dorosłych
z różnymi problemami zdrowotnymi: z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, autyzmem, zespołem
Aspergera, z zaburzeniami w zachowaniu, z niepełnosprawnością
ruchową, zaburzeniami układu nerwowego, ADHD, z zaburzeniami lękowymi i depresjami, korzystna bywa w przypadku dzieci nieśmiałych i zahamowanych społecznie, ale także takich, które mają
problemy z regeneracją kości, ścięgien, wiązadeł, mięśni itp.
Ważne znaczenie w leczeniu wielu schorzeń odgrywa dotyk,
gdyż powoduje wydzielanie endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia. Zwierzęta są powodem śmiechu, zadowolenia i radości,
co sprawia, że pacjenci czerpią dużo przyjemności i korzyści

Pożegnanie lata 2018 w TPD Konin

Przyjaciel Dziecka 7–12/2018

z przebywania ze swoim „przyjacielem”. Zwierzęta są dobrymi
terapeutami, bo przyjmują nas takich, jacy jesteśmy, nie oceniają,
nie zauważają różnic miedzy osobą zdrową i chorą.
W ostatnich latach coraz częściej stosowane są terapie z
udziałem zwierząt. W Polsce najpopularniejsza jest hipoterapia, dogoterapia i felinoterapia (kontakt z koniem, psem i kotem), Na świecie znane są również onoterapia i delfinoterapia
(kontakt z osłami i mułami oraz z delfinami).

Rodzaje zooterapii
Hipoterapia, jak nazwa wskazuje, odbywa się z udziałem
konia. Polega przede wszystkim na przekazywaniu bodźców
ruchowych od konia do jadącego na nim na oklep (bez siodła).
Zajęcia, na zlecenie i pod kontrolą lekarza, są prowadzone
przez terapeutę ze specjalnie przygotowanym do tego koniem. Koń, dobrany do wieku oraz wzrostu pacjenta, musi być
łagodny, cierpliwy, niepłochliwy i posłuszny.
Hipoterapia pozytywnie wpływa na postawę i sprawność ciała
dziecka, motywuje je do wysiłku, ułatwia kontakt z przyrodą,
zwiększa poczucie własnej wartości, rozwija kontakty społeczne.
Bardzo korzystnie terapia ta wpływa również na dzieci autystyczne, bowiem konie dobrze reagują na ich potrzeby. Postępy u
dzieci mogą być osiągane już w ciągu kilku tygodni.
Dogoterapia, czyli terapia z udziałem psa, to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem wybranych i wyszkolonych psów. Zajęcia mogą mieć charakter
edukacyjny, rekreacyjny lub terapeutyczny. Efekty zależą od
przygotowania i pomysłowości terapeuty. Pies sam w sobie nie
pomoże dziecku bez pomocy specjalistów.
Zwierzę to poprzez bezwarunkową akceptację zaspokaja potrzebę bliskości, łagodzi
poczucie samotności, odrzucenia czy lęku.
Głaskanie i przytulanie się do psa sprzyja rozluźnieniu mięśni i zrelaksowaniu się
oraz pomaga w radzeniu sobie z trudnymi
emocjami. Ważny jest łagodny charakter i
odpowiednie przeszkolenie psa, aby mógł
skutecznie nieść pomoc.
Felinoterapia bazuje na kontakcie fizycznym i psychicznym z kotem. Od dawien dawna znane jest lecznicze działanie
kotów na nasze zdrowie i samopoczucie.
Głaskanie tych zwierząt i ich mruczenie
działa uspokajająco, pozwala ukoić skołatane nerwy i odprężyć się. Felinoterapia
sprawdza się przy wielu zaburzeniach m.in.
u dzieci niepełnosprawnych umysłowo i
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ruchowo, nadpobudliwych, autystycznych, z zespołem Downa i
Aspergera. Pomaga także dzieciom nieśmiałym, z zaburzeniami
lękowymi czy emocjonalnymi, z zahamowaniami w kontaktach
z innymi osobami. Ale również wskazana jest przy występowaniu różnych zaburzeń u ludzi dorosłych i starszych.
Delfinoterapia to terapia z udziałem delfinów. Wysyłane
przez nie wiązki ultradźwięków działają uzdrawiająco, zmniejszają odczuwanie bólu. Pozytywne efekty terapii z delfinami są
dostrzegane przede wszystkim u dzieci cierpiących na autyzm,
nerwice, skutki porażenia mózgowego i inne zaburzenia.
Mniej znane, choć także mające znaczne możliwości
terapeutyczne, to alpakoterapia, pomagająca szczególnie
pacjentom z autyzmem, ADHD, zespołem Downa i innymi
zaburzeniami; podobnie cavioterapia, w której uczestniczą
świnki morskie. Również opoterapia (z udziałem osła lub
muła), stosowana w niektórych krajach, wspomaga rozwój

ruchowy i psychiczny dzieci niepełnosprawnych, ale też dorosłych.
Uogólniając, terapia z udziałem zwierząt wywiera dobroczynny wpływ na wiele rodzajów niepełnosprawności i ogólnie
na zdrowie, co potwierdzają badania naukowe prowadzone na
świecie, toteż z roku na rok staje się ona terapią coraz bardziej
rozwijaną w różnych krajach.
Należy jednak pamiętać, że na efekty w rehabilitacji i terapii dzieci z deficytami i problemami zdrowotnymi składa się
praca wielu specjalistów: lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów,
psychologów itd. Zooterapia może być jednak bardzo wspomagającym uzupełnieniem kompleksowego leczenia.
Marzena Leśkiewicz
W artykule wykorzystano materiały zamieszczone m.in. w Internecie: 24.10. 2018,
M. Raczek, 20.06.2006 A. Kolan-Zwolinska, M. Nowak biomedical.pl.

Pisali o nas • Pisali o nas • Pisali o nas
Lokalne media sporo uwagi poświęcają inicjatywom i działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Poniżej publikujemy niektóre informacje pokazujące różnorodność zajęć, a także ich wysokie walory wychowawcze i edukacyjne.

7 dni Łódź 01-06-18, Tomaszów Mazowiecki

Serce na dłoni mają po raz dziewiętnasty
W czwartek, 24 maja, w hali ZSP nr 1 po raz 19. odbył
się koncert charytatywny „Serce na dłoni”, podczas którego zbierano pieniądze na letnie kolonie dla potrzebujących
dzieci. Organizatorem koncertu jest tomaszowski oddział
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a na scenie prezentują się
znani i utalentowani tomaszowianie. W tym roku mogliśmy
zobaczyć m.in. taniec grupy Elita, którą stworzyli tomaszowscy samorządowcy na czele z wiceprezydent Tomaszowa
Zofią Szymańską. Utwór Bułata Okudżawy wykonał prezydent
Marcin Witko, Gwiazdeczki z Dwunastki, czyli chór dziecięcy
przygotował wiązankę nostalgicznych utworów, wystąpiło
Trio Stefana oraz tancerze z KS Aster i Cantinero. Gwiazdą
wieczoru była Ewa Sonnenberg.
Wszystkie wykupione bilety wzięły udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród. Dzięki zebranym pieniądzom podopieczni świetlicy Krasnoludek będą mogli wyjechać na
wakacje. Pieniądze na ten cel można również wpłacać na
konto TPD.
Beata Dobrzyńska

***
Tygodnik Ciechanowski 14-06-18

Atrakcyjne kolonie nad morzem
Już 10 lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płońsku organizuje kolonie. W tym roku 51 dzieci z całego powiatu płońskiego od 15 do 28 lipca odpoczywało w Łebie w ośrodku
„Korsarz”. To był pobyt pełen wrażeń.
Jedzenie było pyszne, a dobra pogoda pozwoliła dzieciom w pełni korzystać z atrakcji „miasta żywiołów”. Ponadto
odwiedziły wiele ciekawych miejsc, których nie brakuje w tej
okolicy – zapewnia Agnieszka Antosik, szefowa płońskiego
TPD. (…)
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Najwięcej wrażeń dostarczył dzieciom pobyt w Łeba Parku, gdzie są zjeżdżalnie pontonowe, diabelski młyn, rowery
wodne, ale też inne atrakcje niezwiązane z wodą. Można było
obejrzeć naturalnej wielkości dinozaury, pograć w minigolfa,
zajrzeć do wioski indiańskiej, obejrzeć mini zoo, przedrzeć się
przez park linowy. Poza wycieczkami organizowano różne gry
i zabawy kolonijne, było mnóstwo konkursów z nagrodami. I
oczywiście pełne emocji kąpiele w morzu. (…) RN

***
Głos Szczeciński, Szczecin 06-12-18

Robili plakaty, kartki i banknoty dla Polski
Powiat stargardzki
Wioletta Mordasiewicz
Po raz czwarty w świetlicach środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działających w gminie Stargard,
odbył się Międzyogniskowy Konkurs Plastyczny pod tytułem „Moja Niepodległa”.
Konkurs był zwieńczeniem działań, jakie uczestnicy zajęć
pozalekcyjnych podejmowali dla uczczenia setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zainteresowanie konkursem było duże. Wpłynęło 89 prac.
Uczestnicy mieli do wyboru wykonać plakat przedstawiający
Polskę widzianą nie tylko oczami, ale i sercem, a także projekt
banknotu lub kartki dla Polski.
Pierwsze miejsca zdobyli: Ewa Kotulińska z ogniska w Lipniku (kategoria wiekowa 6–8 lat), Tomasz Biniek z Małkocina
(9–12), Anna Kryś z TPD w Koszewie (13–16 lat).
Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii
dostali nagrody rzeczowe. Jurorzy konkursu przyznali też
piętnaście wyróżnień.
Opracowała Irena Malanowska
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Z historii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu

Potrzebne i pożyteczne działania
Z materiałów dostępnych w archiwum Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w archiwum Śląskiego Okręgu TPD
w Katowicach wynika, że Oddział Grodzki Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu prowadził działalność już w
1946 roku.

Lata 1946–1958
Zorganizowanie podstaw działalności trwało jakiś czas,
ale już w 1948 roku z funduszy Zarządu Głównego TPD powstały w Sosnowcu dwie placówki oświatowe: Przedszkole
TPD numer 1, które od 1953 roku stało się Przedszkolem
Miejskim numer 19, oraz Szkoła Podstawowa i Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Ogólnokształcącego przejęta
w 1952 roku przez władze oświatowe i dziś nosząca nazwę:
Liceum Ogólnokształcące im. Roździeńskiego. Następnie
z budżetu Oddziału Miejskiego TPD w Sosnowcu powstały
kolejne dwa przedszkola: przy ulicy Jagiellońskiej i przy ulicy
Zamenhofa.
Na początku lat 50. XX wieku nastały niekorzystne
czasy dla działalności ówczesnych stowarzyszeń wyższej
użyteczności publicznej. Pod koniec 1952 roku na szczeblu
rządowym zapadła decyzja o likwidacji TPD. Wtedy to, w
latach 1952–1953, Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci przekazał nieodpłatnie do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Sosnowcu prowadzone
przez siebie placówki oświatowe wraz z ich dokumentacją.
Od 18 lipca 1953 roku, na skutek likwidacji biura oddziału,
zwolnieni zostali wszyscy jego pracownicy, a 113 teczek z
dokumentacją dotyczącą działalności sosnowieckiego TPD
przekazanych zostało do Oddziału Okręgowego TPD w
Katowicach. Jednak faktycznie oddział nigdy nie zaprzestał
działalności. Działacze wiedzieli, jak bardzo dzieciom jest
potrzebna pomoc i robili wszystko, co w tych warunkach
było możliwe.

Stan faktycznego zawieszenia trwał do 1957 roku. Przed
organizacjami społecznymi pojawiła się wówczas szansa reaktywowania działalności. 15 maja w Katowicach, a 26 maja
1957 roku w Warszawie odbyły się Zjazdy TPD: Wojewódzki
i Krajowy. Podczas tych spotkań zainaugurowano starania o
wznowienie działalności stowarzyszenia na nowych podstawach.
Delegaci na Zjazd Krajowy w Warszawie uchwalili deklarację programową TPD, nowy statut organizacji oraz wytyczne
do pracy na najbliższy okres.

Lata 1959–1986
Ruch społeczny, mający na celu stworzenie dzieciom jak
najlepszych warunków do nauki, rozwoju i pożytecznego spędzania czasu wolnego, zataczał coraz szersze kręgi. Przy zakładach pracy, placówkach oświatowych i specjalistycznych,
w szkołach i przedszkolach powstają koła TPD.
Działacze Towarzystwa podejmują starania, aby nie było
pustki w codziennym życiu dzieci i stopniowo inicjują tworzenie coraz lepszych warunków do wartościowej zabawy i
ciekawych zajęć rozwijających umiejętności; włączają się w
realizację potrzeb najmłodszych, łącząc funkcję opiekuńczą
z wychowawczą.
Oto najcenniejsze inicjatywy z tego okresu: budowa
brodzika-ślizgawki w Ogrodzie Jordanowskim przy Alei
Zwycięstwa; powstawanie ogrodów jordanowskich, placów
zabaw, świetlic blokowych; tworzenie warunków do rozwijania sportu i turystyki, umiejętności artystycznych i technicznych na zajęciach pozaszkolnych; pokrywanie kosztów
pobytu na koloniach letnich i udzielanie pomocy materialnej
rodzinom; organizowanie spotkań z pracownikami Poradni Społeczno-Wychowawczej w celu wspierania dzieci i
rodziców w przeciwdziałaniu drugoroczności w szkołach;
organizowanie pieniężnych zbiórek ulicznych oraz rozpowszechnianie sprzedaży nalepek wartościowych na realizację różnych form pomocy dzieciom; wspieranie działalność
samorządów dziecięcych; organizowanie w świetlicach,
które stały się ośrodkami spotkań kilku pokoleń, imprez
okolicznościowych; organizowanie kolonii letnich i zimowych, półkolonii oraz obozów wypoczynkowych.

Fot. Archiwum TPD

Lata 1987–2002

Zbigniew Krzemiński przyjmuje gratulacje z okazji otrzymania odznaki Zasłużony
dla Miasta Sosnowca.
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W 1990 roku zmiany w ustawie o pomocy społecznej i
zniesienie dotacji państwowych na cele społeczne oznaczały
w praktyce ograniczenie, a często likwidację dotychczasowych możliwości prowadzenia statutowej działalności
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W dokumentach z tych lat
widoczny jest nagły i znaczny spadek ilości kół, świetlic i klubów. Działacze TPD zmuszeni byli do szukania innych form
działalności i innych źródeł pozyskania pieniędzy takich jak:
sprzedaż nalepek wartościowych; organizacja giełdy odzieży
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używanej; współpraca, w latach 1990–1994, z amerykańską
fundacją „Chrześcijański Fundusz Pomocy Dzieciom”; realizacja profilaktycznych programów Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; pozyskiwanie
używanej odzieży z Holandii; starania o dotacje celowe z
samorządu.
W wyniku tych inicjatyw Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
rozszerzyło swoją dotychczasową działalność o nowe formy
działania: Przy Oddziale Miejskim TPD w Sosnowcu powstaje punkt zbiórki i wydawania odzieży używanej, zabawek,
pomocy dydaktycznych i środków czystości. W trosce o
zdrowie dzieci został zakupiony ultrasonograf dla Poradni
Kardiologicznej przy Szpitalu numer 3 w Sosnowcu, sprzęt
rehabilitacyjny do placówek dla dzieci niepełnosprawnych
ruchowo, niedowidzących i niewidomych; zaczęły się turnusy rehabilitacyjne. Organizowano półkolonie w szkołach i
klubach osiedlowych, zimowiska wyjazdowe i stacjonarne w
mieście. Rozwijano działania na rzecz osób niepełnosprawnych, powstały koła pomocy dla dzieci specjalnej troski,
zakłady pracy chronionej. Dużym osiągnięciem było zorganizowanie Punktu Terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski
przy ulicy Naftowej oraz Punktu Wczesnej Interwencji (w roku
1986) w celu udzielania pomocy rodzicom dzieci upośledzonych umysłowo. Ponadto, dzięki aktywności działaczy TPD,
powstały ogniska przedszkolne, a także zorganizowano
pomoc w sprawach adopcyjnych.

Lata 2003–2018
Realizacja założeń statutowych naszej organizacji
uwzględnia następujące obszary działalności: tworzenie
stacjonarnych form pomocy i opieki, nie tylko dla dzieci
chorych, niepełnosprawnych, ale także ubogich lub mających gorsze warunki startu życiowego; przejęcie i prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) dla 45 osób;
utworzenie dwóch świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych dla 70 dzieci; utworzenie świetlicy terapeutycznej
dla 25 osób niepełnosprawnych; utworzenie i prowadzenie trzech kół specjalistycznych; pozyskiwanie środków
finansowych w postaci nawiązek sądowych, jak również
z odpisu podatku od osób fizycznych (1%); pozyskiwanie
darowizn rzeczowych od sponsorów; współpraca z fundacją „Świat Dzieciom” (udział młodzieży w projektach:
„Wykorzystaj szansę – zdobądź nowe umiejętności” oraz
„Mam Marzenie” – pomoc dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych dzieci); organizowanie pomocy merytoryczno-prawnej dla kół specjalistycznych, a także współpraca
przy pisaniu wniosków o dotację; aktywizacja kół młodzieżowych (młodzież aktywnie uczestniczy w zbiórce ulicznej
z okazji Dni Sosnowca); systematyczne zbiórki artykułów
szkolnych, odzieży; współpraca z Domem Samotnej Matki i
Domem Dziecka; organizowanie pomocy osobom starszym
i chorym w domowym Hospicjum Świętego Tomasza w
Sosnowcu; odwiedzanie dzieci w przedszkolach, wolontariat młodzieżowy w świetlicach socjoterapeutycznych oraz
świetlicy terapeutycznej; zorganizowanie debat: „Alkohol
kradnie wolność” i „Przyjaciel dziecka – a kto to taki?”;
zainicjowanie w 2006 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 1 Przeglądu Zespołów Tanecznych,
Świetlic Szkolnych (pod patronatem TPD); pomoc mate-
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rialna w dożywianiu dzieci prowadzona w świetlicach i w
kołach; pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w
różnych urzędach, udostępnianie konta oddziału TPD dla
dzieci chorych i niepełnosprawnych w celu gromadzenia
środków finansowych na ich leczenie i rehabilitację; poradnictwo rodzinne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
organizowanie kolonii z programem profilaktycznym oraz
turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych; prowadzenie akcji „Wyprawka Szkolna” i „Dzieci Dzieciom” z
okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia; pozyskiwanie
dotacji na organizowanie wyjazdowych Plenerów Malarskich dla uczestników WTZ oraz dla dzieci i młodzieży
uzdolnionej plastycznie; organizowanie Przeglądów Twórczości Dziecięcej ze świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych; Festynów Integracyjnych dla niepełnosprawnych
i ich rodzin oraz naszych podopiecznych z dzielnic Niwka i
Dańdówka; corocznych Plenerów Malarskich, Przeglądów
Artystycznych oraz Konkursów Poetyckich dla osób niepełnosprawnych; wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz
rajdów i złazów integracyjnych dla niepełnosprawnych;
udział naszych podopiecznych w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez ZG TPD.

Ludzie i liczby
Po reaktywacji działalności stowarzyszenia, TPD w Sosnowcu zrzeszało w latach 1959–1966 około 600 członków
w blisko 20. przyzakładowych, szkolnych i przedszkolnych
kołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Największy rozwój
organizacyjny przypadł na lata 1983–1990, gdy w prawie
140 kołach przyzakładowych, przedszkolnych, szkolnych i
specjalistycznych działało ponad 13200 członków. W latach
2007–2018 sosnowieckie TPD zrzeszało oraz zrzesza od 800
do 1000 członków w niemal 40 kołach.
W latach 1959–1966, a więc po wznowieniu działalności,
skład władz oddziału przedstawiał się następująco: Danuta
Nawrat – przewodniczący, Maria Zielińska i Eugeniusz Kochanowicz – zastępcy przewodniczącego, Maria Gomułka
– sekretarz, Zygmunt Muszyński – skarbnik, Wacław Zachariasz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
W latach 1983–1990, w okresie wzrostu liczebności członków TPD, jego działalnością kierowali: Antoni Klec – przewodniczący, Bogusław Kabała i Alicja Kawa – zastępcy
przewodniczącego, Wanda Krasińska – sekretarz, Krystyna
Kisiel – skarbnik, Emilia Baran – przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
Od roku 2007 skład zarządu stanowią: Zbigniew Krzemiński – prezes, Anna Lewandowska – zastępca prezesa, Anna
Kwietniak – sekretarz, Dorota Kwiecień – skarbnik, Maria
Strzyżowska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Zbigniew Krzemiński
Prezes Oddziału Miejskiego TPD w Sosnowcu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu realizuje zadania w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego o wolontariacie. Zostało zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym 17 września 2002 roku przez Sąd Rejonowy
w Katowicach. Status organizacji pożytku publicznego, podobnie jak Zarząd
Główny TPD w Warszawie, ma również Zarząd Śląskiego Oddziału Regionalnego
w Katowicach.
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Jubileusz: 35-lat działalności Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej TPD

Nasza wspólnota
Podczas spotkania w Bełchatowie podkreślaliśmy również patriotyczne akcenty obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz nawiązywaliśmy do obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Obchody jubileuszu 35-lecia Krajowego Komitetu zbiegły
się z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę
oraz z zapoczątkowanymi obchodami 100-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Zarówno TPD, Komitet, jak i koła mają się
czym pochwalić. Przygotowywana jest publikacja z okazji
35-lecia ruchu rodziców dzieci niepełnosprawnych. Nasze
osiągnięcia znajdą również odzwierciedlenie w monografii o
100-letniej działalności i dokonaniach TPD.

Koła

Fot. Archiwum TPD

W Towarzystwie Przyjaciół Dzieci pierwsze wspólnoty rodziców dzieci niepełnosprawnych, czyli koła pomocy dzieciom
niepełnosprawnym, powstały 40 lat temu (1979 r.), natomiast
ich ogólnokrajowy przedstawiciel – Krajowy Komitet Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD – funkcjonuje
razem z kołami od 1983 roku. Wspólnota rodziców i kół od
początku rozszerza swoją działalność bardzo dynamicznie,
także i dziś, co niewątpliwie jest powodem do dumy. Wiele
naszych kół zaprzestało już działalności pod szyldem TPD lub
przekształciło się w samodzielną organizację, jednak zawsze
będziemy pamiętać, że rodowód tych nowych stowarzyszeń
wywodzi się z naszej organizacji.
Koła, skupione w Komitecie, są miejscem rozwoju każdego uczestnika bez względu na status społeczny i materialny.
Szczególnie ważna jest ochrona godności drugiego człowieka, co w działaniach naszych kół jest bardzo widoczne.
Koła samodzielnie prezentują swoją działalność i dorobek, dzielą się z innymi kołami swoim doświadczeniem. Dla
jednych kół priorytetem jest systematyczna rehabilitacja w
różnych formach – stacjonarnej lub wyjazdowej – natomiast

dla innych kół ważna jest integracja w szkole, ośrodku lub
warsztacie, ale także podczas wycieczek czy pielgrzymek w
kraju i za granicę. Jeszcze inne koła dążą do stworzenia bazy
stacjonarnej np. warsztatu, domu pomocy, ośrodka rehabilitacji, klubu, świetlicy itp.
Jubileusz 35-lecia ruchu społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych postanowiliśmy uczcić w placówce terapeutycznej opiekującej się niepełnosprawnymi uczestnikami, którą
jest Warsztat Terapii Zajęciowej TPD z dwudziestopięcioletnim
stażem działalności w Bełchatowie. Wybraliśmy to miejsce,
gdyż chcieliśmy być tam, gdzie na co dzień przebywają nasze
pełnoletnie już dzieci, nasi podopieczni wraz z terapeutami.
Podczas tego ogólnopolskiego spotkania przyjaciół rodzin z
dzieckiem niepełnosprawnym wspominaliśmy początki naszej
działalności, dyskutowaliśmy o problemach związanych z codziennym życiem, rozmawialiśmy o tradycyjnych, ale również
innowacyjnych formach działania. Ważne są szkolenia, konferencje i seminaria, które przyczyniają się do lepszego rozumienia charakteru naszej działalności i naszych słusznych aspiracji.
W tym miejscu warto wspomnieć o pierwszym integracyjnym
spotkaniu przyjaciół kół specjalistycznych, które odbyło się w
grudniu 2003 roku we Wrocławiu. Było to pierwsze w historii
TPD Forum Kół Przyjaciół Dzieci, na którym Zarząd Główny
reprezentowany był przez Zygmunta Nowaczyka. Wtedy to
powstał autentyczny ruch spotkań rodziców i kół, trwający po
dzień dzisiejszy, a przykłady wspólnych spotkań kół z całego
kraju, imprez, zabaw i szkoleń można mnożyć.
Jednocześnie zadawaliśmy sobie pytania o to, co dalej, jak
realizować zadania, by zaspokajać potrzeby naszych niepełnosprawnych podopiecznych. Nie zapomnieliśmy również o
najbardziej zasłużonych działaczach naszego ruchu. Odznaką
„Serce na Dłoni” uhonorowaliśmy Lidię Pereniuk, Wandę
Popadeńczuk i Alicję Banach. Szczególne wyrazy uznania
złożyliśmy na ręce Zofii Ligockiej, lokalnej i ogólnopolskiej
działaczki naszego ruchu, przyznając Pani Zofii świadectwo
społecznie odpowiedzialnej działalności, a każdemu uczestnikowi spotkania pamiątkowe podziękowanie ze słowami
Alberta Einsteina: Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna
to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby
cudem było wszystko.
Podziękowaliśmy również członkom naszych rodzin,
wszystkim przyjaciołom oraz osobom, które anonimowo
wspierają naszą działalność. Bez ich wsparcia i pomocy nasze
społeczne działanie byłoby znacznie uboższe.
Józef Bogdaszewski
Prezes Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD
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Przeszkody, z jakimi muszą zmierzyć się kobiety z niepełnosprawnością,
są inne niż te, które dotykają mężczyzn.

Aktywność kobiet z niepełnosprawnością
O osobach z niepełnosprawnością pisze i mówi się dużo,
jednak wciąż najczęściej jako o kategorii niezróżnicowanej pod
względem płci, obejmującej zarówno kobiety i mężczyzn.
Tymczasem przeszkody, z jakimi muszą zmierzyć się
kobiety z niepełnosprawnością są inne niż te, które dotykają mężczyzn; mają one odmienne przyczyny, wynikające
głównie z przypisywanych im stereotypowo ról społecznych. W efekcie kobiety często mają utrudniony dostęp np.
do sfery publicznej, edukacji, częściej niż mężczyzn spotykają
je także problemy na rynku pracy.

W świetle badań naukowych
Celem przeprowadzonych przeze mnie badań było m.in.
umożliwienie kobietom z niepełnosprawnością opowiedzenia
o swoich doświadczeniach, potrzebach, problemach oraz
sukcesach. Chodziło o uzyskanie wypowiedzi dotyczących
wpływu niepełnosprawności na ich funkcjonowania w sferze
prywatnej i publicznej.
Badania realizowałam od listopada 2015 roku do marca
2016 roku. Łącznie przeprowadziłam 13 wywiadów indywidualnych, z czego 5 w Warszawie, 3 w Gdyni oraz po jednym
w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Aleksandrowie Łódzkim.
Głównym kryterium doboru była aktywność respondentek
na przynajmniej jednym z wymienionych pól: sport, kultura
i sztuka, życie zawodowe, życie społeczne, życie rodzinne.
Warunkiem było również posiadanie orzeczonego stopnia
niepełnosprawności. W badaniu wzięło udział 13 kobiet w
wieku od 25 do 72 lat, 12 z niepełnosprawnością ruchową i
jedna z niepełnosprawnością sensoryczną.
Wywiad rozpoczynała prośba, by respondentki opowiedziały „coś o sobie”, co uważają za ważne w swoim życiu. Najczęściej ważne okazywały się działania podejmowane na gruncie
zawodowym, ale także realizowane w czasie wolnym.
Niektóre ankietowane kobiety podawały nazwę choroby,
szczegóły dotyczące czasu i okoliczności nabycia niepełnosprawności oraz zmian, jakie przyniosła ona respondentkom
i ich najbliższemu otoczeniu: Od urodzenia jestem chora.
Urodziłam się ze swoją chorobą, ale jestem osobą zadowoloną
z życia. Dla części respondentek jedną z najbardziej istotnych
kwestii była ich kobiecość, a także związane z nią role: Jestem
kobietą realizującą swoje marzenia; Jestem matką samotnie
wychowującą dziecko.
Z większości narracji wyłania się obraz kobiety aktywnej,
wytrwałej w dążeniu do celu, dynamicznej, kontaktowej, otwartej na ludzi i nowe doświadczenia, towarzyskiej, empatycznej,
wrażliwej i mimo wszystko nastawionej pozytywnie do życia.
Jedna z respondentek przyznała, że na skutek wypadku i
niepełnosprawności zmienił się nie tylko jej stan fizyczny, ale
również charakter – bardzo złagodniała. Większość badanych
podawała cechy charakteru, jednak dwie z nich podały również cechy zewnętrzne: Jestem kolorowa, mam tatuaże; szpilki,
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blond włosy no i wózek. Jedna z respondentek określiła siebie
także poprzez pełnione role: Jestem heteroseksualną kobietą,
matką, jestem Polką i Europejką, bo nie ma polskości bez europejskości, jestem też antropologiem, badaczem.

Tu i teraz
Jedno z pytań wywiadu dotyczyło „prywatnej definicji
sukcesu”. Zdaniem respondentek taki stan osiągnąć można,
podejmując się działań, w powodzenie których się wierzy, a
nie np. wykonując je tylko dlatego, że wynikają one z naszych
obowiązków.
Respondentki podkreślały także, że ważne jest żeby żyć
tu i teraz – doceniać to, co mamy zamiast cały czas za czymś
gonić. Także za swój sukces uważają umiejętność budowania
satysfakcjonujących relacji, podkreślają radość, jaką sprawia
im życie w małżeństwie, rodzinie, wychowywanie dzieci, a
także kontakt z przyjaciółmi.
Jako sukces badane wskazywały także życiową aktywność,
podejmowanie działań oraz pozytywne nastawienie, zarówno
do powierzonych zadań, także tych trudnych, które zdaniem
respondentek: mogą nas wzmocnić, czegoś nauczyć i – jeśli
wyciągniemy z nich wnioski – przybliżyć do realizacji założonych
celów, jak i do ludzi, którzy pojawiają się na naszej drodze
Pojawiły się również głosy mówiące o tym, że sukces to
głównie ciężka praca.
Niektóre z badanych mówiły, co sukcesem nie jest, wskazując np. dobra materialne, zasoby finansowe, czy awans zawodowy. Jednak jedna respondentka odpowiedziała, że choć
powszechnie uważa się dążenie do posiadanie pieniędzy za
coś niewłaściwego, to ona tak nie uważa: ciężko pracuje po to,
by mieć fundusze na konieczną w jej przypadku rehabilitację
oraz zabezpieczenie finansowe na wypadek pogorszenia się
swojego stanu zdrowia bądź którejś z bliskich osób.

Pozytywne zmiany
Zdaniem respondentek w naszym kraju zachodzą pozytywne zmiany, jeśli chodzi o postrzeganie kobiet z niepełnosprawnością, jednak wciąż brakuje dla nich miejsca w przestrzeni
społecznej, nawet tej, która uważana jest za „kobiecą”, także
niewiele z nich obecna jest w mediach. Coraz więcej kobiet
z niepełnosprawnością podejmuje pracę zawodową, która
zapobiega marginalizacji społecznej, a także pełni funkcje rehabilitacyjne i socjalizacyjne, jednak podejmowanie i pełnienie ról
kobiecych – żony i matki - jest wciąż utrudnione. Tymczasem,
jak pokazały badania przeprowadzone na potrzeby mojej pracy,
kobiety z niepełnosprawnością mogą z powodzeniem podejmować role rodzinne i czerpać z nich radość i satysfakcję, a
właściwe funkcjonowanie w tej sferze życia w większym stopniu
niż od fizycznej sprawności zależy od właściwego podejścia
otoczenia społecznego. Ważne jest, by zmienić funkcjonujący
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obecnie negatywny obraz matki z niepełnosprawnością oraz
pomóc kobietom chcącym realizować tę rolę przygotować
się do niej i zmniejszyć ewentualne obawy. Ważną rolę, jeśli
chodzi o siły życiowe kobiet z niepełnosprawnością, odgrywa
środowisko rodzinne: pozytywne wzorce pomagają w realizacji
zadań i ról życiowych, adekwatnych do możliwości i chęci danej
osoby. Dzięki zrozumieniu i wsparciu ze strony bliskich, łatwiej
jest wykształcić właściwą samoocenę.
Jak pokazały przeprowadzone badania, niepełnosprawność fizyczna nie musi zamykać drogi do samorealizacji:
ważniejsze niż sprawność fizyczna są możliwości intelektualne
danej osoby. Zaś kluczowym elementem dla osiągnięcia celu
jest własne zaangażowanie. Jeśli dodatkowo możliwe jest
uzyskanie wsparcia „z zewnątrz”, to prawdopodobieństwo
pokonania przeszkód stojących na drodze do szeroko rozumianego sukcesu staje się bardzo duże.
Jak pokazały opowieści respondentek, możliwe jest odnalezienie swojego miejsca w życiu, pomimo funkcjonujących
w społeczeństwie stereotypów. Niepełnosprawność nie musi
oznaczać bierności, nieporadności czy stagnacji, a wraz z
obniżeniem się sprawności nie maleje potrzeba samorealizacji
i rozwoju: o jakości życia nie powinien decydować stopień
fizycznej sprawności. Kluczową sprawą jest stworzenie takiej
przestrzeni, w której osoby z niepełnosprawnością będą
mogły budować właściwy obraz siebie, bez wyolbrzymiania
posiadanych ograniczeń, czy niedoceniania mocnych stron.
Zmiana stereotypów i likwidacja uprzedzeń związanych
z niepełnosprawnością (zwłaszcza kobiet) to z pewnością
proces długotrwały i zarazem taki, którego jako społeczeństwo nie powinniśmy odkładać na później. Im większa będzie
wiedza na temat osób z niepełnosprawnością, ich potrzeb, a
także możliwości, tym większe będą szanse na zacieranie się
podziałów na osoby z niepełnosprawnością i pełnosprawne
oraz ich satysfakcjonujące współegzystowanie.

O tym warto wiedzieć
Szczecin. W latach 2017-2018 Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie
realizowało nowatorski na skalę kraju projekt pod nazwą „Droga do domu” . Projekt był realizowany w oparciu o 9 placówek
wsparcia dziennego - środowiskowe ogniska wychowawcze
TPD w Szczecinie i 5 placówek w Koszalinie. Kompleksową
opieką oraz indywidualnym oddziaływaniem pedagoga rodzinnego zostało objętych 200 rodzin będących w kryzysie,
przede wszystkim zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub placówkach opieki instytucjonalnej, a także
umożliwienie powrotu dzieci z tych form opieki do rodziny. W
wyniku realizacji projektu 32 dzieci wróciło do rodzin biologicznych, a w 54 przypadkach wstrzymano procedury umieszczania dzieci w pieczy zastępczej bądź instytucjonalnej.

O sobie
Powyższy artykuł napisałam w oparciu o pracę magisterską, którą obroniłam na kierunku socjologia stosowana
i antropologia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim
w lutym 2017 roku. Temat dotyczący niepełnosprawności
kobiet wybrałam, ponieważ był dla mnie interesujący pod
względem naukowym, ale również dlatego, że jest dla mnie
istotny prywatnie, gdyż od dziecka choruję na mózgowe porażenie dziecięce. Przeprowadzanie wywiadów i opracowywanie
zebranego materiału badawczego było wspaniałą życiową
i naukową przygodą, a także pozwoliło mi skonfrontować
się z problemem własnej niepełnosprawności i większe jej
zaakceptowanie. Serdecznie dziękuję wszystkim Paniom,
które zgodziły się na wywiady i podzieliły się ze mną swoim
doświadczeniem.
Na co dzień pracuję w dziale rekrutacji pracowników w
jednej z firm, a w czasie wolnym lubię podróżować i poznawać
nowych ludzi. Od 23 lat jestem także członkiem Koła Przyjaciół
Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej TPD w Warszawie.
Dzięki przynależności do koła, udało mi się poprawić moją
sprawność ruchową poprzez uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, a także zwiedzić wiele pięknych miejsc zarówno
w Polsce, jak i w Europie, co zaowocowało nawiązaniem
wartościowych relacji i przyjaźni.
Magdalena Kucińska
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Konin. „Zdrowie wartością dla człowieka” to temat konferencji zorganizowanej 13 czerwca 2018 r. przez Oddział Powiatowy TPD w Koninie. Referaty wygłoszone przez specjalistów
w dziedzinie medycyny zwracały uwagę na potrzebę prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym odżywiania, uprawiania
ruchu oraz szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Została
wydana również przez TPD broszurka pt. „Jak żyć? --- Zdrowo
żyć!” , w której czytamy m.in., że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
od 100 lat angażuje się w różnorodne formy działalności, które
mają bezpośredni wpływ na zdrowie i rozwój psychofizyczny
dziecka.
Irena Malanowska
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Wystawa w 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W służbie dzieci i młodzieży
Tak właśnie, „W służbie dzieciom i młodzieży”, została zatytułowana wystawa, której otwarcie odbyło się w Mediatece
Start-Meta w Warszawie. Na 19 planszach eksponowane są
archiwalne i współczesne zdjęcia, ilustrujące stuletnią historię
organizacji oraz ciekawe i ważne informacje o jej działalności.
W broszurce towarzyszącej wystawie zamieszczono zarówno
omówienie dziejów i działalności Towarzystwa, jak i fotografie
z wystawy.

Dawniej
Dowiadujemy się m.in., że Towarzystwo jest najstarszym
w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na
rzecz dzieci i ich rodziców. Powstało w 1919 roku przy PPS
z inspiracji Stefanii Sempołowskiej, działaczki społecznej, pedagoga, publicystki i pisarki, która widziała potrzebę ratowania
dzieci osieroconych po pierwszej wojnie światowej, biednych,
chorych, potrzebujących różnorodnej pomocy. Istotne były
także cele wychowawcze: dzieci miały być wychowywane na
ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną,
uspołecznionych, tolerancyjnych, odważnych, zawsze gotowych do obrony słabszego i udzielania pomocy, zaradnych,
gospodarnych i pracowitych oraz miłujących swą ojczyznę.
Posłowie związani z Towarzystwem, wśród nich pierwszy
przewodniczący RTPD Tomasz Arciszewski aż do wybuchu
drugiej wojny światowej, a po wojnie premier rządu londyńskiego RP na uchodźstwie, wnosili pod obrady Sejmu ważne,
często bolesne problemy dziecięce, wymagające zaangażowania się państwa w ich rozwiązanie. Działacze Towarzystwa
bronili praw dziecka na zebraniach ogniw związków zawodowych, spółdzielczości, w prasie oraz we własnych publikacjach informacyjnych – czytamy we wspomnianej broszurce.
Podejmowano coraz to nowe inicjatywy, mające na celu
zorganizowanie potrzebnych dzieciom form opieki i pomocy.
Należały do nich m.in. kolonie, półkolonie, ogniska, świetlice
i kluby. W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM)
na Żoliborzu został wypracowany oryginalny, kompleksowy
program działalności uwzględniającej takie zagadnienia, jak
zdrowie, edukacja, opieka i wychowanie dzieci w środowisku

zamieszkania, porady dla rodziców. Warto przypomnieć, że
głównym inicjatorem i twórcą tego programu był pediatra
dr Aleksander Landy. Na terenie osiedla powstały wówczas:
poradnia, przedszkole, szkoła powszechna i gimnazjum,
świetlica środowiskowa, biblioteka z czytelnią, ogród, teatrzyk
kukiełkowy „Baj”, dla którego teksty przedstawień pisała Maria
Kownacka, znana autorka „Plastusiowego pamiętnika” i innych
książek dla dzieci. W roku 1922 został również założony pod
Warszawą ośrodek „Helenów” dzięki Bronisławie i Kazimierzowi Dłuskim, którzy swój majątek ziemski wraz zabudowaniami
przekazali na zorganizowanie opieki nad dziećmi.

Obecnie
Dziś ośrodek funkcjonuje pod nazwą Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, będąc wzorem nowocześnie i kompleksowo zorganizowanej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, kontynuując
myśl społeczną i pedagogiczną swoich poprzedników, stale
rozwija system opieki nad dziećmi, zapoczątkowany w pierwszych latach niepodległości Polski. Poradnie społeczno- pedagogiczne, środowiskowe ogniska wychowawcze, pedagog
rodzinny, dożywianie i programy zdrowego żywienia np. Żółty
Talerz, tworzenie coraz lepszych warunków wypoczynku dla
dzieci w Jastrzębiej Górze czy Serocku, prowadzenie żłobków
i przedszkoli na wsi i w małych miejscowościach, zapobieganie sieroctwu społecznemu – to tylko niektóre przykłady
działań na rzecz i dla dobra dzieci.
Wystawa dokumentująca najważniejsze idee i wydarzenia
z okresu 100 lat aktywnej działalności Towarzystwa będzie
dostępna jeszcze przez rok. Można ją oglądać na stronie
internetowej www.100TPD.pl
Irena Malanowska
Wystawa, zorganizowana staraniem oddziału TPD na warszawskich Bielanach, została
zrealizowana dzięki pomocy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Warszawa w
Europie.
Zdjęcia z Wystawy zamieszczone są obok, na str. 33.
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Fot. Archiwum TPD, M. Kwiatek, I. Malanowska

Otwarcie wystawy z okazji 100-lecia TPD

Stronę opracowała Irena Malanowska

Dzieciństwo w potrzebie

Fot. Irena Malanowska

Czytaj o konferencji Dzieciństwo w potrzebie na str. 3–5
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