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100-lecie i XVIII Krajowy Zjazd Delegatów TPD

Wciąż poszukujemy nowych przyjaciół
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
bieda, choroby, brak opieki, analfabetyzm – to tylko niektóre
nieszczęścia, z którymi musieli się zmierzyć działacze Towarzystwa (RTPD). Wśród nich było wiele osób wybitnych takich
jak pierwszy przewodniczący RTPD Tomasz Arciszewski czy
doktor Aleksander Landy – twórca koncepcji pracy środowiskowej na rzecz dzieci i rodzin w miejscu zamieszkania,
która była realizowana w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Obchody jubileuszowe, siłą rzeczy, pozwoliły upamiętnić te
dokonania we wspomnianych wydawnictwach, jak również
podczas uroczystych gali, organizowanych na wszystkich
szczeblach działalności TPD, gdzie można było obejrzeć
m.in. wystawę „W służbie dzieciom i młodzieży” obrazującą
historię Towarzystwa od początku po dzień dzisiejszy. Zainteresowaniem cieszyły się też kiermasze prac plastycznych
organizowane przez warsztaty terapii zajęciowej.
O niektórych wydarzeniach, na przykład o centralnej
gali pisaliśmy w poprzednim „Przyjacielu Dziecka”, zaś w
bieżącym numerze naszego pisma publikujemy sprawozdanie z gali mazowieckiej i nadesłane korespondencje
o innych terenowych uroczystościach. Dużym echem te
imprezy odbiły się w doniesieniach internetowych i lokalnych mediach, dając świadectwo aktywności działaczy,
ale chyba także niemałej rangi, osiągnięć i znaczenia
TPD?

Fot. I. Malanowska

Rok 2019 był szczególny w działalności Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Minął pod znakiem dwóch ważnych
wydarzeń, jakimi były obchody jubileuszowe 100-lecia
organizacji oraz listopadowy XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów TPD, kończący kolejną
czteroletnią kadencję. Jak wypada podsumowanie tego
roku?
Był to na pewno czas niezwykle aktywny we wszystkich
oddziałach TPD: regionalnych, okręgowych, powiatowych i
gminnych oraz w kołach w całym kraju. Na szczeblu centralnym odbyły się dwie ważne konferencje: „Jaka przyszłość
TPD?” oraz „Dziecko w potrzebie”. Zostały także wydane
znaczące książki: opracowana z inicjatywy ZG TPD monografia pod redakcją Piotra Pawłowskiego „Siła jedności w różnorodności” i „Ambasadorzy dzieci” tegoż autora, publikacja
PWSZ im. Witelona w Legnicy poświęcona jubileuszowi TPD
i wiele innych wydawnictw, w formie książek, broszur, albumów o historii i działalności naszej organizacji, opracowane
z inicjatywy zarządów i oddziałów terenowych na przykład
w Poznaniu, Sochaczewie, Koninie i innych w całym kraju.
Opracowania te są świadectwem ogromnego znaczenia tej
wielkiej pracy, jaką nasze stowarzyszenie wykonało i nadal
wykonuje w ciągu całego swojego istnienia, czyli minionego
wieku. Warto przypomnieć, jak trudna była sytuacja dzieci
po pierwszej wojnie światowej, na początku porozbiorowej
odbudowy odradzającego się państwa: sieroctwo, skrajna

Obrady Zjazdu TPD. Od lewej: M. Jagodzińska, M. Kędzierski, S.L. Stadniczeńko, Z. Nowaczyk, W. Kołak, Z. Pyszkowski, G. Piestrak
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Można powiedzieć, że z okazji stulecia mieliśmy prawdziwy festiwal obchodów w oddziałach i kołach TPD, których
rangę niewątpliwie podnosił fakt, że honorowym patronatem
objęła je Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP; było też wiele patronatów wojewodów,
marszałków województw, starostów, burmistrzów i wójtów,
co pokazuje, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest znane i
doceniane. Uroczystości jubileuszowe z reguły były okazją
do przybliżenia historii i tradycji TPD, wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym działaczom, przedstawicielom
wspomagających instytucji i urzędów, sponsorom i innym
osobom wspierającym naszą działalność. Padło też wiele
ciepłych słów ze strony zaproszonych gości na temat walorów i społecznej potrzeby działalności prowadzonej przez
Towarzystwo. Atrakcją były występy artystyczne, muzyczne,
wokalne czy teatralne dzieci ze środowiskowych ognisk i
świetlic TPD, co jednocześnie pokazywało wysoki poziom
wychowania i edukacji w tych placówkach. W sumie możemy
być zadowoleni z przebiegu obchodów i słusznie dumni z
osiągnięć TPD.
Przejdźmy do zagadnień związanych z listopadowym
Krajowym Zjazdem Delegatów TPD. Jakie problemy były
wiodące w obradach?
Pierwszy dzień obrad Zjazdu, które odbyły się w gmachu
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, składał się z dwóch części: odznaczeniowej, której celem było
uhonorowanie wybitnych działaczy, pracowników, przyjaciół
dzieci odznaczeniami państwowymi i organizacyjnymi; oraz
części roboczej kontynuowanej następnego dnia w Centrum
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Wypowiedzi dyskutantów skupiały się głównie na podsumowaniach
związanych z kończącymi się obchodami jubileuszowymi i
zadaniami na następne stulecie, co znalazło odzwierciedlenie
w propozycjach Komisji Uchwał i Wniosków, które z jednej
strony mówią o potrzebie dalszego wzbogacania materiałów
historycznych np. poprzez powołanie terenowych komisji
zajmujących się ich gromadzeniem, z drugiej o potrzebie
wychodzenia naprzeciw współczesnym wyzwaniom opiekuńczym i wychowawczym. A więc poszanowanie dla tradycji, ale
także organizowanie form pracy uwzględniających aktualne
zagrożenia i potrzeby wychowawcze. Wokół dzieci i rodziny
powinny się koncentrować inicjatywy i działania TPD.
Dlatego musimy rozwijać działalność kół i placówek
w zakresie wspierania dzieci i rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją?
Doświadczeń w tej dziedzinie nam nie brakuje. Dysponujemy sprawdzonymi formami pracy z rodziną np. z pomocą
pedagogów rodzinnych, chodzi jednak o ich upowszechnienie. Wciąż są rodziny niewydolne wychowawczo, niezaradne w codziennych sprawach, niepełne – tylko z jednym
rodzicem, konieczne jest również zapobieganie sieroctwu
dzieci, co jest możliwe dzięki pracy środowiskowych ognisk
wychowawczych TPD, gdzie od dawna obowiązuje hasło
„Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach
własnych”. Potrzeby dzieci są różne: jedne potrzebują pomocy w nauce, inne zajęć rozwijających uzdolnienia, uczestnictwa w wycieczkach i koloniach, pomocy w posługiwaniu
się komputerem. Również rodzice potrzebują, częściej niż
sądzimy, porad i szkoleń o tym, jak postępować z dziećmi.
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Wszystkie te zadania w większym zakresie i bardzo dobrze
mogą być realizowane w środowiskowych ogniskach wychowawczych TPD.
Mamy wiele przykładów innych inicjatyw. Należy do nich
nauka zdrowego żywienia, co świetnie realizowały ogniska
TPD w ramach programu „Żółty Talerz”, na który, niestety,
skończyła się dotacja. Niedawno został podsumowany i nadal trwa znakomity, dofinansowany przez PEPCO, program
„Cyfrolatki” o tym, w jaki sposób dziecko może się bronić
przed skutkami hejtu; bardzo pozytywne są też doświad-

22–23 listopada 2019 r.

XVIII Krajowy Zjazd
Delegatów Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci
W dniu 22 listopada 2019 r. w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie rozpoczął
się dwudniowy XVIII Krajowy Zjazd SprawozdawczoWyborczy Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Należy podkreślić, że Zjazd przypadł w roku jubileuszowych obchodów 100-lecia TPD, co przyczyniło
się do szczególnie podniosłej atmosfery tego wydarzenia.
Pierwszą część Zjazdu stanowiła Gala Odznaczeniowa, mająca na celu uhonorowanie wybitnych
członków, działaczy, społeczników, przyjaciół dzieci,
oddanych ideom i misji TPD. Podczas Gali z rąk wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego
Srebrny Krzyż Zasługi odebrała wieloletnia zasłużona
działaczka TPD Ewa Grzesznik. Następnie, w imieniu Ministra Edukacji Narodowej, wicekurator mazowiecki Krzysztof Wiśniewski udekorował Medalami
Komisji Edukacji Narodowej kilkunastu szczególnie
wyróżniających się przez długie lata działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Z kolei Medalami Jubileuszowymi TPD uhonorowano działaczy, którzy na
swoim terenie wyróżniają się pracą na rzecz dziecka
oraz osoby od lat wspierające działalność naszego
Stowarzyszenia.
Po części odznaczeniowej zostały przedstawione
sprawozdania merytoryczne i finansowe za mijającą kadencję 2015-2019 TPD. Po przeprowadzeniu
wyborów do Zarządu Głównego przedstawiono zebranym na sali osoby wchodzące w skład nowo
wybranych władz TPD: prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika oraz skład nowego
Prezydium Zarządu Głównego TPD i Głównej Komisji
Rewizyjnej.
Zjazd kontynuowano w dniu 23 listopada br. w
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Tematami obrad były m.in. zmiany niektórych
zapisów w statucie, skład komisji problemowych i
powołanie nowych oraz kierunki działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kolejnej kadencji w latach
2019-2023.
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czenia programu „Droga do domu”, prowadzonego przez
zachodniopomorskie TPD, którego celem jest umożliwienie
powrotu podopiecznych domu dziecka do własnej rodziny.
Cieszy, że podejmowane są działania ekologiczne, takie jak
udział dzieci z koszalińskich placówek w sadzeniu drzew
pod hasłem „100 dębów na 100-lecie TPD”. Tym bardziej,
że Komisja Uchwał i Wniosków postuluje podjęcie starań
o podnoszenie świadomości naszych podopiecznych w
dziedzinie ekologii.
Kolejnym postulatem jest umacnianie rzecznictwa i
ochrony praw dziecka poprzez Rzeczników Praw Dziecka
TPD.
Po szkoleniach, prowadzonych swego czasu dla działaczy pragnących zajmować się tymi kwestiami, było ponad stu
rzeczników w całym kraju. Są bardzo potrzebni i szanowani,
ponieważ pomagają rozwiązywać konflikty rodzinne, interweniują gdy dziecko jest krzywdzone i w innych trudnych
sprawach opiekuńczych i wychowawczych. Zwracają się
w tym celu do różnych instytucji np. szkoły, sądu, policji,
odpowiednich urzędów, nieraz konsultują się z lekarzami
czy psychologami. Chcemy znów podjąć szkolenia w celu
zwiększenia liczby społecznych rzeczników TPD, ale także
po to, by stworzyć warunki do wymiany doświadczeń w sprawach, jakimi się zajmują. Społeczni rzecznicy praw dziecka
wywodzą się spośród działaczy, prawników, nauczycieli i
przedstawicieli innych zawodów. Są zazwyczaj usytuowani
przy Zarządach TPD, gdzie pełnią dyżury. Zapotrzebowanie
na ich pomoc nie maleje, a wręcz przeciwnie – zwiększa się,
co świadczy o zaufaniu, jakim się cieszą w swoim środowisku. Dlatego chcemy poszerzyć zakres ich działalności i w
związku z tym od pewnego czasu dyskutujemy o zmianie
nazwy z rzecznik praw na rzecznik spraw dziecka.
Jednocześnie obserwujemy duże zainteresowanie poradnictwem dotyczącym spraw rodzinnych, spotkaniami
mającymi na celu wzbogacanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.
Wiele Zarządów prowadzi szkolenia na te tematy, jednak
powinno ich być zdecydowanie więcej.
Przykładem skutecznego wychodzenia naprzeciw
trudnym problemom dzieci i młodzieży może być podsumowany w grudniu br. projekt „Cyfrolatki”, o którym
piszemy w „Przyjacielu Dziecka”...
Efekty tego projektu przeszły wszelkie oczekiwania. Dobrze więc, że dzięki finansowemu wsparciu firmy PEPCO, będzie kontynuowany. Hejt w internecie jest bardzo poważnym
problemem dotykającym także dorosłych, ale szczególnie
uderza w dzieci, które nie wiedzą, jak sobie z nim radzić i
z reguły ciężko przeżywają napastliwe i krzywdzące wpisy
na swój temat. Podczas spotkań warsztatowych dzieci dowiadują się, jak postępować w przypadku hejtu, z kim o tym
porozmawiać i gdzie szukać wsparcia. Podczas grudniowego spotkania okazało się, że również rodzice potrzebują
wiedzy na ten temat, co dla działaczy TPD stanowi kolejne
wyzwanie.
Innym trudnym tematem jest opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi…
Misją Towarzystwa Przyjaciół Dzieci od początku było
organizowanie pomocy dla wszystkich dzieci w potrzebie,
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również chorych i niepełnosprawnych, i tak jest do dziś. To
właśnie przy naszym Stowarzyszeniu powstały pierwsze sklepiki z bezglutenową żywnością, pojawiły się zorganizowane
formy opieki nad dziećmi z upośledzeniem umysłowym, z
niepełnosprawnością ruchową, zrodził się ruch samopomocy rodziców na rzecz dzieci z deficytami rozwojowymi.
Pierwsze olimpiady sportowe niepełnosprawnych również
zapoczątkowane zostały w TPD. Obecnie ruch na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym funkcjonuje jako odrębne
stowarzyszenie z Krystyną Mrugalską jako honorowym prezesem na czele, natomiast w strukturach TPD działa na rzecz
dzieci z niepełnosprawnością ruchową Krajowy Komitet
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
TPD pod wieloletnim kierunkiem Józefa Bogdaszewskiego.
Komitet i koła prowadzą szeroką i bogatą działalność, która
zdecydowanie przyczyniła się do likwidowania rozmaitych
barier – architektonicznych, społecznych, obyczajowych,
zawodowych – utrudniających dzieciom i młodzieży pełnoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Obecnie dzieci
niepełnosprawne, jeśli tylko ich stan zdrowia pozwala, uczą
się, studiują, jeżdżą na wycieczki krajowe i zagraniczne,
uczestniczą w imprezach organizowanych z okazji różnych
świąt i wydarzeń. Wiodącą rolę w zakresie opieki, edukacji
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pełnią Centrum TPD
„Helenów”, warsztaty terapii zajęciowej oraz środowiskowe
domy samoopieki.
We wnioskach sformułowanych na podstawie dyskusji
zjazdowej zwraca się uwagę na potrzebę dbałości o majątek TPD, powołania nowych komisji, wzmocnienia działalności środowiskowych ognisk wychowawczych, rozwijania współpracy z uczelniami, instytucjami oświatowymi,
pomocą społeczną, sądami i innymi organizacjami.
Zakres naszych prac jest bardzo szeroki. Warto tu
przypomnieć trzy podstawowe zasady naszej działalności,
którymi są: kompetencje, kreatywność i kompleksowość,
wyznaczające charakter, zakres i kierunki naszej działalności. Przykładem dbałości o majątek jest ośrodek wypoczynkowo – rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiej Górze
nad morzem, który przejęliśmy od TPD w Gdańsku w stanie
bardzo złym, a dzięki konsekwentnie prowadzonym remontom już kolejny rok służy dzieciom jako miejsce kolonii
letnich. Chcemy jednak, aby ta placówka była dostępna
przez cały rok, również w celu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, dlatego podjęliśmy odpowiednie prace modernizacyjne. Chcielibyśmy również odrestaurować ośrodek
w Woźnejwsi, co jest zadaniem wymagającym pokonania
różnych barier urzędowych i zdobycia dużych środków
finansowych. O wszystkich propozycjach sformułowanych
we wnioskach rozmawiamy na zebraniach, dyskutujemy
podczas posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego TPD.
Radzimy się doświadczonych działaczy oraz współpracujących z naszym Towarzystwem profesjonalistów, starając się
znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Mamy wielu oddanych
działaczy, współpracowników, sponsorów i wolontariuszy.
Niemniej wciąż musimy poszukiwać nowych przyjaciół, aby
nadal z sukcesem realizować naszą misję, jaką jest troska
o dobro dzieci i rodziny.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Irena Malanowska
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„Sto lat doświadczenia i wciąż wiele wyzwań!”

Kierunki działania TPD w latach 2019–2023
Po XVIII Krajowym Zjeździe Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Wchodząc w kolejne 100-lecie, zainicjowane XVIII Krajowym Zjazdem Sprawozdawczo - Wyborczym Delegatów
TPD, powinniśmy troszczyć się o to, żeby Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci było w dalszym ciągu najbardziej wyrazistą
i skuteczną organizacją pomocy dzieciom w potrzebie.
Nasze Stowarzyszenie od początku polskiej państwowości podjęło aktywne działania w celu organizowania różnych
form opieki ograniczających cierpienia dzieci osieroconych,
zaniedbanych, głodnych, chorych, potrzebujących opieki i
pomocy, zapoczątkowując tym samym tworzenie nowoczesnego systemu opieki nad dziećmi.
Na przestrzeni stu lat, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom, Towarzystwo wdrażało nowe, innowacyjne formy pomocy dzieciom, np. przedszkola, żłobki,
prewentoria, kolonie wypoczynkowe i zdrowotne, poradnie
społeczno-wychowawcze (obecne poradnie pedagogicznopsychologiczne), ośrodki adopcyjne, z których wiele po
pewnym czasie zostało trwale włączonych do państwowego
systemu oświaty i wychowania. Rozwijają się dotychczasowe i powstają nowe formy pomocy dziecku. Dzisiaj w swojej
działalności, dbając o dobro dziecka troszczymy się o jego
wszechstronny rozwój: fizyczny, psychiczny, emocjonalny,
organizujemy uczestnictwo w kulturze, zapewniamy możliwość rozwijania zainteresowań i talentów, zdobywania
wiedzy i umiejętności. Prowadzimy szkolenia na temat
właściwego korzystania z Internetu i innych mediów, a w
dożywianiu promujemy naukę zasad zdrowego żywienia.
Skuteczne pomaganie dzieciom musi uwzględniać
wspieranie ich rodziców, szczególnie gdy przeżywają trudne sytuacje kryzysowe.

Obszary działań
Wybierając i ustalając kierunki pracy na najbliższe cztery lata wzięto pod uwagę wnioski z dyskusji panelowej
zorganizowanej pod hasłem „Jaka przyszłość TPD?” oraz
konferencji naukowej „Dzieciństwo w potrzebie”, które
odbyły się w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a także dokumenty wewnętrzne,
w szczególności coroczne sprawozdania z działalności
oddziałów terenowych TPD, materiały z kontroli prowadzonych przez Główną Komisję Rewizyjną oraz protokoły
z posiedzeń Zarządu Głównego TPD.
TPD w całym kraju liczy ponad 50 tys. członków. Jesteśmy dużą (masową) organizacją, stanowiącą realną
siłę sprawczą i wywierającą wpływ na politykę społeczną
zarówno na poziomie terytorialnym, jak i centralnym. Towarzystwo działa poprzez swoje terenowe jednostki obecne
we wszystkich województwach, posiada organy statutowe
umożliwiające kontrolę i doskonalenie wewnętrzne. Trwałą
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podstawą działania jest struktura i sieciowy charakter TPD,
które - jako organizacja o wyrazistej odrębności - spełnia
funkcje: integracyjne dla skupiających się wokół wspólnych
celów społeczności oraz interwencyjne poprzez rzecznictwo w sprawach dziecka i rodziny.
Dorobek Towarzystwa odznacza się nowatorskimi rozwiązaniami i niektóre z nich które na trwałe weszły do
publicznej praktyki pedagogicznej i opiekuńczej. Oferta
TPD (patrz statut) posiada walory działań systemowych
nie tylko w obrębie Towarzystwa: jako model społeczny dostarcza struktur do działań obywatelskich zarówno
w społeczności lokalnej, jak i w skali ogólnopolskiej.
Coroczne sprawozdania odzwierciedlają bogatą działalność merytoryczną jednostek terenowych, w tym należy
wymienić, że TPD prowadzi ponad 20 rodzajów placówek
dla dzieci, m.in. żłobki, przedszkola, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe, szkoły, ośrodki pracy środowiskowej,
poradnie (centra) dla dziecka i rodziny; 10% wszystkich
działań kieruje do osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy,
specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjne,
centra edukacyjne, turnusy rehabilitacyjne, niepubliczne
rehabilitacyjne zakłady opieki zdrowotnej; rozwija działalność na rzecz wspierania rodziny w stałych formach:
pedagogów rodzinnych, ośrodków adopcyjnych, placówek
poradnictwa rodzinnego, ośrodków interwencji kryzysowej
itp. Uczestniczy również w wielu czasowych projektach
wspierających rodzinę; ważną częścią działalności TPD
są społeczni rzecznicy praw dziecka podejmujący interwencje w rodzinie, szkole, sądzie i innych instytucjach w
przypadkach krzywdzenia i naruszania praw dziecka; terenowe oddziały i placówki TPD włączają się do organizacji
wypoczynku wakacyjnego i śródrocznego. TPD dysponuje
bazą wypoczynkową, prowadzi schroniska młodzieżowe,
domy wczasów dziecięcych, całoroczne i sezonowe ośrodki
wypoczynkowe; pomimo występujących trudności finansowych od lat nie zmniejsza się liczba dzieci korzystających z
organizowanej przez Stowarzyszenie różnorodnej pomocy
materialnej; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest pracodawcą
dla niemal 2000 osób, z czego prawie 1500 zatrudnia na
umowę o pracę.

Wyzwania
A oto niektóre wyzwania, stojące przed członkami TPD
na początku drugiego 100-lecia działalności:
• Popularyzowanie historii i dokonań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jak również formułowanie ambitnych zamierzeń na przyszłość.
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• 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.
• Inicjowanie i rozwijanie partnerstwa strategicznego dla
sądów rodzinnych i instytucji pomocy społecznej.
• Przeciwdziałanie poczuciu samotności współczesnych
dzieci wynikającej z takich przyczyn, jak traktowanie
dzieci w sposób przedmiotowy, brak poszanowania ich
wartości, możliwości wyrażania własnego zdania, poczucia sprawczości. Dzisiaj godne warunki życia dziecka
to nie tylko i nie przede wszystkim zaspokajanie potrzeb
materialnych.
• Wspieranie, ale nie zastępowanie rodziny w wielu wymiarach, np. w przypadkach niewłaściwych i ryzykownych zachowań dzieci, ucieczki w uzależnienia, agresji
i innych zaburzeń.
• 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. Mogą i powinni to
być w większym stopniu uczniowie i studenci.
• Dostosowywanie struktur organizacyjnych do potrzeb,
aby były możliwie proste i efektywne.
• Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami działającymi w interesie dzieci, razem skuteczniej osiągniemy wspólne cele.
Warto w tym miejscu zauważyć, że 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.

Priorytety

Fot. R. Klim

W kolejnej kadencji Towarzystwo, czerpiąc z tradycji i
doświadczeń, a jednocześnie korzystając z nowych możliwości, będzie nadal realizowało misję służby dzieciom,

Obrady w pierwszy dniu Zjazdu TPD. Na mównicy Jolanta Szklarska
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określoną statutem. Szczególną troską otoczymy dzieci
gorszych szans żyjące w trudnych warunkach i ubóstwie,
zaniedbane pod względem opiekuńczym, wychowawczym,
zdrowotnym, chorym, niepełnosprawnym, o zaburzonym
rozwoju, osieroconym, zagrożonym sieroctwem społecznym, krzywdzonym, niedostosowanym, narażonym na uzależnienia, wypadki i inne niebezpieczeństwa.
Szczególną uwagę skoncentrujemy na działaniach związanych z ochroną praw dzieci i wyrównywaniem ich startu
życiowego.
Towarzystwo, jak dotychczas, będzie orędownikiem
wszechstronnego rozwoju dzieci. W planowaniu bezpośredniej pracy z dzieckiem jednostki TPD powinny uwzględniać
formy pracy sprzyjające wychowaniu dzieci i młodzieży na
ludzi samodzielnych, przedsiębiorczych, gospodarnych,
przygotowanych do pokonywania trudności, tolerancyjnych, życzliwych i wrażliwych na krzywdę innych, umiejących korzystać z zasobów kultury, szanujących wartość i
owoce pracy, dumnych ze swej ojczyzny i przynależności
do społeczności międzynarodowej, a także ceniących inicjatywy i sukcesy swojej organizacji. Więcej uwagi należy

skupić na rozwoju i wzmacnianiu wolontariatu oraz rozwoju kół, zwłaszcza w szkołach, co stanowi wciąż mało
wykorzystany potencjał organizacyjny. Trzeba również

uwrażliwiać społeczeństwo na krzywdę dziecka poprzez
takie działania, jak: szersze wykorzystanie roli TPD jako
organizacji strażniczej, w której każdy członek z mocy statutu jest rzecznikiem dziecka; upowszechnianie znajomości
praw dziecka i ujawnianie ich naruszeń; doskonalenie i
rozwój poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i
prawnego dla dzieci, młodzieży i rodziców; ochrona przed
wszelkimi formami przemocy i patologii, występowanie w
sprawach dzieci do rodziców, władz, sądów, organizacji,
instytucji, placówek itp.; upowszechnienie działań tepedowskich rzeczników praw dziecka oraz organizacja sieci
rzeczników w obrębie województwa, wspieranie ich wysiłków, metod i organizacji pracy podejmowanej w interesie
dzieci i rodzin.
Istotnym kierunkiem działalności TPD jest dbałość o
zdrowie dziecka, zdrowy styl życia, właściwe odżywianie,
ruch, sport, rekreację, turystykę m.in. według wskazań
dr. Henryka Jordana, co oznacza wprowadzenie do
praktyki pracy placówek wsparcia dziennego zajęć kulinarnych z zakresu racjonalnego i zdrowego żywienia
oraz ćwiczeń fizycznych i zajęć sportowych. W praktyce
realizacja tych zadań winna uwzględniać: wykorzystywanie otwartych miejsc rekreacji dziecięcej, placów gier
i zabaw, ogrodów jordanowskich; inicjowanie budowy
przestrzeni rekreacyjnej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych; podejmowanie starań
o pozyskanie terenu na utworzenie tepedowskiego ogrodu jordanowskiego; upowszechnianie sportu i rekreacji
poprzez organizację zawodów sportowych, turniejów
międzyogniskowych, podwórkowych, spartakiad; podejmowanie pracy ulicznej i podwórkowej; organizowanie
aktywnego wypoczynku wakacyjnego w różnych jednostkach TPD w zależności od potrzeb środowiskowych
i własnych możliwości, w szczególności w formie kolonii
wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów rekreacyjnych
i specjalistycznych, np. sportowych, plenerów malarskich,
warsztatów muzycznych, wycieczek i biwaków; półko-
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lonii, letnich dziecińców wiejskich czy zajęć w ramach
akcji „lato w mieście”; wykorzystanie tepedowskiej bazy
rekreacyjnej i wypoczynkowej do organizacji sportowych
imprez o charakterze integracyjnym np. między miastami
czy powiatami; organizowanie dla podopiecznych TPD
kursów pierwszej pomocy. Kolejnym ważnym obszarem

działania jest aktywna edukacja obywatelska dzieci i młodzieży m.in. poprzez rozwój samorządności
i parlamentaryzmu dziecięcego. Są to na przykład:

organizacja samorządowych grup dziecięcych, kampanii wyborczych, sejmików i innych form samorządności,
jak również organizacja obywatelskich akcji dziecięcych;
zapewnianie doradztwa i wsparcia samorządom dziecięcym (szkolnym, podwórkowym, w placówkach TPD),
sejmikom dziecięcym; wypracowanie i upowszechnienie
metodyki prowadzenia samorządowych grup dziecięcych;
upowszechnianie własnych wydawnictw propagujących
dobre praktyki „obywatelskie” z wykorzystaniem tradycyjnych wydawnictw i w formie nośników elektronicznych
(komputer).

Działalność środowiskowa
Inny niezmiernie ważny postulat dotyczy potrzeby umacniania ognisk wychowawczych jako środowiskowych placówek wsparcia dziennego, prowadzonych w połączonych
formach: opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, jak również placówek z pełnym programem środowiskowym. Istota programu tepedowskich ognisk polega na
zapewnieniu opieki, uzupełnianiu deficytów i braków szkolnych (likwidacja drugoroczności), rozwijaniu zainteresowań,
coraz szerszym kręgu oddziaływania na wychowanka i jego
otoczenie - rodziców, rodzeństwo, rówieśników, nauczycieli.
Jako placówka o charakterze środowiskowym ognisko
nadal jest alternatywą w stosunku do ulicy, zapobiega niedostosowaniu społecznemu, a jednocześnie nie zastępując
domu, wzbudza i podtrzymuje więzi między dzieckiem a
rodziną, chroni je przed sieroctwem społecznym. Przypomnienie to wydaje się bezwzględnie konieczne w związku
z marginalizowaniem przez samorządy roli ognisk sytuujących je rodzajowo w grupie placówek wsparcia dziennego
obok „zwykłych” świetlic, kół zainteresowań czy klubów.
Tymczasem art. 24 ust 5 ustawy o wspieraniu rodziny (…)
stwarza możliwość połączenia placówek prowadzonych w
formie: opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej w jedną. Dopiero ten zabieg wypełnia treścią pojęcie
„ogniska” w rozumieniu tradycji i praktyki tepedowskiej,
jako środowiskowej placówki wielofunkcyjnej przynoszącej
oczekiwane efekty. Środowiskowa działalność opiekuńczo-wychowawczy, edukacyjna i rehabilitacyjna powinna
uwzględniać przede wszystkim prowadzenie istniejących i
tworzenie nowych placówek dla dzieci i młodzieży, w tym:
środowiskowe ogniska wychowawcze, ogniska pracy pozaszkolnej, ogniska młodzieżowe; placówki terapeutyczno
– rehabilitacyjne, turnusowe ośrodki socjoterapii, domy
wczasów dziecięcych, środowiskowe domy samopomocy,
domy dziennego pobytu, świetlice socjoterapeutyczne,
warsztaty terapii zajęciowej; szkoły, ośrodki wychowawcze,
schroniska; placówki o charakterze integracyjnym. Nie
można pominąć takich zadań, jak udział ogniw i placówek
TPD w opiece nad dzieckiem w wieku żłobkowych i przed-
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szkolnym m. in. poprzez tworzenie żłobków i przedszkoli,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wsi, dzieci z regionów zagrożonych marginalizacją i patologią społeczną
oraz dzieci chorych i niepełnosprawnych, a także udzielanie
rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki, wychowaniu i
kształceniu dzieci.

Ważne postulaty
Wprowadzając Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w nowe
100-lecie pracy organizacyjnej na rzecz dzieci, zgodnie z
propozycją ZG TPD, powinniśmy się kierować, we wszystkich ogniwach i placówkach, hasłem: „Róbmy wszystko,
aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych”.
Wokół tego wezwania skupiają się wszystkie treści związane
z pomocą w kształtowaniu prawidłowych relacji w rodzinie. Na ten temat planowana jest konferencja naukowa.
Upowszechnić także należy programy: „Ośrodek Usług
Rodzinnych TPD”, zainicjowany od 2018 r. w Warszawie
i powiatach woj. mazowieckiego oraz „Droga do domu”
realizowany z sukcesem w woj. zachodniopomorskim.
Inne postulaty, zgłoszone w czasie dyskusji zjazdowej:
udzielanie doradztwa przez TPD np. w Elblągu, Krośnie,
Koszalinie, Łodzi, Warszawie, Szczecinie, które dysponują materiałami metodycznymi, innym zarządom TPD w
tworzeniu i prowadzeniu żłobków i przedszkoli, zwłaszcza w środowisku wiejskim, z uwzględnieniem możliwości
funkcjonowania placówek integracyjnych; organizowanie
sezonowych placówek dla dzieci, tzw. dziecińców wiejskich,
zwłaszcza w okresie nasilonych prac polowych. Nadal pomoc dzieciom i młodzieży gorszych szans, które często
są zagrożone niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym, wagarujące, dzieci ulicy lub osamotnione, przewlekle
chore, niepełnosprawne; również dzieci wsi, którym daleko
do lekarza, kina, teatru, domu kultury lub klubu. Dzieci te
należy otoczyć opieką i profesjonalną pomocą, co zapewniają środowiskowe ogniska wychowawcze TPD, wsparte
przez pedagoga rodzinnego, psychologa, instruktora sportu. Za przykładem Legnicy należy tworzyć nowe koła TPD
sprzyjające wzbogaceniu pracy środowiskowej. Zachodzi
także potrzeba powołania przy ZG TPD nowych komisji
specjalistycznych np. Komisji Finansowej, Programowej
i innych np. Historycznych przy zarządach regionalnych.
Wciąż bardzo ważna jest organizacja szkoleń, wymiana
doświadczeń, publikacja programów realizowanych przez
koła TPD. Należy doceniać dorobek wydawniczy zarządów,
ogniw terenowych i placówek TPD (np. Koszalin, Legnica,
Szczecin, Centrum „Helenów”) i kontynuować takie periodyki jak „Przyjaciel Dziecka”, „Ognisko” oraz powstające
w ramach współpracy TPD z wyższymi uczelniami publikacje przedstawicieli kadry naukowej i prace dyplomowe
studentów.
Należy podkreślić, że nadal cechami wyróżniającymi
działalność TPD pozostają kreatywność, kompetencja i
kompleksowość. A tworząc środowiskowe koalicje z samorządami, szkołami i placówkami oświatowymi, parafiami i
innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziców,
wzbogacimy działalność statutową ogniw i placówek TPD
w całym kraju.
Opracowała Jolanta Szklarska
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XVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów TPD
22–23 listopada 2019 rok

Nowa kadencja w nowym stuleciu
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podsumowali środowiskową działalność statutową Stowarzyszenia
na rzecz dzieci i rodziców wymagających pomocy opiekuńczo-wychowawczej i wsparcia materialnego, prowadzoną przez ogniwa i placówki TPD.
Wędrując przez stulecie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz w ramach
uroczystych obchodów Jubileuszu 100 lat pracy TPD na rzecz
dzieci i rodziców przypominano, że w Polsce idea utworzenia
TPD powstała w 1880 roku w Warszawie, ale ze względu na
brak zgody ze strony zaborcy nie mogła być zrealizowana.
Podobne inicjatywy zrodziły się w wielu regionach naszego
kraju. Poza małopolskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w
Krakowie (1913), powstało Towarzystwo Opieki nad Dzieckiem
w Bielsku-Białej, Przemyślu oraz Gniazda Dziecięce we Lwowie. Wcześniej, z inicjatywy Kazimierza Jeżewskiego, w 1908
roku założono Towarzystwo Gniazd Sierocych. W ramach tej
działalności zakładano świetlice, placówki opiekuńczo - wychowawcze, przedszkola. Organizowano dożywianie, kolonie
wypoczynkowe i zdrowotne, a nawet opiekę lekarską.
Bronisława Bobrowska w książce pt.: „Rzeczpospolita Dziecięca” pisze, że „Myślą przewodnią tej działalności było wychowanie człowieka przyszłości – wolnego, niezależnego – przez
budzenie w nim i pogłębianie instynktu społecznego i zmysłu
krytycznego, przez rozbudzenie dążeń do lepszych form życia,
opartych na sprawiedliwości społecznej i swobodzie myśli.”
Dnia 27 września 1919 roku naczelne władze administracyjne odrodzonej Rzeczypospolitej zatwierdziły statut Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i Opieki nad Niem (pisownia
oryginalna) jako stowarzyszenia opiekuńczo-wychowawczego,
który od 31 października 1926 roku kontynuował działalność
pod nazwą Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Naczelną dewizą wymienionych stowarzyszeń było traktowanie dziecka jako młodego człowieka i obywatela, który
ma określone potrzeby i wymaga w związku z tym w różnych
zakresach pomocy i opieki, co podkreślił Marian Balcerek na
łamach „Pedagogiki Opiekuńczej” z 1977 roku.

Wdrażanie idei
Czy idee Towarzystwa z pierwszej połowy XX wieku a także
owocna działalność oraz formy i metody pracy Robotniczego
Wydziału Wychowania Dziecka i Opieki nad Niem (1919–1927),
Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1927–1949)
Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1946–1949), a
od 1949 roku (po zjednoczeniu ChTPD z RTPD) Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, są współcześnie kontynuowane i rozwijane?
Z relacji Bohdana Tracewskiego przedstawionych w książce pt.
„Przyjaciele dzieci” wynika, że TPD od początku nawiązywało
do wymienionych społecznych ruchów, eksponujących ideę
dobroci i sprawiedliwości społecznej.
Podczas obrad XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów TPD akcentowano, że kierunki pracy: rzecznictwo spraw dziecka oraz
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prowadzenie bezpośredniej działalności opiekuńczo- wychowawczej, profilaktycznej i terapeutyczno - rehabilitacyjnej, stanowią fundament pozytywistycznej, organicznej pracy „u podstaw” wszystkich ogniw i placówek TPD, działających na rzecz
dzieci i rodziców, bez względu na ograniczenia spowodowane
trudnościami finansowymi i uwarunkowaniami kadrowymi.
Nawet w okresie niemieckiej, zbrodniczej okupacji (1939–
1945) wychowankowie zawieszonego RTPD uczestniczyli w walce z okupantem, pomagali dzieciom osieroconym żyjącym w nędzy, tak samo jak ich poprzednicy po pierwszej wojnie światowej.
Ta postawa działaczy Stowarzyszenia zaowocowała również w
okresie powojennym, w latach 1952– 1956, gdy władze polskie,
zachowując promoskiewską uległość, uznały na wzór radziecki,
działalność organizacji społecznych jest zbyteczna, gdyż tylko
państwo jest władne do rozwiązywania wszelkich opiekuńczych,
wychowawczych i zdrowotnych problemów dotyczących dzieci
i młodzieży: 31 października 1952 roku zapadła decyzja o likwidacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Jednak dzięki patriotycznej i prospołecznej postawie tysięcy
działaczy TPD w całym kraju, do faktycznej likwidacji Stowarzyszenia nigdy nie doszło. Z bezpośredniej relacji Stanisława Tułodzieckiego wiemy, że słynna „odwilż”, będąca efektem „Polskiego
Października” 1956 roku, ułatwiła już w pierwszej połowie 1957
roku odrodzenie się Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Stanisław Tułodziecki, wcześniej sekretarz generalny Zarządu Głównego TPD,
na pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów TPD został prezesem
Zarządu Głównego TPD. Po latach niezwykle wytrwałej i profesjonalnej działalności otrzymał tytuł Honorowego Prezesa TPD.

Kontynuacja działalności
Kolejni prezesi Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci kontynuowali i rozwijali działalność środowiskową ogniw
terenowych i placówek TPD na rzecz dzieci i rodziców, koncentrując się zwłaszcza na problemach dzieci gorszych szans. Są
to dzieci niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie, przewlekle
chore (bardzo często osamotnione), dzieci ulicy – zagrożone
sieroctwem i niedostosowaniem społecznym, dzieci wsi, którym
bardzo często jest dalej np. do lekarza, poradni, domu kultury
czy zdrowego kąpieliska (basenu).
Podkreśla się, co potwierdzają kolejne zjazdy delegatów TPD,
ze bardzo owocne działania społeczne oraz formy i metody pracy
ogniw i placówek, prowadzonych w okresie dwudziestolecia
międzywojennego oraz po drugiej wojnie światowej do dziś, są
współcześnie kontynuowane, rozwijane i doskonalone.
W odpowiedzi na apel Komitetu Organizacyjnego obchodów 100 lat TPD, powstała Jubileuszow Bibliografia, związana
tematycznie z działalnością Stowarzyszenia:
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„Przyjaciel Dziecka" nr 7–12/2018 i nr 1–6/2019
Jaka przyszłość TPD? Wydawnictwo popanelowe Zarządu
Głównego TPD, Warszawa 2018;
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie, Halina Kmiotek, Warszawa 2019;
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa od 100 lat, Emilia
Kalitta, Chojnice 2019;
W służbie dzieci i młodzieży. 100-lecie TPD, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie, Warszawa
2019;
100 lat TPD w Wielkopolsce 1919– 2019, K. Gołota,
J. Waligóra, Poznań 2019;
Dziecko w świecie przyjaciół. Książka na Jubileusz 100lecia TPD, J. Grzesiak, R. Sławiński, TPD Oddział w Koninie, Konin 2019;
Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście TPD,
red. M. Buchla, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Witelona w Legnicy, Legnica 2019;
Ambasadorzy dzieci, P. Pawłowski, TPD 1969–2019, ZG
TPD, Warszawa 2019;
Siła jedności w różnorodności. 100 lat TPD, red, P. Pawłowski, Zarząd Główny TPD, Warszawa 2019;
Wędrujemy przez stulecie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, H. Romańczuk, ZG TPD, Warszawa 2019.

Zasłużeni działacze
Z wymienionych (nie wszystkich) pozycji bibliograficznych wynika, co potwierdzają także sprawozdania z działalności Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Towarzystwa
znajdujących się w archiwum TPD, że wszyscy prezesi centralnych władz Towarzystwa wzbogacali i doskonalili działalność środowiskową na rzecz dzieci i rodziców, prowadzoną
przez koła, oddziały terenowe i placówki TPD. Do szczególnie zasłużonych należą m.in.: Tomasz Arciszewski, Teodor
Kaczyński, Dorota Kłuszyńska, Stanisław Tułodziecki, Jerzy
Wołczyk, Leszek Gomółka, Joanna Staręga-Piasek oraz
obecny prezes Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak.
Tomasz Arciszewski to postać wybitna i niezwykle zasłużona: twórca Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i
Opieki nad Niem oraz Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Popularny i lubiany przez dzieci i młodzież. Podopiecznych „Helenowa” Marszałek Józef Piłsudski nazywał
dziećmi Tomasza, nieraz też odwiedzał je w drodze do Sulejówka i zapraszał do Belwederu.
Teodor Kaczyński był twórcą Chłopskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Z jego inicjatywy powstały pierwsze dzienne
i całodobowe placówki dla dzieci wsi, w tym sierot. Były to
dziecińce wiejskie, świetlice, również sezonowe, przedszkola
i domy dziecka.
Dorota Kluszyńska była pierwszym prezesem TPD po
połączeniu w 1949 roku RTPD z ChTPD. Mimo pewnych
oporów ze strony działaczy wymienionych Stowarzyszeń,
przezwyciężyła istniejące, ideowe różnice, kładąc nowe fundamenty pod wspólną środowiskową działalność na rzecz
dzieci i rodziców w całym kraju, na wsi i w mieście, m.in. w
formie placówek opiekuńco-wychowawczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych.
Stanisław Tułodziecki wytrwale walczył o należną pozycję Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w trudnym gospodarczo i
politycznie okresie po drugiej wojnie światowej. W okresie
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październikowej odwilży (1956) wywalczył zgodę władz politycznych i państwowych na wznowienie działalności TPD;
był sekretarzem generalnym ZG TPD, a następnie przez trzy
kadencje (12 lat) był prezesem Zarządu Głównego TPD.
Wiesław Kołak już piątą kadencję (2019– 2022) sprawuje
funkcję prezesa Zarządu Głównego TPD. Pod koniec 2002
roku zgodził się podjąć obowiązki prezesa Zarządu po nagłej
rezygnacji z tej funkcji dotychczasowego prezesa. W 2003
roku, na Zjeździe Delegatów TPD (krajowym, sprawozdawczo-wyborczym), został jednogłośnie wybrany na stanowisko
prezesa ZG TPD. Nowe Prezydium pod jego kierownictwem
uporządkowało sprawy kadrowe, przywróciło równowagę
finansową w biurze Zarządu oraz kilku oddziałach wojewódzkich TPD; wdrożono nowe zasady organizacyjne, usprawniając także system informacji pomiędzy wszystkimi zarządami,
ogniwami i kołami TPD. Wiesław Kołak zainicjował utworzenie
ponad 300 środowiskowych ognisk wychowawczych wraz
z nowatorskimi programami okołoogniskowymi (pedagog
rodzinny, przyjaciel dzieci ulicy, wychowawca podwórkowy),

30 LAT

KONWENCJI O PRAWACH
DZIECKA
Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – głosi
Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku.
Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które od
początku swojej działalności troszczy się o dobro dziecka, Polska podjęła inicjatywę uchwalenia tego ważnego
dokumentu dotyczącego praw dzieci na całym świecie,
występując również z jej pierwszym projektem. W Polsce
Konwencja została ratyfikowana w 1990 roku, a więc już
w rok po jej uchwaleniu przez ONZ. Do dziś ratyfikowały
ją prawie wszystkie państwa.
W ciągu 30 lat Konwencja stała się dla wielu krajów
inspiracją do podejmowania starań o poprawę życia i sytuacji dzieci; znacznie więcej uwagi poświęcono również
prawom dzieci. W wielu obszarach życie dzieci systematycznie zmieniało się na lepsze. Zmieniła się również świadomość dorosłych – rodziców, nauczycieli, opiekunów. W
TPD popularna stała się funkcja społecznych Rzeczników
Praw Dziecka, działających przy zarządach terenowych i
występujących w konkretnych sprawach przeciwko krzywdzie dziecka i w jego obronie.
Należy przypomnieć, że w preambule Konwencji podkreśla się rolę rodziny, która „powinna być otoczona
niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym
zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie”
oraz, że „dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju
swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i
zrozumienia”.
Treści zawarte w tym ważnym dokumencie były szeroko popularyzowane w całym kraju podczas imprez zorganizowanych przez koła i zarządy TPD z okazji 30-lecia
Konwencji, zwłaszcza że zbiegły się w czasie z obchodami
jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
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został „budowniczym” Centrum TPD - KKWR w Serocku,
zreorganizował działalność Centrum TPD „Helenów” w Międzylesiu-Warszawie oraz doprowadził do odbudowy zdewastowanego Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego
TPD w Jastrzębiej Górze pow. Puck, położonego w pięknej,
nadmorskiej strefie przyrodniczo - klimatycznej.

Cele i zadania
W wywiadzie dla „Przyjaciela Dziecka” zatytułowanym „Jak
kształtować przyszłość?” („Przyjaciel Dziecka” 1–6/2019) Wiesław Kołak podkreśla m.in. potrzebę troski o jakość życia
wszystkich dzieci m.in. poprzez „organizowanie działań edukacyjnych dla rodziców w celu wzmacniania rodzicielskiej
odpowiedzialności”. W dalszej części wywiadu przedstawia
opinię na temat środowiskowych ognisk wychowawczych TPD:
„W ustawie jest mowa o placówkach wsparcia dziennego,
a ogniska TPD takimi właśnie placówkami są. Powinny być
więc szeroko upowszechnione”. Stwierdza ponadto: „W latach
dziewięćdziesiątych środowiskowe ogniska wychowawcze TPD
były dofinansowane z budżetu państwa i to należy przywrócić!”.
Z przytoczonych wypowiedzi wynika, że ten kierunek pracy
(zarówno w formach, jak też zadaniowo oraz organizacyjnie)
został racjonalnie zdefiniowany, co we wszystkich materiałach
zjazdowych i jubileuszowych znajduje, w świetle dotychczasowych, wieloletnich doświadczeń, pełne uzasadnienie.
Jolanta Szklarska, dyrektor biura, członek i sekretarz
generalna ZG TPD, w swoim sprawozdaniu z działalności w
latach 2015–2018 z niepokojem podkreśla: „Z roku na rok
zmniejsza się liczba środowiskowych ognisk wychowawczych
i świetlic TPD w kraju, co wynika w szczególności z coraz większych trudności w pozyskiwaniu dotacji na ich działalność”.
Ta uwaga jest również apelem do władz samorządowych
gmin i powiatów o pełną realizację postanowień Ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zygmunt
Pyszkowski, wiceprezes Zarządu Głównego TPD i prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD,
w dyskusji panelowej „ Jaka przyszłość TPD? przypomniał, że
„Jednym z priorytetów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest zmniejszenie liczebności dzieci w pieczy zastępczej
i instytucjonalnej. Osiągnięcie tego celu – powiedział – może
nastąpić poprzez wzmocnienie funkcji placówek wsparcia
dziennego (także środowiskowych ognisk TPD!), a zwłaszcza
ich powszechności we wszystkich gminach. Ale, według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r., aż 80 proc. gmin
nie realizuje tego zadania).

Nowe inicjatywy
Piotr Pawłowski, autor książki pt. „Przyjaciele Dzieci. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1989–2019”, pisząc o konferencji
„Dzieciństwo w potrzebie”, która odbyła się 21 listopada 2018
roku w Warszawie w ramach obchodów Jubileuszu 100- lecia
naszego Stowarzyszenia pisze: „Ogromne są także zasługi
TPD w rozwijaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Jedną z nowych inicjatyw Towarzystwa są także
działania związane z ochroną praw dziecka, przede wszystkim
tam, gdzie dziecku dzieje się krzywda”. Strategie i główne
kierunki działania, cele i zadania przyjęte przez Krajowy Zjazd
Delegatów TPD w listopadzie 2019 r. do pracy u progu nowego
stulecia działalności TPD na rzecz dzieci i rodziców, są obec-
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nie (po wstępnych dyskusjach i konsultacjach!) wdrażane do
realizacji. Na wniosek Prezydium, Zarząd Główny TPD utworzył funkcję Krajowego Rzecznika Spraw Dzieci i powierzył ją
dr. hab. Jackowi Kulbace, profesorowi Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie.
Zarząd, poza działającymi obecnie trzema Komisjami: do
Spraw Odznaczeń, Historyczną oraz Główną Komisją Rewizyjną TPD, powołał sześć nowych komisji: Środowiskowej
Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, Rozwoju Sieci Środowiskowych Ognisk Wychowawczych,
Finansową, Prawną i Organizacyjną. Przewodniczącymi komisji są w większości członkowie Prezydium ZG TPD, wśród
których znajdują się wybitni ekonomiści, prawnicy i pedagodzy; wszyscy są zasłużonymi wolontariuszami (działaczami
społecznymi!) lub pracownikami TPD. Sprawy wydawnictw ZG
TPD poprowadzą członkowie Rady Redakcyjnej „Przyjaciela
Dziecka”, a doskonalenie zawodowe działaczy i pracowników
ogniw i placówek TPD zorganizuje Biuro ZG TPD pod kierunkiem wspomnianej wyżej dyr. Jolanty Szklarskiej.
W kilku kwestiach, zwłaszcza merytorycznych i organizacyjnych, wypada powrócić do wymienionej Jubileuszowej
Bibliografii. W książce pt. „Siła jedności w różnorodności”, red.
Piotr Pawłowski, w części drugiej zatytułowanej „Działalność
TPD w Regionach” (województwach!) wypowiadają się przedstawiciele większości oddziałów regionalnych Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.
Monika Jagodzińska, członek Prezydium ZG TPD, prezes
Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD w
artykule pt. „Aktywność dorosłych wychowanków jest najlepszą wizytówką naszej działalności” przedstawia osobę, która
od trzynastego roku życia była wychowankiem ogniska TPD.
Obecnie jest kierownikiem tej placówki, prezesem zarządu
dzielnicowego TPD i od niedawna radnym w swojej dzielnicy w
Warszawie. Podobne przykłady są opisane w książce pt. „Jak
TPD pomaga dzieciom?” autorstwa wieloletniego redaktora
„Ogniska” Józefa Nowaka.
W książce „Siła jedności w różnorodności” M. Jagodzińska
informuje także, że Prezydium na jej wniosek zamierza „powołać ośrodek usług rodzinnych jako placówkę terapeutyczno
- poradnianą, prowadzącą kompleksową, dostosowaną do
indywidualnych potrzeb, bezpośrednią pracę z dzieckiem i
rodziną”. Projekt ten, już realizowany, i proponowany jako
zadanie dla pozostałych oddziałów TPD, autorzy „Krajowych
kierunków pracy...” wpisali jako jedną z form do realizacji w
nowej kadencji.
Na koniec przypomnę, że Małżonka Prezydenta RP Agata
Kornhauser-Duda w swoim liście gratulacyjnym, wystosowanym z okazji 100-lecia TPD, bardzo serdecznie i gorąco
pozdrowiła wszystkich działaczy i pracowników Towarzystwa
za godną naśladowania postawę społeczną. Pierwsza Dama,
która objęła patronatem honorowym obchody naszego Jubileuszu, napisała: „Państwa wyjątkowe zaangażowanie pozwala
wierzyć, że stojące przed Towarzystwem kolejne lata i wyzwania będą owocować sukcesami równymi obecnym, a każde
potrzebujące dziecko znajdzie schronienie pod skrzydłami tej
wyjątkowej organizacji”. Serdecznie dziękujemy za te życzliwe
i krzepiące słowa. Ze swej strony pragniemy i dołożymy wszelkich starań, aby nowe stulecie w działalności TPD było jeszcze
atrakcyjniejsze w formie i treści od poprzedniego.
Henryk Romańczuk
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Jeszcze wokół pytania „Jaka przyszłość TPD?”

Problemy – przemyślenia – opinie
Artykuł do dyskusji
14 czerwca 2018 r. odbyła się dyskusja panelowa inaugurująca obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Materiały przygotowane na to ważne wydarzenie zostały
omówione w „Przyjacielu Dziecka”* oraz opublikowane
w formie książkowej*. Jednak ze względu na ich zawartość merytoryczną i wciąż aktualne pytania dotyczące
różnorodnej działalności i przyszłości naszego stowarzyszenia, chcemy je przypominać. Poniżej publikujemy
nadesłaną na konferencję pisemną wypowiedź Jana
Waligóry, prezesa Zarządu Wielkopolskiego Oddziału
Regionalnego TPD.
W odpowiedzi na pytania związane z dyskusją panelową „Jaka przyszłość TPD?” pozwolę sobie podzielić się
przemyśleniami, dotyczącymi drugiego obszaru tematycznego, czyli ewentualnej reformy organizacyjnej, oraz źródeł
finansowania bieżącej działalności Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Na początku umiejscowię się w grupie wyrazicieli
opinii, iż bardzo dobrze się stało, że z okazji rocznicy
100-lecia Towarzystwa dochodzi do tak ważnej, bezprecedensowej dyskusji dotyczącej jego przyszłości. Nie będę
bardzo odkrywczy, jeżeli zaznaczę i mocno podkreślę, iż
bez stałej konstruktywnej analizy działalności organizacji i
wyciągnięcia wniosków nie będzie panaceum na przyszłe
bolączki i problemy.
Przechodząc do meritum. Zacznę od kwestii dotyczącej
finansowania działalności. Bardzo trudno będzie zaszufladkować wymieniony problem do tylko i wyłącznie finansowania
z budżetu różnych szczebli, gdyż byłby to niebezpieczny i
jednokierunkowy trend. Jest takie bardzo często nadużywane pojęcie ekonomiczne: zrównoważony rozwój. Określenie
to dotyczy równomiernego rozplanowania; przekładając to
analogicznie na zrównoważone finansowanie organizacji, już
w tym stwierdzeniu mamy odpowiedź. Finansowanie musi
pochodzić z różnych źródeł, dyskutować można tylko o procentowym uzysku środków. Nie należy wyważać otwartych
drzwi; jeżeli mimo różnych zawirowań politycznych, duża
część finansowania wpływa z administracji, to niech tak pozostanie.
Na omawiany wyżej problem należy spojrzeć z perspektywy historycznej: od 29 lat mamy wolną Polskę, a jak wiadomo z finansami w poszczególnych okresach bywało różnie,
jednak per saldo środki zawsze się znajdowały, zmieniały się
natomiast akcenty i priorytety finansowania. Myślę, że ten
trend utrzyma się nadal, mimo różnych zakusów tzw. czynników politycznych. Natomiast potrzebnym uzupełnieniem
pozyskiwania środków finansowych powinny być realizowane
cyklicznie projekty, eventy, koncerty, wydarzenia kulturalne,
kwesty etc. oraz społeczne akcje marketingowe skupione
wokół nośnych prospołecznych haseł nakierowanych na
konkretnie występujące inicjatywy. Do takich akcji można
pozyskać duże firmy, które wdrożyły strategie CSR-owskie
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(społeczna odpowiedzialność biznesu – dop. red.). Dodatkowym źródłem, podkreślam dodatkowym, a nie podstawowym, powinno być pozyskanie finansowania z odpisów
podatkowych z 1%. Na koniec warto powiedzieć, że organizacje, które dzięki doświadczeniu swoich członków posiadają kompetencje biznesowe, mogą zaryzykować działalność
gospodarczą (zakładając ryzyko ewentualnej porażki, czyli
strat,a nie zysków). Oczywiście, niektórzy działacze od lat w
ten sposób pozyskują środki, w takim przypadku nie przedstawiłem niczego nowego. Dodam tylko, że jeżeli działalność
się bilansuje, to bardzo dobrze i należy utrzymywać taki kurs,
bez rewolucyjnych zmian .
Kolejny temat dotyczy struktury organizacyjnej. Wymieniony
problem wydaje się być bardzo skomplikowany, nie tylko na
szczeblu centralnym, ale również regionalnym. Pozwolę sobie
przedstawić powyższą kwestię na przykładzie regionu wielkopolskiego; myślę, że reprezentatywnego dla całego kraju.
Zgodnie z wymogami statutowymi i pewnymi niepisanymi ustaleniami w Towarzystwie, wyróżniający się działacze z jednostek
podległych kierownictwu regionu trafiają prędzej czy później
do tzw. szerokiego zarządu, w tym wypadku Wielkopolskiego
Oddziału Regionalnego. Dla większości z nich jest to wspaniałe
wyróżnienie, podkreślenie ich rangi i dokonań w organizacji.
Jak najbardziej słusznie trafiają do wzmiankowanej struktury
i z dnia na dzień stają się członkami zarządu WOR TPD. Od
tego momentu zaczyna się problem, gdyż ci wspaniali ludzie
nie mają możliwości satysfakcjonującej i efektywnej działalności w kolejnej strukturze. Na co dzień skutecznie działają w
swoim oddziale miejskim, gminnym, kole szkolnym etc. Jak
więc mogą znaleźć czas na kolejne wyzwania? Toteż zazwyczaj
ich pomoc, udzielana oddziałowi regionalnemu, ogranicza się
do uczestnictwa w kilku zebraniach w roku. Oczywiście jest
powołane prezydium i to kilkuosobowe gremium powinno
wystarczyć do skutecznej realizacji wytyczonych celów. Ale
niestety, nie do końca tak jest, gdyż w prezydium funkcjonują
osoby podobnie powołane. (…) Podkreślić trzeba, że działacze
ci świetnie pracują w terenie u siebie, ale nie mogą skutecznie
angażować się w regionie.
Piszę o tym, gdyż mam świadomość, że powyższy problem może dotyczyć większości oddziałów regionalnych. W
moim odczuciu należy więc zadać pytanie, jak miałaby działać
federacja oddziałów okręgowych, jeżeli na szczeblu regionalnym mogą zaistnieć, w niektórych przypadkach, konflikty
interesów między szczeblem lokalnym i regionalnym. Pozwolę
sobie przedstawić kontrowersyjną tezę, że działacze lokalni
w pewnych warunkach mogą nawet zacząć konkurować z
oddziałem regionalnym, a wówczas nie będzie w ich interesie
wspieranie działań regionu.
Przytoczę kilka przykładów postawionych w konwencji
pytań retorycznych. Jeżeli można pozyskać środki finansowe
dla swojego oddziału i ewentualnie regionalnego, to dla kogo
działacz lokalny się o nie postara? Jeżeli można pozyskać,
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dla swojego oddziału i ewentualnie regionalnego, partnera do
działalności (np. bank, dużą firmę etc.) to dla kogo działacz
lokalny go pozyska?
Oczywiście powyższe problemy w jakimś stopniu uda
się rozwiązać, powołując zarządy pracujące odpłatnie, a
nie pro bono, jak np. wielkopolski, ale taka sytuacja może
zrodzić podejrzenia, iż członkowie prezydium funkcje te
piastują z przyczyn merkantylnych. Dodatkowym problemem
wydają się być również kwalifikacje członków zarządów, ich
ogólna wiedza z szeroko pojętego zarządzania, znajomość
nowoczesnych technik pozyskiwania środków (media społecznościowe), komunikacji z administracją samorządową
(elektroniczna) etc.
Po krótkiej analizie wymienionych problemów widać,
że ilość wyzwań wynikających z pewnego zapóźnienia organizacyjnego wydaje się dość spora i zasadne wydaje
się zadanie pytania o wyartykułowanie innych priorytetów.
W moim odczuciu pojawiające się pytanie, federacja czy
układ hierarchiczny, sprowadza się tylko do szczegółów
technicznych, które da się rozwiązać na drodze kompromisu. Problem związany z utrzymaniem, czyli finansowaniem
biura Zarządu Głównego jest z natury bardziej skomplikowany, choćby z racji nielubianego w terenie przekazu o

„finansowaniu centrali”. Ale nie jest niemożliwy do szybkiego
rozwiązania i realizacji.
Ważniejszymi wyzwaniami wydają się (z przyczyn jak
wyżej) niedostosowanie zarządów do szybkiej i skutecznej
rywalizacji z konkurencją w sektorze pomocy społecznej,
brak następców, rutyna w realizacjach, lekceważenie działań w sferze promocyjnej i marketingowej (PR) oraz ogólne
przeświadczenie, że jeżeli pracujemy społecznie, to niczego
nie można nam narzucić odgórnie. Problemy te wpływają na
niezasłużenie kiepską, poniżej oczekiwań z racji podejmowanych wyzwań, rozpoznawalność TPD.
Powyższe stwierdzenia i uwagi są subiektywną i indywidualną próbą analizy, przygotowaną z pełną świadomością, iż
takie postrzeganie problemów Towarzystwa może być uznane
za kontrowersyjne.
Jan Waligóra
Prezes Zarządu
Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD
* „Przyjaciel Dziecka” nr 1–6/2018.
* Jaka przyszłość TPD? Dyskusja panelowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wyd. ZG
TPD Warszawa/Koszalin 2018.

100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie

Archiwum SP w Koninie

Pomoc i współpraca
W uroczystej akademii z okazji 100-lecia TPD w Koninie, która odbyła się w auli konińskiej PWSZ wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele firm i instytucji oraz działacze, członkowie i pracownicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
– Jako społeczeństwo – mówiła podczas gali prezes Krystyna Chowańska – jesteśmy odpowiedzialni za to, aby młode pokolenie miało
szczęśliwe i godne dzieciństwo i dorastało w warunkach pozwalających na
ich wszechstronny rozwój. – Pełniąc od prawie pól wieku misję w służbie
dziecku i rodzinie, doświadczałam we wszystkich środowiskach regionu
konińskiego życzliwości, zrozumienia, pomocy i wsparcia, za co jestem
ogromnie wdzięczna. Dobra, partnerska współpraca przyczyniła się do
skutecznej działalności naszej organizacji; dzięki tak wielu przyjaciołom
z nową energią podejmujemy kolejne, odpowiedzialne zadania w rozpoczynającym się drugim stuleciu istnienia naszego Towarzystwa. Będziemy
nadal bardzo aktywni, nowatorscy i profesjonalni w podejmowaniu działań
na rzecz dzieci i rodziny.
W czasie uroczystości przyjaciołom dzieci wręczono podziękowania i
wyróżnienia: m.in. odznaki honorowe „Za zasługi dla miasta Konina”, tytuł
honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego”, Specjalną Odznakę „Przyjaciel Dziecka”, było także wiele medali pamiątkowych z okazji 100-lecia
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wręczonych burmistrzom i wójtom gmin powiatu konińskiego. Natomiast prezes Krystyna Chowańska otrzymała, trzeci
w kraju, certyfikat Anioła, przyznawany przez koszalińskie TPD.
Została również doceniona wieloletnia aktywność, zaangażowanie i ogromna praca dla dobra dzieci prezes Krystyny Chowańskiej, której – na wniosek
starosty konińskiego Stanisława Bielika – minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa przyznała Odznakę Honorową Primus In Agendo
za szczególne działania i zasługi na rzecz polityki społecznej i rodziny.
Starosta koniński Stanisław Bielik i prezes TPD w Koninie
Krystyna Chowańska
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Irena Malanowska
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Śląsku

Spotkanie po latach
Sama wyciągnięta dłoń do potrzebujących to za mało. Muszą pojawić się propozycje, oferty, wybór.
Pomoc o różnorodnym charakterze można i trzeba świadczyć nie tylko skutecznie, ale także ciekawie.
Spotkanie, które 10 września 2019 roku odbyło się
w Zarządzie Regionu Śląskiego TPD w Katowicach było
ważnym wydarzeniem, zorganizowanym w ramach obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczestnikami byli zaproszeni działacze TPD, seniorzy, którzy
wiele lat poświęcili organizowaniu różnych form pomocy
dla dzieci. Witając obecnych, prezes śląskiego TPD Jan
Wiesiołek powiedział, że należy się wdzięczność tym
wszystkim działaczom, którzy przez wiele minionych
lat nie szczędzili czasu ani sił, aby organizować różne
potrzebne formy pomocy dla dzieci, zaś obecnie, jeśli
tylko zdrowie i siły pozwalają, wspomagają działalność
TPD jako wolontariusze.
Zasługi seniorów

Fot. I. Malanowska

Ich pomoc była, i nieraz jeszcze bywa, bardzo cenna i różnorodna, żeby tylko wymienić pomoc w nauce,
dożywianie, zapewnianie żywności bezglutenowej, wycieczki, wyjazdy na kolonie i ferie, organizowanie świetlic, środowiskowych ognisk wychowawczych, szkół,

przedszkoli, ośrodków adopcyjnych, imprez sportowych,
rozrywkowych, obchody ważnych rocznic i świąt, opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, krzewienie wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców i wiele, wiele innych,
wyliczać można długo.
Nie było im łatwo, bo warunki życia były trudne,
jednak nie szczędzili sił i czasu, aby przychodzić z najróżniejszą pomocą dzieciom i ich rodzicom. Podczas
spotkania w Zarządzie Regionu Śląskiego nie było końca
wspomnieniom, były też słowa wdzięczności kierowane
do organizatorów spotkania, którzy nie zapominają o
najstarszych działaczach TPD. – Trzeba było rozwiązywać różne problemy – wspomina Władysława Smolorz,
która prowadziła sklepik z bezglutenową żywnością,
jeszcze w dawnej siedzibie TPD przy ulicy św. Jana. – To
była bardzo wielka pomoc dla rodziców dzieci dotkniętych nietolerancją na gluten, bo tej żywności wówczas
w sklepach nie było. Potrzebne były nie tylko produkty,
które musieliśmy sprowadzać czy to w ramach darów,
czy zamawiać u producentów, ale także instrukcje, jak
przyrządzać potrawy dla chorych dzieci; ze sklepiku TPD

Uroczyste spotkanie działaczy – seniorów w siedzibie śląskiego Zarządu TPD w Katowicach
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śmy różne formy pomocy na przykład paczki świąteczne,
dożywianie, wyjazdy na kolonie letnie czy zajęcia w
czasie ferii zimowych, różne imprezy i wycieczki.

Fot. I. Malanowska

Innowacyjność działania

Dekoracja pamiątkowymi odznakami 100-lecia TPD zasłużonych seniorów działających przez wiele lat dla dobra dzieci.

rodzice wychodzili zaopatrzeni nie tylko w produkty, ale
także w przepisy, jak piec chleb bezglutenowy i przyrządzać inne codzienne potrawy. Dziś te produkty są
bez trudu dostępne w sklepach, ale inicjatywa pomocy
rodzinom z dziećmi na diecie bezglutenowej zaczęła się
wiele lat temu w TPD. Warto o takich i innych sprawach
przypominać.
Atrakcją spotkania był występ integracyjnego zespołu
muzycznego Tolerancja ze Świętochłowic, który zbliża
się do dwudziestej rocznicy swojej działalności artystycznej. W jego składzie były i są osoby niepełnosprawne,
podopieczni WTZ i świetlic oraz artyści profesjonalni.
Zespół występował na wielu scenach w kraju i za granicą, zyskując coraz większą popularność oraz pochlebne
recenzje. Podczas „Spotkania po latach” został wyświetlony, wielokrotnie nagrodzony, film „Lekcja tolerancji”
ukazujący historię i sukcesy zespołu. Wydano również
3 płyty, obecnie trwają prace nad nagrywaniem czwartej. Katowickie TPD dorobiło się nawet własnego studia
nagrań, co stanowi ogromne ułatwienie dla członków
zespołu. Wkrótce okazało się, że działalność zespołu Tolerancja jest inspiracją do organizowania dla dzieci przeglądów wokalnych, tanecznych, teatralnych, konkursów,
fotograficznych, plastycznych, wystaw i innych imprez o
charakterze kulturalnym i artystycznym. Zaczęła się także
rozwijać działalność wydawnicza katowickiego TPD, które
w swoim dorobku ma kalendarze, informatory dla osób
niepełnosprawnych, a także gazetę „To My”, redagowaną
przez podopiecznych WTZ, o tematyce bliskiej środowisku osób niepełnosprawnych, ale również zamieszczającą informacje o wydarzeniach kulturalnych, koncertach,
wystawach i innych dziedzinach sztuki.
Zebrani zwiedzili również pomieszczenia biurowe
Zarządu przy ulicy Pocztowej w Katowicach, gdzie podziwiali m.in. pieczołowicie przechowywany zbiór starannie
oprawionych roczników „Przyjaciela Dziecka”.
Podniosłym akcentem spotkania było uhonorowanie
zasłużonych seniorów odznakami 100-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci za wybitne zasługi na rzecz działalności
dla dobra dziecka. Naszym celem, powiedziała jedna z
seniorek, było zawsze wychodzenie naprzeciw potrzebom dzieci, których nie brakowało, toteż organizowaliPrzyjaciel Dziecka 7–12/2019

O problemach śląskiego TPD Jan Wiesiołek napisał
w rozdziale „Wyróżnia nas innowacyjność działania”,
zamieszczonym w książce „Siła jedności w różnorodności” wydanej z okazji 100-lecia TPD. Skupiając się
na zadaniach wynikających z transformacji ustrojowej
w latach dziewięćdziesiątych XX w. zwrócił uwagę na
nasilające się wówczas „zjawiska pauperyzacji całych
dzielnic i miast”, a także zły stan zdrowia dzieci i młodzieży zamieszkujących region śląski. Toteż TPD stawało
się, jak stwierdza, coraz bardziej potrzebne. Trzeba
było mierzyć się ze skutkami bezrobocia, biedą, często
z takimi zjawiskami jak alkoholizm w rodzinach czy zagrożenie narkomanią. Organizowano pomoc materialną
dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dużą
wagę przywiązując także do równolegle rozwijanych
działań o charakterze edukacyjnym. Systematycznie
pojawiają się nowe inicjatywy: na przykład specjalistyczne świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe
z zajęciami psychoterapeutycznymi i integracyjnymi,
warsztaty zainteresowań dla uczniów szkół gimnazjalnych, ogniska wychowawcze. Rozwija się działalność
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, powstają kolejne
punkty poradnictwa psychologicznego, powołana została instytucja społecznego rzecznika praw dziecka
na Śląsku. Popularne stają się zbiórki żywności, akcja
„Podziel się posiłkiem”, obchody Dnia Dziecka, poszerza
się oferta wypoczynku letniego i zimowego. Przybywa
wolontariuszy, coraz aktywniejsza jest również współpraca z darczyńcami, sponsorami i innymi partnerami
wspomagającymi prowadzenie działalności statutowej.
Powstają, w 2000 roku, pierwsze Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), najpierw przy TPD w Świętochłowicach,
kolejne w Sosnowcu, Kaletach, Ogorzelniku, Hutce i
Wojsławicach, prowadzące zajęcia dla podopiecznych
w bogato wyposażonych pracowniach tematycznych.
Starania o coraz lepsze warunki pomocy opieki dla
niepełnosprawnych podopiecznych owocują również
pozyskiwaniem samochodów przeznaczonych dla ich
potrzeb.
Obecnie pod opieką i w kręgu działania śląskiego
TPD pozostają tysiące dzieci – czytamy we wspomnianej
publikacji. Dzięki innowacyjności w działaniach wprowadzono wiele form aktywności łączących efektywność
zadań z ich atrakcyjnością.
– Sama dłoń, wyciągnięta do potrzebujących to za
mało – podkreśla Jan Wiesiołek. Muszą pojawiać się
propozycje, oferty, wybór. Pomoc o różnorodnym charakterze można i trzeba świadczyć nie tylko skutecznie,
ale także ciekawie.
Irena Malanowska
W artykule zostały wykorzystane informacje zawarte w książce „Siła jedności w różnorodności” wyd. ZG TPD Warszawa 2019 str. 291 – 294, w rozdziale autorstwa Jana
Wiesiołka, prezesa Zarządu Regionu Śląskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
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Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy. Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić.



Janusz Korczak

Dzieciństwo zawsze jest w potrzebie

Rozmowa z dr. hab. Jackiem Kulbaką, profesorem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Fot. I. Malanowska

Panie Profesorze, w swoim wystąpieniu na konferencji
Dzieciństwo w Potrzebie, zorganizowanej w ramach obchodów 100-lecia TPD, omówił Pan szeroko działalność i
osiągnięcia Towarzystwa. Dlaczego właśnie Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci jest przedmiotem Pana naukowych zainteresowań?
Zainteresowanie działalnością Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
jest w dużej mierze wypadkową moich poszukiwań naukowych.
Tak się bowiem składa, że jestem absolwentem magisterskich
studiów historycznych, uzupełnionych w kolejnych latach rozprawą doktorską, poświęconą uruchamianiu po wojennej pożodze z lat 1939–1944 i rozbudowie szkolnictwa specjalnego
w Polsce Ludowej (lata 1944–1961) oraz habilitacją, w której
zająłem się dziejami kształcenia specjalnego od czasów starożytnych do współczesności. W Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie prowadzę wykłady i ćwiczenia z historii wychowania oraz historii kształcenia specjalnego. Dotychczasowe
osiągnięcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, o którym słyszałem
już w latach wczesnej młodości, i nie są to kurtuazyjne słowa,
są bardzo duże i mają charakter wprost pomnikowy w historii
opieki nad dzieckiem w Polsce, począwszy od 1919 r. do chwili
obecnej. Wychwycenie i rzetelne opisanie wszystkich form i
dokonań TPD byłoby jednak bardzo trudne dla jednej osoby.
Trzeba podkreślić, że na temat historii Towarzystwa przygotowano już wiele cennych opracowań naukowych. Osobiście starałem się zająć problematyką dzieci z niepełnosprawnościami.
Przyznam, że zostałem pozytywnie zaskoczony tym, że i w tej
materii TPD może poszczycić się wspaniałymi osiągnięciami,
spełniając w swej działalności z wielkim rozmachem szczytne
hasło: „Nie ma kaleki jest Człowiek” - stanowiące fundament, na
którym Maria Grzegorzewska tworzyła filary polskiego systemu
kształcenia specjalnego w dwudziestoleciu międzywojennym i
w czasach powojennych.

Drugi dzień obrad Zjazdu TPD. Od lewej: Z. Nowaczyk, Z. Pyszkowski, J. Kulbaka
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Próby zorganizowania opieki nad dziećmi podejmowane były od dawna, coraz częściej pojawiał się pogląd, że
filantropia nie wystarczy, jednak długo trzeba było czekać
na zorganizowane formy opieki nad dziećmi.
Jak w wielu innych dziedzinach życia, tak i w sprawach
opieki nad dziećmi postęp dokonywał się stopniowo. W
średniowieczu próby takie podejmowane były przez Kościół
i ludzi dobrej woli, a w XVII i XVIII wieku idea pomagania słabszym stawała się coraz bardziej popularna. W Polsce również
te tendencje miały swoich zwolenników, ale władze zaborcze
nie sprzyjały ich realizacji. I chociaż powołane zostało w roku
1880 w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, to nie mogło
rozwijać szerszej działalności, gdyż władze carskie przez wiele
lat zwlekały z zatwierdzeniem statutu organizacji. Odnotować
warto także powołanie w 1906 roku Towarzystwa Opieki nad
Dziećmi oraz w 1913 roku krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Były i inne inicjatywy, ale dopiero po zakończeniu
I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości
powstały warunki do zorganizowania i rozwijania działalności
pomocowej na szerszą skalę, w tym szczególnie na rzecz
dzieci.
Dzisiaj trudno uwierzyć, w jakich warunkach żyły dzieci
w czasie wojen i w okresie powojennym, w zrujnowanym
kraju…
Toteż dobrze się stało, że z okazji 100-lecia historia i dokonania Towarzystwa zostały przypomniane i znalazły wyraz w
opublikowanych materiałach oraz archiwalnych fotografiach,
niezwykle realistycznie ukazujących sytuację dzieci, zwłaszcza
w początkach dwudziestolecia międzywojennego. Przemiany,
jakie się dokonały w życiu dzieci, dobrze obrazuje wystawa
„W służbie dzieci i młodzieży” przygotowana na jubileusz TPD.
Ukazały się również albumy i książki, będące znakomitym
świadectwem historii i obecnych działań Towarzystwa, w tym
„Siła jedności w różnorodności. 100 lat Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci”, do której we wstępie napisałem, o czym wciąż warto
pamiętać, że już w okresie międzywojennym została wypracowana do dziś aktualna formuła działalności TPD, oparta
na zasadach pedagogiki społecznej i opiekuńczej, która nie
straciła na znaczeniu ani w okresie PRL, ani po transformacji
ustrojowej 1989 roku.
Okres międzywojenny to czas trudnej odbudowy naszego państwa po okresie zaborów. Jakie miejsce w ówczesnych realiach zajmował problem opieki nad dziećmi?
Bardzo ważne. Elity odradzającego się państwa, mając
świadomość, jak istotna dla przyszłości narodu jest troska
o młode pokolenie, podjęły trud budowania od podstaw
komplementarnego systemu opieki nad dziećmi. Stefania
Sempołowska zapoczątkowała ten ruch społeczny inicjatywą
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utworzenia w Polskiej Partii Socjalistycznej osobnego wydziału
do spraw opieki nad dziećmi, który później został przekształcony w Robotnicze TPD, a po drugiej wojnie, po połączeniu z
Chłopskim TPD, działa w całym kraju pod nazwą Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci. W latach dwudziestych przewodniczącym
Towarzystwa aż do wybuchu drugiej wojny światowej był
wybitny działacz państwowy i społeczny, poseł na Sejm, a
po wojnie premier rządu polskiego na uchodźstwie Stefan
Arciszewski. Nie brakowało innych aktywnych osób, które
włączyły się w działalności stowarzyszenia, tworząc i organizując konkretne formy pracy. Należeli do nich między innymi
lekarze, pedagodzy, nauczyciele, pisarze, urzędnicy i wszyscy,
którzy chcieli wspomagać pracę organizacji.
Dzięki ich wysiłkom wypracowano oryginalne rozwiązania
w zakresie pracy środowiskowej. Najbardziej znanym przykładem jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (WSM) na
Żoliborzu, gdzie zostały wdrożone takie inicjatywy jak: poradnia dla dzieci, pedagogizacja rodziców, przedszkole, szkoła
powszechna i gimnazjum, a nawet istniejący do dziś teatrzyk
„Baj”, do którego teksty przedstawień pisała Maria Kownacka,
znana autorka książek m.in. o przygodach „Plastusia”. Był to
nowatorski program działalności na rzecz edukacji, zdrowia i
wychowania dziecka w jego środowisku zamieszkania.
Trzeba przypomnieć, że w tych latach było dużo sierot i
dzieci bardzo biednych, głodnych, chorych, mieszkających w
przysłowiowej „piwnicznej izbie”, toteż organizowano coraz
liczniej placówki opieki częściowej i całkowitej, świetlice, kolonie letnie, wyjazdy do prewentoriów, zbiórki pieniężne i różne
akcje charytatywne. Dzięki darowiźnie Bronisławy i Kazimierza
Dłuskich w 1922 roku powstał ośrodek „Helenów”, organizujący opiekę dla dzieci osieroconych i biednych; co znamienne,
zrezygnowano ze stygmatyzującej nazwy sierociniec.
Szczegółowo te osiągnięcia zostały opisane w książce
Bohdana Tracewskiego „Przyjaciele dzieci”, stanowiącej
ważne źródło wiedzy o historii TPD. Nieraz też studenci, a
nawet młodzi naukowcy korzystają z materiałów zgromadzonych w archiwum TPD znajdującym się w „Helenowie”
i bibliotekach. Z okazji jubileuszu 100-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci wiele zarządów terenowych TPD opublikowało broszury i pięknie opracowane albumy zawierające
fotografie i wspomnienia o działaczach i wydarzeniach,
które inicjowali i organizowali. O czym to świadczy?
Na pewno o poczuciu dumy z przynależności do organizacji o tak długoletnich i świetnych tradycjach. Ale również o tym,
że współcześnie działalność TPD jest wciąż ważna i potrzebna, że ma duże społeczne znaczenie. Gdyby tak nie było, nie
powstałyby wszystkie te piękne i wartościowe wydawnictwa
w Ciechanowie, Sochaczewie, Koninie, Koszalinie, Legnicy,
Żyrardowie, Poznaniu i wielu innych miejscowościach w kraju.
Wydawnictwa te wzbogacają naszą wiedzę o rozwoju i działalności TPD, którą od początku cechuje różnorodność form
pracy organizowanych dla dzieci, co oznacza umiejętność
wychodzenia naprzeciw ich potrzebom, torowanie drogi dla
nowych rozwiązań w dziedzinie opieki i wychowania.
W latach trzydziestych XX wieku udało się objąć opieką
ponad 20 tysięcy dzieci, a zaczynano przecież od zera.
Działalność RTPD była wspierana przez przedstawicieli
władz państwowych, osoby światłe, takie jak Stefania
Sempołowska czy Stefan Arciszewski (poseł na Sejm i
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premier, pierwszy przewodniczący RTPD), rozumiejące,
jak ważną sprawą dla rozwoju kraju jest właściwa troska
o młode pokolenie.
Można wymienić wiele nazwisk ludzi, którzy czynnie i z
ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w pracach Towarzystwa. Z głosem działaczy liczyły się władze szkolne i
ministerialne; ich uwagi zostały uwzględnione w pracach nad
ustawą o opiece społecznej uchwaloną przez Sejm w 1923
roku. A w 1938 roku przedstawiciele RTPD uczestniczyli w I
Ogólnopolskim Kongresie Dziecka, postulując wiele zupełnie
nowych w owym czasie rozwiązań, np. dotyczących praw
dziecka, ochrony matek nieślubnych i ich potomstwa, bezpłatnej edukacji powszechnej, pomocy dla dzieci zdolnych,
zorganizowania opieki i kształcenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zupełnym novum była także pedagogizacja rodziców i opiekunów, mająca na celu poszerzenie
ich umiejętności i kompetencji wychowawczych. Pomysłów
nie brakowało. Zasługą RTPD było również zorganizowanie
pierwszych kolonii integracyjnych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych czy ognisk wychowawczych, gdzie pomagano
dzieciom w nauce, prowadzono dożywianie, zajęcia sportowe,
turystyczne i wiele innych. Te idee przetrwały do dziś i są wciąż
rozwijane.
Działalność Towarzystwa została utrudniona w czasie wyjątkowo okrutnej wojny i okupacji Polski w latach
1939–1944. Z zachowanych przekazów wiadomo jednak,
że wtedy także działacze organizowali pomoc dla dzieci,
choć było to bardzo niebezpieczne, trzeba się z tym było
ukrywać.
Mimo to zajęto się ratowaniem dzieci zagrożonych głodem,
chorobami, demoralizacją, a przede wszystkim śmiercią. Podjęto takie formy działalności, jak dożywianie, pomoc rannym,
udział w tajnym nauczaniu, ratowanie dzieci Zamojszczyzny,
a także ukrywanie dzieci żydowskich. Opisany jest przypadek
ukrywania w „Helenowie” dziewczynki żydowskiej, skierowanej do ośrodka przez Irenę Sendlerową. Zapewne podobnych
faktów było więcej, ale nie chwalono się tym, gdyż groziło to
śmiercią, stąd brak dokładnej wiedzy na ten temat. Wiemy
jednak, że wielu działaczy RTPD należało do Rady Pomocy
Żydom „Żegota”, zajmując się ratowaniem dzieci żydowskich przed śmiercią. Członkowie RTPD należeli również do
ruchu oporu. Konieczna była konspiracja. I tak na przykład
w WSM na Żoliborzu przedszkole prowadzono jako ogródek
jordanowski, dla młodzieży gimnazjalnej zorganizowano tajne
nauczanie, czytelnictwo książek, zajęcia muzyczne, rytmikę,
zabawy dziecięce, robótki ręczne dla dziewcząt, a dzięki
staraniom doktora Aleksandra Landego funkcjonowała poradnia „Zdrowie Dziecka”. Wielkie szkody poniósł „Helenów”,
doszczętnie zrujnowany w końcowym etapie wojny, spaliło się
również archiwum RTPD.
Jednak sporo archiwaliów z okresu przedwojennego
będących w posiadaniu ówczesnych działaczy RTPD zostało przekazanych do helenowskiego archiwum, dzięki
czemu wystawy i publikacje, które powstały z okazji Jubileuszu, mogły przedstawić historię Stowarzyszenia niemal
od jego założenia.
Warto zauważyć, że działacze Towarzystwa, którzy przeżyli
wojnę, podjęli natychmiast na nowo organizowanie różnych
form pomocy dla dzieci. W końcu wojny na ziemiach polskich

15

istniała potrzeba zapewnienia opieki dla około 3 milionów
dzieci i młodzieży do 18 roku życia, wśród których bardzo
dużo było sierot, toteż zaczęto organizować domy dziecka.
Pilna była również potrzeba działań prozdrowotnych wśród
dzieci, w tym szczególnie chodziło o zwalczanie gruźlicy, która
wówczas była bardzo częsta. Zajęto się również nadrabianiem
zaległości szkolnych, głównie w zakresie przeciwdziałania
analfabetyzmowi. Włączono się do międzynarodowej akcji
pod hasłem „Ratujmy dzieci”.
O potrzebie i doniosłości działań Towarzystwa świadczy
liczba jego członków. W jego prace do 1948 roku zaangażowało się około 65 tysięcy osób oraz półtora tysiąca osób
prawnych, zorganizowano 191 oddziałów i 14 delegatur wojewódzkich. Przystąpiono do organizowania kolonii letnich dla
dzieci i młodzieży oraz świetlic, internatów, domów dziecka i
placówek pozaszkolnych. Powstały kuchnie dla niemowląt,
żłobki, dziecińce wiejskie, domy małego dziecka i domy
dziecka dla dzieci starszych, prewentoria, funkcjonowały
świetlice dworcowe bardzo potrzebne dzieciom i młodzieży
dojeżdżającym do szkół.
Zauważyć można, że wymienione formy pracy nawiązywały do doświadczeń RTPD z okresu przedwojennego.
Tak było, a jednocześnie pojawiały się nowe inicjatywy,
jak rozwijanie działalności na terenach wiejskich, co wynikało
z połączenia RTPD z CHTPD w maju 1949 roku, zgodnie
z odgórnymi decyzjami władz państwowych, dążących do
likwidacji bądź sekularyzacji organizacji społecznych, oświatowych, związkowych i innych. Od tego momentu działalność
prowadzona jest pod obecną nazwą Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci. Warto dodać, że Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci opierało swoją działalność na doświadczeniach RTPD
z okresu dwudziestolecia międzywojennego, takich jak dożywianie dzieci, pomoc materialna, organizowanie punktów
opieki nad matką i dzieckiem, prowadzenie dziecińców, przedszkoli, świetlic i bibliotek, bo na wsi również, podobnie jak w
mieście, były takie potrzeby.
Mimo ogromnych potrzeb w dziedzinie opieki nad
dziećmi działalność TPD w październiku 1952 roku została
zawieszona.
Działacze TPD uważali, że nie można dopuścić do likwidacji tak bardzo potrzebnej dzieciom organizacji, toteż nadal,
niejako w ukryciu, podtrzymywali działalność, koncentrując
się na organizowaniu świetlic, czytelnictwa, różnych zajęć
pozaszkolnych, wycieczek itp. W ten sposób doczekano się
słynnej „odwilży” w roku 1956. W połowie następnego roku
odbył się Krajowy Zjazd Delegatów, po którym TPD wkroczyło
w nowy, bardzo owocny okres działalności. Na szeroką skalę
organizowano kolonie wypoczynkowe i zdrowotne, biwaki,
obozy wędrowne; powstał w Warszawie ośrodek adopcyjny,
a w ślad za nim ośrodki w innych miejscowościach, do dziś
prowadzące wysoce profesjonalną pracę na rzecz dzieci
i rodzin. Zasługą TPD jest również wypracowanie modelu
poradni zawodowo-społecznej, które z czasem znalazły się
w gestii władz oświatowych i są obecnie znane pod nazwą
poradni pedagogiczno-psychologicznych. W tym czasie TPD
współpracowało również aktywnie z organami państwowymi,
uczestnicząc w konsultacjach na tematy oświaty, zdrowia czy
działań profilaktyczno-wychowawczych. Jednym z przykładów tej współpracy jest zaproszenie działaczy TPD do prac
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nad ustawą szkolną z 1961 roku oraz kodeksem rodzinnym
i opiekuńczym wydanym w roku 1964. W następnych dziesięcioleciach również wielokrotnie odwoływano się do ich
opinii i doświadczeń. Wynikało to nie tylko z wieloletnich
osiągnięć TPD, ale przede wszystkim z faktu, że działacze byli
praktykami, bardzo dobrze orientującymi się w potrzebach i
brakach społecznych oraz popierającymi holistyczne, interdyscyplinarne podejście do potrzeb dzieci i młodzieży, oparte
na współpracy ze specjalistami, szczególnie z lekarzami,
nauczycielami, psychologami.
Dużo uwagi poświęca Pan problemom dzieci niepełnosprawnych. Wiemy, że wielkie zasługi w promowaniu
szkolnictwa specjalnego położyła prof. Maria Grzegorzewska. Jaki udział rozwijaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ma Towarzystwo Przyjaciół Dzieci?
TPD odegrało i nadal odgrywa niebagatelną rolę w zakresie opieki, kształcenia i wychowania dzieci z niepełnosprawnościami. W roku 1963 Towarzystwo zainicjowało pionierskie
działania na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym, organizując tzw. „szkoły życia”, czyli przedszkola specjalne,
dzienne ośrodki opieki, zajęcia przygotowujące do pracy. Przy
Zarządzie Głównym TPD powołano Komitet Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski, który z czasem stał się odrębnym stowarzyszeniem. Z doświadczeń TPD korzystało Ministerstwo
Oświaty, opracowując w latach 1964-1968 szereg wytycznych
i zarządzeń w sprawie przygotowania do pracy oraz zatrudniania osób głębiej upośledzonych umysłowo.
Działacze Towarzystwa zapoczątkowali wiele innych form
opieki dla dzieci chorych i z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Sklepiki z żywnością bezglutenową przy zarządach
terenowych dla dzieci chorych na celiakię, olimpiady sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, kolonie
zdrowotne, turnusy rehabilitacyjne, rozwój ruchu samopomocowego rodziców i powołanie Krajowego Komitetu Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Starania o znoszenie
barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym, korzystanie z dóbr kultury i nauki to
także jedna z licznych zasług TPD. Przykładem nowoczesnego i wszechstronnego podejścia do potrzeb dzieci niepełnosprawnych jest ośrodek „Helenów”, gdzie pomoc dzieciom
niepełnosprawnym zorganizowana jest wszechstronnie i na
bardzo wysokim poziomie. Ponadto „Helenów” przyczynił
się do kształcenia specjalistów w dziedzinie rehabilitacji, również kadr pedagogicznych dla Uniwersytetu Warszawskiego,
Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (WSPS), czy Akademii
Wychowania Fizycznego. Bez wątpienia inicjatywy te, systematycznie rozwijane i wzbogacane, wywarły wpływ na świadomość społeczną, stały się przykładem do naśladowania
w całym kraju i dziś dzieci niepełnosprawne uczestniczą w
imprezach, wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach,
uczą się, studiują na wyższych uczelniach, pracują, podejmują
różne inne aktywności, po prostu są obecne w życiu społecznym, sportowym, kulturalnym.
W działaniach TPD często podkreśla się potrzebę kreatywności. W jakich formach pracy szczególnie przejawia
się ten kierunek działalności?
Powiedziałbym, że we wszystkich. Jednak szczególną
uwagę należy zwrócić na okres po roku 1989, kiedy to przy
Zarządzie Głównym TPD powstał Krajowy Komitet Wychowa-
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Jedna z ważnych konferencji, jakie odbyły się z okazji
Jubileuszu, zatytułowana była „Jaka przyszłość TPD?”
Krajobraz społeczny zmienia się. Obecnie w całym kraju
jest dużo różnych stowarzyszeń i fundacji. Jak na tym tle
można prognozować działalność Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w nadchodzących latach?
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest wciąż dużą organizacją
o zasięgu krajowym, z ogromnym dorobkiem w dziedzinie
opieki i wychowania. A jednocześnie formy pracy są zróżnicowane, odpowiadające na lokalne potrzeby dzieci i rodzin.
Jeden zarząd skupia się na organizowaniu żłobków i przedszkoli, inny na organizowaniu warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców, jeszcze inne przygotowują
możliwość powrotu dzieci z domów dziecka do naturalnych
rodziców. Ale nie brakuje też radosnych wydarzeń, takich jak
Dzień Dziecka, obchody rocznic i świąt, co zwykle połączone
jest z darami, paczkami, podziękowaniami dla sponsorów.
Reasumując: mimo stałego postępu cywilizacyjnego i
poprawy jakości życia w Polsce, wiele rodzin z różnych względów wymaga i będzie wymagać wsparcia. Troska o dziecko
należy do najważniejszych i najpiękniejszych powinności każdego pokolenia. TPD stale udowadnia, że dobrze potrafi się
troszczyć o dziecko, nie tylko biedne i zagrożone, ale również
o te szczególnie uzdolnione, utalentowane, ale samotne w
domu z powodu zapracowania rodziców. W tym kontekście
działalność TPD jest ze wszech miar pożądana. Bo, parafrazując nieco temat wspomnianej konferencji, dziecko zawsze
jest w potrzebie.
Rozmawiała Irena Malanowska
Prof. Jacek Kulbaka jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego TPD.

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu,
lecz człowiekiem wartościowym.
Albert Einstein
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

Henryk Zabrocki
Kawalerem Orderu Uśmiechu
W marcu 2019 roku Henryk Zabrocki otrzymał tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu, który – przypomnijmy – nadawany
jest na wniosek dzieci. Jednak ceremonia wręczenia Orderu
odbyła się kilka miesięcy później: 4 października w koszalińskim Teatrze Variete Muza.
Henryk Zabrocki jest najdłużej pełniącym funkcję szefa
TPD w Koszalinie, osobą powszechnie znaną i cenioną.
Pod jego kierunkiem Towarzystwo Przyjaciół Dzieci osiąga
duże sukcesy, podejmuje wciąż nowe inicjatywy, wychodząc naprzeciw dzieciom i rodzicom. Dobrze znane są takie
projekty, jak „Ogniska Rodzinne” czy akcja „100 dębów na
100-lecie TPD”. Nie brakuje przedsięwzięć charytatywnych,
festynów, obchodów świąt i rocznic, atrakcyjnie zorganizowanej opieki nad dziećmi najmłodszymi i dorastającymi.
Trudno wyliczyć wszystkie działania. Można o nich przeczytać w miesięczniku „Świat Dziecka” wydawanym przez
TPD w Koszalinie.

Fot. Archiwum TPD w Koszalinie

nia Resocjalizującego odwołujący się do idei wychowawczych
Kazimierza Lisieckiego, znanych w okresie międzywojennym
i powojennym. TPD świadomie nawiązywało do tych tradycji,
organizując środowiskowe ogniska wychowawcze, głównie
dla dzieci z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo.
Nie do przecenienia jest program opiekuńczy i pedagogiczny tych placówek. Zostały w tym czasie opracowane ważne
programy profilaktyczno-resocjalizacyjne, takie jak pedagog
rodzinny, wychowawca podwórkowy, pedagog ulicy. Dzieci
gorszych szans, dzięki oddziaływaniu ognisk, np. pomocy w
odrabianiu lekcji, uczestnictwie w różnych zajęciach, sportowych, muzycznych czy plastycznych, mają lepsze perspektywy na dobre funkcjonowanie w społeczeństwie i rodzinie.
Trzeba podkreślić, że tradycyjnie pracę KKWR i TPD wspierali
zarówno praktycy, jak i naukowcy, wśród nich profesorowie
Tadeusz Pilch, Lesław Pytka, Jarosław Utrat-Milecki oraz wiele
innych wybitnych osób. Do dziś aktywnie wspiera te prace,
szczególnie w dziedzinie praw dziecka, prof. dr hab. Stanisław
Leszek Stadniczeńko, wiceprezes ZG TPD.

Jedną z ostatnich inicjatyw opisanych w tym czasopiśmie
jest wspomniana akcja sadzenia drzew. Dzieci z kilku placówek TPD, wspólnie z wychowawcami, działaczami i przy
pomocy leśników zasadziły mnóstwo drzew, razem 10 razy
więcej niż przewidywał plan. Była to prawdziwie praktyczna
lekcja proekologicznych działań. Warto również wspomnieć
zorganizowanie konferencji „Dzieci w obliczu cyberprzemocy,
hejtu i mowy nienawiści” oraz podjęte w tym zakresie inne
działania, trafnie wpisujące się w program „Cyfrolatki”. Stale
obecna w koszalińskim TPD jest tematyka prorodzinna wyrażająca się m.in. w organizowaniu imprez wspólnych dla dzieci
i rodziców, szkoleń, warsztatów, czy realizowanym programie
„Droga do domu”.
– Trzeba widzieć w dziecku człowieka – mówił prezes
Henryk Zabrocki, dziękując za wyróżnienie. – Musimy o nie
dbać, rozumieć je, troszczyć się o ich różnorodne potrzeby, a
także nieraz bronić przed krzywdą. Po to jesteśmy. Dla dobra
dziecka.
Irena Malanowska
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Obchody Jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy
Wystąpienie prezesa Kazimierza Pleśniaka

Chlubna tradycja – niezwykła uroczystość
Wszystkich nas, ludzi TPD, zrzesza i zbliża idea szeroko rozumianego dobra dziecka.
Szanowni parlamentarzyści, przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz powiatów, miast i gmin subregionu
legnickiego, drodzy goście, przyjaciele dzieci i działacze TPD.
Spotykamy się na niezwykłej uroczystości, w 100-lecie
działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce i u progu
75-lecia TPD w Legnicy i na Dolnym Śląsku.
100 lat to dla historii organizacji znaczący dystans czasowy. W TPD idea ma znaczenie fundamentalne, ponieważ
wszystkich nas, ludzi TPD, zrzesza i zbliża idea szeroko rozumianego dobra dziecka. Jej moc jest nie do przecenienia, a
myśl przewodnia, określająca kierunek działania – najprostsza
z możliwych, choć niełatwa w realizacji. Dlatego powstało
100 lat temu Robotnicze TPD, później Chłopskie TPD, żeby
wreszcie w 1949 roku zjednoczyć się w TPD.
Już niemal w rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pojawiła się idea niesienia pomocy dzieciom. Szybko ruszyła działalność organizacji, ale nadeszła II wojna światowa.
Dzieci były skazane na przemoc i sieroctwo. TPD jednak, jak
tylko można było, pomagało, wspierało, karmiło, kształciło,
dawało poczucie bliskości i dach nad głową, wychowywało,
leczyło, uczyło dorosłych jak postępować z dziećmi.
W połowie 100-lecia, kiedy wysiłkiem wielu osób udało się
zbudować struktury ogólnopolskie, nasze Stowarzyszenie
przeżyło najpoważniejszy kryzys: ówczesne nieobliczalne
siły polityczne próbowały zlikwidować całą organizację. Pomimo zakazu administracyjnego TPD jednak działało, dzięki
uporowi ludzi nierozumiejących, dlaczego ci, którzy mają
dbać o innych, troszczą się wyłącznie o siebie. Po wznowieniu działalności w latach pięćdziesiątych XX wieku narzucano
naszemu stowarzyszeniu kierunki działania, które niesłusznie
wciąż jeszcze często rzutują na obecne postrzeganie TPD.
Legnica jest miejscem, gdzie chlubnie rozpoczynała się
działalność ówczesnego RTPD na Dolnym Śląsku w 1945
roku. Otóż za akceptacją ówczesnych władz miasta utworzono tu Dom Dziecka dla Sierot Wojny, dzięki któremu znalazło
schronienie i weszło w dorosłe życie ok. 200 sierot, głównie
tych, których rodzice zginęli w Powstaniu Warszawskim, nie
powrócili z Syberii i wszystkich frontów II wojny światowej.
Kilkunastu z wychowanków żyje do dziś i wyraża swą wdzięczność Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.
TPD w latach 60., 70. I 80. ubiegłego wieku prowadziło 5
świetlic, organizowało wypoczynek letni i zimowy, prowadziło
ośrodek adopcyjny czy akcje „Stop. Dziecko na drodze”.
Okres transformacji ustrojowej po 1989 r. spowodował
wstrząs we wszystkich organizacjach pozarządowych z powodu odcięcia od dofinansowania, potrzebnego m.in. na
prowadzenie biur, odeszło też wielu działaczy.
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Jednak w Legnicy i ówczesnym województwie legnickim, dzięki zaangażowaniu wielu przyjaciół dzieci,
oddanych działaczy kierujących się potrzebą pomocy
dzieciom, już w 1991 roku w Legnicy, a od 1994 roku
w województwie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaczęło
odbudowywać po raz kolejny struktury i przyciągnęło do
współpracy wielu byłych i nowych działaczy TPD oraz
ogromną rzeszę przyjaciół.
Dziś legnicki Oddział Okręgowy TPD jest największy nie
tylko na Dolnym Śląsku, ale i w kraju, a Oddział Miejski TPD
w Legnicy stanowi wiodące ogniwo, inicjując i realizując najważniejsze przedsięwzięcia. Skupiamy łącznie 3100 działaczy
i młodych wolontariuszy w 143 Kołach Przyjaciół Dzieci. Nie
ma szkoły w Legnicy, w której nie działałoby Koło Przyjaciół
Dzieci. Szczycimy się również działalnością studenckiego
koła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona,
w Wyższej Szkole Medycznej, kilku zakładach pracy, szpitalu,
MOPS-ie oraz w 20 przedszkolach.
Należy podkreślić, że to właśnie w Legnicy odbyło się w 2010
roku Krajowe Forum Kół Przyjaciół Dzieci, dzięki czemu wiedza
o naszych doświadczeniach i osiągnięciach została upowszechniona w TPD, i nie tylko, w całym kraju. Legnicki Oddział TPD
może poszczycić się jednym z trzech sztandarów organizacyjnych w Polsce. Za swoją działalność zostaliśmy uhonorowani:
Dolnośląskim Kluczem Sukcesu, tytułem ZdolneNGO przyznanym nam przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, wyróżnieniem Kurii Legnickiej „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”.
Otrzymaliśmy także zbiorową nagrodę Miasta Legnicy, Odznakę
„Zasłużony dla Legnicy” oraz Odznakę Pioniera Legnicy. Minister Pracy i Polityki Społecznej nadał nam odznakę honorową
„Primus in Agendo”. Otrzymaliśmy też tytuł „Lodołamacza 2016”
za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności
osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach.
Od 17 lat prowadzimy cykliczne przedsięwzięcia na rzecz
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami jak: Legnicka
Paraolimpiada TPD, Plenery Plastyczne, Przeglądy Twórczości
Artystycznej „Sercem Malowane”. Tworzymy szansę rozwoju
zainteresowań uzdolnionej młodzieży, organizując konkursy:
fotograficzne, ekologiczne, plastyczne, czy przeglądy Szopek
Bożonarodzeniowych. W Legnicy i Lubinie działa trzech okręgowych społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD. Tylko
od 2001 roku zorganizowaliśmy formy wypoczynku dla blisko
8 tysięcy dzieci i młodzieży oraz wycieczki krajoznawcze do
Warszawy, Poznania i „Szlakiem św. Jana Pawła II”.
Wpłynęliśmy znacząco na zmianę oblicza i postrzegania
TPD, popularyzując wzorce osobowe wybitnych działaczy na
rzecz dzieci: doktora Henryka Jordana, Janusza Korczaka, ale
także współczesnych wzorców osobowych: św. Jana Pawła
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II i św. Matki Teresy z Kalkuty. Dewizą naszej działalności jest
umiłowanie własnego kraju, regionu i drugiego człowieka oraz
działalność ponad podziałami, wszelkimi.
Na tej sali znajdują się dzisiaj wieloletni działacze TPD, którym należy się szczególne uznanie i szacunek, są też przewodniczący Kół Przyjaciół Dzieci – wszystkim składam serdeczne
podziękowania za dobroć, otwarte serca dla dzieci i zrozumienie ich potrzeb. Są tu także wspaniali ludzie – przyjaciele dzieci,
reprezentujący samorządy, placówki oświatowe i kulturalne,
zakłady pracy i spółki, fundacje i stowarzyszenia – wszystkich
łączy wspólna pasja i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Z
wielkim szacunkiem odnoszę się do przybyłych na jubileuszową uroczystość przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, instytucji i organizacji, co jest dla nas dowodem
akceptacji i uznania dla naszej działalności.
Na tej sali są też byli i obecni pracownicy TPD. Nie wszystko można zrealizować społecznie, dlatego w ciągu ostatnich
20 lat przez nasze biuro w Legnicy, dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy, przewinęło się ponad 100 młodych ludzi,
którzy jako stażyści, czy pracownicy zatrudnieni w ramach
robót publicznych bądź prac interwencyjnych, za symboliczne
wynagrodzenie realizowali nasze zadania.

Szanowni Państwo, wielu wspaniałych ludzi oddanych dzieciom należałoby w tym miejscu wymienić z imienia i nazwiska,
ale limit czasowy na to nie pozwala. Większość z nich będzie
dziś uhonorowana, część została już wyróżniona podczas innych wydarzeń zorganizowanych w tym jubileuszowym roku.
Pozwólcie Państwo, że przywołam już nieżyjących wybitnych działaczy na rzecz dzieci ostatniego pięćdziesięciolecia,
byli to: Czesława Wiadrowska, Władysław Stawik, Maria Domalewska, Janina Ryś, Czesław Kowalak i Anna Smużniak
– Cześć Ich Pamięci!
Na dzisiejsze spotkanie zaproszony był także ksiądz prałat
Władysław Jóźków – Honorowy Obywatel Miasta Legnicy,
przyjaciel naszego Stowarzyszenia, człowiek kochający ludzi,
kapelan Sybiraków, uczestnik większości organizowanych
przez nas Wieczorów Pamięci o św. Janie Pawle II. Niestety już
nieżyjący; przed kilkoma godzinami odbyło się jego Ostatnie
Pożegnanie – pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Kazimierz Pleśniak
Kazimierz Pleśniak jest prezesem Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy,
prezesem Zarządu Dolnośląskiego i członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.

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.

Tygodnik Płocki, Płock 20-08-19

TPD dba o wakacje najmłodszych
Dzieci pojechały do Solca
Płocki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzi w
naszym mieście Klub Profilaktyki Środowiskowej „Przyjaciel
Dziecka”. Działa on również w wakacje. W ramach letniego
wypoczynku dla dzieci organizowane są różnego rodzaju
zajęcia takie jak np. wyjście na basen czy na plażę nad
Sobótkę. Milusińscy często też bawią się na placach zabaw
w Ogródkach Jordanowskich. – Chcieliśmy również zorganizować naszym podopiecznym przynajmniej jedną wycieczkę
krajoznawczą i udało się. Zabraliśmy dzieci do Juraparku w
Solcu Kujawskim – mówi Stanisława Rymarowicz, prezes
zarządu miejskiego TPD.
Wyprawa była pełna atrakcji. Na miejscu dzieci poznawały
historię zwierząt żyjących miliony lat temu. Pomógł w tym
spacer po ścieżce dydaktycznej oraz wyświetlony film. Dopełnieniem wycieczki był obiad i zabawa na wyjątkowym placu
zabaw z dmuchanymi zjeżdżalniami oraz kolejką szynową. –
Na koniec trudno nam było zebrać dzieci do odjazdu – mówią
organizatorzy wyjazdu.
Płocki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzi
działalność na rzecz dzieci zgodnie z podpisana umową
z prezydentem miasta Płocka Andrzejem Nowakowskim.
Zawsze może liczyć również na pomoc Stanisława Lewan-
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dowskiego – prezesa Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc dzieciom”. W tym roku
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi jubileusz 100-lecia
istnienia.
BeeS

***
Głos Szczeciński dodatek, Szczecin 31-10/01-11-19

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma już 100 lat
i nadal wspiera najmłodszych
– Świetlice oraz przedszkola TPD są na terenach gmin
Dobrzany, Ińsko, Suchań, Marianowo, Chociwel i w Stargardzie, a także w Maszewie w powiecie goleniowskim – wyliczał
podczas uroczystości w miniony czwartek w Stargardzkim
Centrum Kultury Zygmunt Pyszkowski, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie. – W województwie zachodniopomorskim
działa 46 przedszkoli TPD. W powiecie stargardzkim 39 świetlic środowiskowych i 9 przedszkoli. Kolejne będą niebawen
otwierane, między innymi w gminie Chociwel.
Podczas jubileuszowych obchodów przekazano podziękowania, listy gratulacyjne, odznaczenia TPD oraz przyznano
tytuły Przyjaciel Dziecka wszystkim tym, którzy na co dzień
wspierają działalność TPD. (CP)
Opracowała Irena Malanowska
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100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Mazowszu

Gala Jubileuszowa

Fot. I. Malanowska

Sala koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie w dniu 22 października 2019 roku ledwie pomieściła wszystkich uczestników wielkiej mazowieckiej
Gali Jubileuszowej zorganizowanej z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Obecni byli działacze, sympatycy,
współpracownicy TPD oraz przedstawiciele władz Warszawy
i województwa mazowieckiego, wśród nich marszałek Adam
Struzik, a także wielu starostów, prezydentów, burmistrzów i
wójtów z całego Mazowsza.
Otwierając Galę, prezes mazowieckiego TPD Monika Jagodzińska podkreśliła, że obchody tego ważnego wydarzenia
odbywają się w ciągu całego roku. Niektórzy z nas, powiedziała, mieli okazję spotkać się na imprezach jubileuszowych w
Otwocku, Żyrardowie, Sochaczewie, Płocku, Nowym Dworze
Mazowieckim, Legionowie, Ząbkach i innych miejscowościach, w których TPD prowadzi działalność.
Przypomniała także historię Towarzystwa, datowaną od
roku 1919. Wtedy to przy Centralnym Komitecie Wykonawczym Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) powstał Robotniczy
Wydział Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim, po kilu latach
działający już pod nazwą RTPD.
Troską pierwszych działaczy, niemal od początku odzyskanej niepodległości, mówiła, było stworzenie podwalin pod
system opieki i edukacji obejmujących różne istotne potrzeby
dzieci. Przykładem dobrze obrazującym założenia organizacji,
był projekt prowadzony wspólnie z Warszawską Spółdzielnią
Mieszkaniową na Żoliborzu, gdzie udało się zrealizować wiele nowatorskich działań, których głównym pomysłodawcą
i organizatorem był lekarz pediatra dr Aleksander Landy.
Chodziło o stworzenie osiedlowej infrastruktury wspomagającej mieszkańców w dbaniu o zdrowie, edukację i szeroko

Gala Jubileuszowa zgromadziła publiczność z całego Mazowsza.
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rozumianą kulturę. Znajdowała się tam m.in. poradnia dla
kobiet w ciąży, przychodnia lekarska dla dzieci i młodzieży,
żłobek, kuchnia mleczna, przedszkole, szkoła podstawowa,
gimnazjum, świetlica, biblioteka i teatrzyk „Baj”, do którego
pisała teksty Maria Kownacka, znana autorka opowieści o
Plastusiu. W czasie wojny podjęto działalność konspiracyjną,
w tym tajne nauczanie.
Warto przypomnieć, że z Towarzystwem, wówczas RTPD,
związane były takie osoby jak poseł na Sejm, a po wojnie
premier RP na uchodźstwie Tomasz Arciszewski, marszałek
Józef Piłsudski czy uczona i noblistka Maria SkłodowskaCurie, której siostra Bronisława Dłuska z mężem Kazimierzem Dłuskim przekazali Towarzystwu kilkunastohektarową
posiadłość, gdzie obecnie kontynuuje i rozwija opiekę nad
dziećmi niepełnosprawnymi Centrum Rehabilitacji, Edukacji i
Opieki TPD „Helenów”. Inne osiągnięcia to zmiana nazwy sierociniec na Dom Dziecka, organizowanie kolonii zdrowotnych i
prewentoriów dla dzieci, pedagogizacja rodziców, poradni wychowawczo - zawodowych (obecnie poradnie psychologiczno – pedagogiczne funkcjonujące w państwowym systemie
oświaty)), pierwszego w kraju Ośrodka Adopcyjnego, i - jakże
ważne - stworzenie samopomocowego ruchu opiekuńczego
na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
Przy TPD powstały koła i komitety, z których wiele z czasem
się usamodzielniło, np. dzisiejsze Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundacja na
rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową, Komitet Ochrony Praw
Dziecka i inne.
Po drodze TPD doświadczało rozmaitych trudności, szczególnie w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w wyniku
decyzji ówczesnych władz stowarzyszenie nie mogło działać,
a spora część majątku została mu
bezpowrotnie zabrana. Jednak dzięki
ofiarnym działaczom udało się kontynuować, w okrojonej formie: w bibliotekach, na biwakach, wycieczkach i w
innych miejscach, misję Towarzystwa,
by po słynnej „odwilży” 1956 roku
wznowić i rozwijać działalność. Obecnie, mówiła w swoim wystąpieniu M.
Jagodzińska, TPD jest kontynuatorem
myśli społecznej i pedagogicznej swoich poprzedników: RTPD i CHTPD, i
po zjednoczenia obu organizacji w
1949 roku, ich następcą prawnym, a
także – co oczywiste – korzysta z ich
doświadczeń i dorobku, tym bardziej,
że w czasie okupacji i po wojnie wciąż
było aktywnych wielu działaczy przedwojennych. Nadal głównym celem naszego ruchu, podkreśliła, jest troska
o prawa dziecka, jakość warunków
życia, wychowania i edukacji, jego
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wszechstronny rozwój,
zdrowie, bezpieczeństwo,
podmiotowość, godność
oraz równość szans życiowych. Realizujemy te
zadania w różnych formach, stale wzbogacanych, wychodzących naprzeciw potrzebom dzieci
i rodziców. W ubiegłym
roku powołaliśmy Ośrodki Usług Rodzinnych, które mają służyć indywiduPrzemawia prezes mazowieckiego TPD
alnym odbiorcom blisko
Monika Jagodzińska.
miejsca zamieszkania lub
nawet w ich domach, gdy zajdzie potrzeba. Chcemy wspomagać rodzinę, zanim pojawią się poważne problemy.
Kiedy powstało nasze stowarzyszenie dzieci były głodne,
bardzo często chore, osierocone przez wojnę, bez opieki
i nauki. Minął wiek, wiele się zmieniło, jednak dzieci nadal
potrzebują pomocy, choć innej, generowanej przez obecne
warunki życia. Często zagrożone są więzi rodzinne; dzieci, a
dorośli też, czują się głęboko samotni emocjonalnie. Dzieci
nieraz traktowane są przedmiotowo, wymaga się od nich zbyt
dużo albo zbyt mało, rodzice często nie mają dla nich czasu,
są zagubieni, niepewni swojej roli, toteż chcemy im pomóc,
powołując wspomniane ośrodki.
Jesteśmy dużą organizacją podejmującą komplementarnie różne działania na rzecz dzieci i rodziny, którym nadal
chcemy służyć, podkreśliła M. Jagodzińska. Nasze działania
są z reguły długofalowe, najczęściej stałe, takie jak np. środowiskowe ogniska wychowawcze czy żłobki i przedszkola
na wsi i w małych miasteczkach. Nie zajmujemy się wyłącznie eventami, lecz prowadzimy tradycyjnie stałe placówki,
bardzo potrzebne dzieciom i rodzinie. Szukamy nieustannie
sposobów na finansowanie tych zadań, gdyż nie da się ich
prowadzić w systemie „od konkursu do konkursu”. Opieki i
wychowania nie można odłożyć na później, konieczna jest
ciągłość. Pod naszą opieką codziennie znajduje się prawie
3 tysiące dzieci. Aby im skutecznie pomagać potrzebujemy
zrozumienia i wsparcia oraz nowych Przyjaciół Dzieci. Dodam
jeszcze, że sekret przetrwania i sukcesu Towarzystwa w ciągu
tak długiego czasu kryje się w ludziach, którzy podejmowali

Na scenie podopieczni i poczet sztandarowy TPD

Przyjaciel Dziecka 7–12/2019

Aleksander Landy urodził się na Syberii. Był synem
zesłańców Stanisława Landy i Feliksy z Lewandowskich Landy, zesłanych przez władze carskie na odległy kraniec Syberii za szerzenie idei socjalistycznych
i działalność niepodległościową. Jako młody chłopiec
A. Landy poznał braci Piłsudskich, gdy przybyli na
syberyjskie zesłanie.
Wraz z licznym gronem skupionych wokół siebie entuzjastów propagował tworzenie lokalnych społeczności,
w których priorytetem było zaspokajanie biologicznych,
psychologicznych i społecznych potrzeb dzieci i młodzieży. W kraju, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, był wybitnie aktywnym i twórczym działaczem
RTPD. Zainicjował i zorganizował poradnię „Zdrowie
Dziecka” w WSM na warszawskim Żoliborzu.
działania dla dobra dzieci z oddaniem, skromnością, bez
rozgłosu, z poczuciem misji i odpowiedzialności za przyszłe
pokolenia.
Po wystąpieniu Prezes Jagodzińskiej, nagrodzonym burzliwymi i długotrwałymi oklaskami, uwagę skupiły inne wydarzenia na scenie. Bo oto marszałek Adam Struzik, który objął
honorowym patronatem mazowieckie obchody jubileuszowe,
na znak najwyższego uznania wbił pamiątkowy gwóźdź w
drzewce sztandaru TPD. A zabierając głos powiedział:
– Już od wieku Towarzystwo spełnia swoją misję, którą jest
zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i równych
szans życiowych, szczególnie prawa do godnych warunków
życia, wychowania i edukacji. Doceniam bardzo istotny wkład
Towarzystwa w podnoszenie świadomości społecznej na temat
norm chroniących najmłodszych i ich potrzeb. Wierzę, że kolejne inicjatywy podejmowane przez TPD będą umacniały przekonanie, że poszanowanie dla praw dziecka jest w naszym kraju
powszechnym standardem i obowiązkiem każdego dorosłego.
Patronaty honorowe nad obchodami objęli również wojewoda
mazowiecki Konstanty Radziwiłł i prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski.
Uroczystość stała się też okazją, aby podziękować i uhonorować zasłużonych działaczy i pracowników TPD. Przygotowano również na to specjalne wydarzenie wystawy „W
służbie dzieci i młodzieży. 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci”, „Aleksander Landy i jego pionierska działalność na
warszawskim Żoliborzu” oraz „Prace plastyczne wykonane z
okazji 100-lecia TPD” obrazujące historię i dorobek organizacji. Można było również kupić ciekawe prace na kiermaszu
wyrobów osób niepełnosprawnych oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, a także posłuchać muzyki w wykonaniu studentów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Program uroczystości wzbogaciły występy artystyczne, deklamacje i piosenki przygotowane przez dzieci ze środowiskowych ognisk
wychowawczych i świetlic, zaś w tle sceny wyświetlany był
film pokazujący różne zajęcia, zabawy, imprezy i wycieczki
organizowane przez TPD.
Scenariusz Gali przygotowała Anna Dykczak-Piwowarska,
a prowadził uroczystość znany aktor Marcin Janos Krawczyk.
W sumie była to wspaniała, atrakcyjna i radosna uroczystość.
Irena Malanowska
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Dzieci z TPD w Pałacu Prezydenckim

Fot. K. Sitkowski/KPRP

W ślad za ogólnopolską warszawską Galą z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, opisaną w
poprzednim numerze „Przyjaciela Dziecka”, odbyły się
jeszcze z tej okazji dwa inne ważne spotkania.
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, która objęła patronatem honorowym obchody Jubileuszu Towarzystwa, zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego dzieci z TPD
wraz z opiekunami i działaczami.
W poniedziałek 24 czerwca br. delegacje dzieci,
będących pod opieką TPD w różnych stronach Polski,
spędziły niezapomniane chwile podczas spotkania z
Panią Prezydentową. Podczas tego wydarzenia Agata Kornhauser-Duda otrzymała specjalne wyróżnienie
„za okazane dzieciom serce i pomoc w tworzeniu im
warunków do pomyślnego rozwoju i godnego życia”.
Odbierając Medal Jubileuszowy wręczony przez prezesa
TPD Wiesława Kołaka, Pierwsza Dama powiedziała, że
przyjmuje to wyróżnienie „jako zobowiązanie, by zawsze
troszczyć się o dzieci”. A także, że „TPD zasługuje na
słowa najwyższego uznania i głębokiego szacunku”.
– Bardzo się cieszę, że dbają Państwo o to, by integrować wszystkie dzieci, żeby wyrównywać szanse, edukować i organizować im w mądry sposób czas – mówiła.
A zwracając się do podopiecznych środowiskowych
ognisk wychowawczych TPD zaapelowała o pewność
siebie i wiarę we własne możliwości. - Kierujcie swoim
życiem tak, żeby przyszłość była dla Was jak najlepsza
– zachęcała dzieci. – Człowiek jest w stanie spełniać
swoje marzenia, nie bójcie się wyzwań, miejcie odwagę
na realizację marzeń, bo to od Was zależy, kim będziecie
w przyszłości. I dodała: – Trzymam za Was kciuki!
W czasie spotkania rozmawiano również o osiągnięciach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, o tym, że jest
najstarszym w Polsce stowarzyszeniem, które stworzyło
ruch społeczny i wypracowało wiele nowatorskich i istotnych form pomocy na rzecz dzieci i rodzin, jak również

Atrakcją dla dzieci są autografy składane przez Panią Prezydentową.
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Nie bójcie się wyzwań

Dzieci cieszą się ze spotkania z Pierwszą Damą. Obok prezes TPD w Legnicy
Kazimierz Pleśniak.

o nieustannej trosce o prawa najmłodszych, właściwe
wychowanie, zdrowie, bezpieczeństwo, edukację, warunki życia i ich wszechstronny rozwój. Był też czas na
słodki poczęstunek, opowiadania o planach na wakacje
oraz o atrakcyjnych zajęciach w ogniskach i świetlicach,
a także o swoich wrażeniach i radości ze zwiedzenia tak
ważnego miejsca, jaką jest siedziba głowy państwa.
Na drugie spotkanie które odbyło się 1 lipca br. w
Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama Agata Kornahauser-Duda zaprosiła dzieci z TPD w Legnicy oraz ich
przyjaciół z Drohobycza na Ukrainie. W części spotkania
uczestniczył również Prezydent RP Andrzej Duda.
Najpierw zebrani wysłuchali koncertu patriotycznych pieśni polskich wykonanych przez dzieci z Drohobycza. Potem
toczyła się swobodna rozmowa. Pierwsza Dama pytała dzieci o wrażenia z pobytu w Warszawie i o to, co zwiedziły i w
jakich zajęciach brały udział. A program pobytu był bogaty.
Dzieci zwiedziły w Stolicy miejsca związane z polską historią
i kulturą m.in. Łazienki Królewskie, Cmentarz Powązkowski,
Stare Miasto, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Świątynię Opatrzności Bożej. Podziwiały też z 30. Piętra Pałacu
Kultury i Nauki panoramę Warszawy. Opiekunowie grupy
podkreślali, że pobyt w Polsce pomógł dzieciom z Drohobycza pogłębić znajomość języka polskiego.
Atmosfera spotkania z Pierwszą Damą była niezwykle
ciepła i serdeczna. Dzieci otrzymały słodki poczęstunek,
upominki oraz autografy Pani Prezydentowej. Na pewno
będą miały o czym opowiadać po powrocie do rodzinnych domów. Wspólne spotkania uczestników dziecięcego chóru (11–15 lat) z Drohobycza z rówieśnikami z
Legnicy przyczynił się także do wzajemnego poznania
się i nawiązania przyjacielskich więzi.
Opracowała Irena Malanowska
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Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lesku

Ocalić od zapomnienia

Fot. Archiwum TPD w Krośnie

Działacze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Lesku z okazji 100-lecia Jubileuszu i 40-lecia TPD w
tym pięknym bieszczadzkim powiecie przygotowali wystawę
„Ocalić od zapomnienia” dokumentującą losy organizacji, które
są odzwierciedleniem burzliwej historii Polski, a także współczesnych działań. Wystawę wieńczył „Wieczór Wspomnień”.
Zarówno wystawa, jak i „Wieczór Wspomnień” zorganizowane były w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Lesku. Współorganizatorką obydwu przedsięwzięć była Joanna Krawczyk pełniąca obowiązki dyrektora biblioteki. Wieczór
wspomnień odbył się w dniu 31 stycznia 2020 r. Był to wieczór
wyjątkowy. Na spotkanie zostały zaproszone osoby, które w
przeszłości pracowały na rzecz i dla dobra dzieci. Swoją obecnością uradowali nas również: Marian Duda – prezes Oddziału
Okręgowego TPD w Krośnie oraz Ewa Patla – dyrektor Biura
TPD, Halina Połojko – prezes TPD Oddziału Powiatowego w
Sanoku oraz wiceprezes Dariusz Jabłoński. Obecny był także
inspektor Wiesław Korczykowski – były komendant Policji
Powiatowej w Lesku, wieloletni działacz TPD. Na spotkanie
przybyli również Janusz Haftek – wicestarosta powiatu leskiego oraz dyrektorzy leskich szkół i placówek: Anna Ceparska
– Bąbel, Grzegorz Brajewski i Henryk Barański.
Na początku spotkania goście obejrzeli występy artystyczne. Piękny taniec w strojach krakowskich wykonali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bezmiechowej pod kierunkiem Zofii Przygórzewskiej. Następnie uczniowie Szkoły
Podstawowej w Lesku prezentowali teksty Phila Bosmansa
przygotowane pod kierunkiem Agnieszki Brajewskiej. Teksty
przeplatane były utworami muzycznymi. Recital utworów muzycznych przygotowała Katarzyna Wermińska – nauczycielka
Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. Pod jej kierunkiem
uczennice liceum zaśpiewały pieśni patriotyczne. Występ

Wystawa z okazji 100-lecia TPD w Lesku
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muzyczny uświetnił Michał Wermiński, akompaniując piękną
grą na skrzypcach.
Po występach nastąpiła promocja książki „Siła jedności w
różnorodności” wydanej przez Zarząd Główny TPD z okazji
100 lat istnienia naszego stowarzyszenia. Pan Prezes M. Duda
przedstawił najważniejsze cele i założenia tej publikacji oraz
nowatorskie inicjatywy TPD. Podkreślił, że na przestrzeni
dziesięcioleci TPD zapisało swoją piękną kartę, prowadząc
szeroką działalność opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży.
Ostatnia część programu to wspomnienia działaczy TPD
z różnych okresów działalności. Wiele osób wspominało śp.
Mariana Brajewskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesku, który był prezesem Towarzystwa w Lesku w latach 80. i
90. XX wieku. Organizował wyjazdy z dziećmi na biwaki oraz
kolonie. Zajmował się wspieraniem dzieci niepełnosprawnych.
Był człowiekiem radosnym, pogodnym, mającym duże poczucie humoru i chęć do działania na rzecz innych.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Wspomnienia wywołały uśmiech na twarzach oraz łzy wzruszenia
u osób, które były i są do tej pory związane z Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci. Obecni byli również działacze, którzy aktualnie tworzą zgrany zespół podejmujący inicjatywy na rzecz
dzieci potrzebujących pomocy: Grażyna Bochniak, Agnieszka
Mokrzyska, Anna Krzywińska, Katarzyna Fechner, Renata Janik, Ewa i Wiesław Noskowie, Maria i Wiesław Kalisz, Tomasz
Prawda, Anna Sopata.
W ciągu lat naszej działalności przekonaliśmy się, że ma
ona ogromny i głęboki sens. Pracując na rzecz dzieci i dla ich
dobra mamy poczucie, że robimy w życiu coś bardzo ważnego. Pracujemy dlatego, że lubimy nie tylko dzieci, ale również
osoby dorosłe. Mamy duży szacunek dla osób starszych, ciągle się od nich uczymy. Inspiracją dla nas są często
teksty Phila Bosmansa, wielkiego przyjaciela ludzi,
który pomagał wielu ubogim i cierpiącym odnaleźć
na nowo sens życia. A oto jeden z jego tekstów:
„Miliardy gwiazd świecą na niebie, a każda z
nich jest inna, niepowtarzalna. Miliardy ludzkich
istot żyje na tym świecie, a każdy człowiek jest inny,
niepowtarzalny. Człowieku, lubię cię. Dla mnie nie
musisz być nieomylny, bez błędów ani doskonały,
bo: Ja przecież Ciebie lubię.”
Serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji wystawy oraz Wieczoru Wspomnień kierujemy
do: Burmistrza Leska Adama Snarskiego, Dawida
Lipki, pracowników biblioteki Joanny Krawczyk, Barbary Ferenc, Jadwigi Sąsiadek, Zofii Przygórzewskiej, Katarzyny Wermińskiej, Danuty Brajewskiej,
Agnieszki Brajewskiej oraz Bartosza Sopaty i Marka
Krzywińskiego.
Anna Sopata
Prezes Oddziału Powiatowego TPD w Lesku
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Obchody 100-lecia TPD w Ostrołęce

Fot. Archiwum TPD w Ostrołęce

16 grudnia ub. roku w Ostrołęce obchodziliśmy 100-lecie
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uroczysta Gala odbyła się w
Ostrołęckim Centrum Kultury, gdzie zaproszeni goście obejrzeli występy dzieci.
Po przywitaniu gości przez prezes Hannę Grądzką wystąpili wychowankowie z Olszewa-Borek z przedstawieniem pt.
„Śladami historii do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału
Powiatowego w Ostrołęce”, następnie zaśpiewali piosenkę
„Wszystkie dzieci nasze są”, a refren śpiewali wspólnie z
wychowankami wszystkich innych placówek działających w
naszym w powiecie
Placówka TPD w Lelisie zaprezentowała trochę folkloru:
piosenkę „Konik”, „Moja mamo”, „Lipka”, gadkę kurpiowską
pt. „Rajby” i „Ksiondzoska źiśnia” oraz taniec „Stara Baba”.
Dzieci z Ostrołęki recytowały wiersze pt. „Stulecie TPD” oraz
„Serce na dłoni”, nadesłane na konkurs literacki z okazji 100lecia TPD oraz zaśpiewały piosenkę „Możesz wszystko”. Z
kolei dzieci z Myszyńca przedstawiły etiudę muzyczną „Król
Maciuś Pierwszy na Kurpiach” oraz specjalnie ułożone piosenki „Nasze TPD” i „Mam Biało Czerwone Serce”. Ponadto swoje
programy artystyczne zaprezentowały: zespół folklorystyczny
„Podsypka Kurpiowska” oraz Koło Gospodyń Wiejskich z
Łęgu Przedmiejskiego, co było pięknym upominkiem od Pana
Starosty Ostrołęckiego.
Naszą Galę zaszczyciło swoją obecnością wiele znanych osób. Nie sposób jednak wymienić przedstawicieli
wszystkich urzędów, firm, instytucji czy organizacji biorących
udział w uroczystości. Byli wśród nich m.in. ksiądz kanonik dr Wiesław Białczak – proboszcz Parafii Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny; Łukasz Kulik, Prezydent Miasta
Ostrołęki; Bożena Pomacho, główna specjalistka Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, Kuratorium,

Uroczystość uświetniły występy podopiecznych placówek TPD w Ostrołęce.
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Centrum Kultury i wielu innych. Licznie reprezentowany był
Zarząd Województwa Mazowieckiego TPD z prezes Moniką
Jagodzińską na czele.
Występy dzieci były przeplatane wręczaniem statuetek firmom m.in.: DDB Warszawa Spółka z o.o., Fabryce Mebli Forte
w Ostrowi Mazowieckiej, Novo Nordisc Pfarma Spółka z o.o..
Statuetką uhonorowany został również pan Mirosław Kędzierski za wieloletnie zasługi dla TPD.
Medale jubileuszowe z okazji 100-lecia TPD otrzymały
23 zasłużone osoby, odbyła się też dekoracja Odznaką „Przyjaciel Dziecka” (13 osób), Srebrną Odznaką „Zasłużony
Działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” (8 osób) oraz Złotą
Odznaką (4 osoby). Prezesom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:
Monice Jagodzińskiej, Edwardowi Jankowskiemu, Janowi
Szymańskiemu, Joannie Olczak wręczono książki popularyzujące wiedzę o Kurpiach.
W tym uroczystym dniu ostrołęckie Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci zostało odznaczone medalem Pro Masovia, który przyznawany jest za dokonania przyczyniające się do coraz lepszej
sytuacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej województwa
mazowieckiego. Nieoczekiwanym i miłym dopełnieniem Gali
były filmiki pt. „Co myślą o nas włodarze?”
Na koniec goście zostali zaproszeni na poczęstunek, zaś
dla wychowanków TPD odbyło się spotkanie opłatkowe, z
upragnionymi prezentami od Mikołaja, które przygotowali
warszawscy Gwiazdorzy.
Honorowy patronat nad obchodami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całym kraju sprawowała Pierwsza Dama Agata
Kornhauser-Duda. Zaś honorowe patronaty nad ostrołęckimi
obchodami 100-lecia TPD objęli: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik, Starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław
Kubeł i Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Zarzycki.
Współorganizatorami
Gali byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego
i Starostwo Powiatowe w
Ostrołęce.
Wśród darczyńców znaleźli się: Prezydent Miasta
Ostrołęki Łukasz Kulik, przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Zarzycki; właściciele Hotelu Korona, Mariusz
Mierzejewski, prezes spółki
TRONY z o.o. i radny Miasta
Ostrołęki; Zofia Leszczyńska
i Marek Paudyna, właściciele
cukierni; Przedszkole Miejskie
Nr 7 „Tęczowa Kraina”, Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna
Kraina” oraz Zespół Szkół
Zawodowych Nr 4 im. Adama
Chętnika w Ostrołęce.
Hanna Grądzka
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Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści

Bardzo potrzebny projekt „Cyfrolatki”
6 grudnia 2019 r. odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie spotkanie „Cyfrolatki”, w którym
wzięło udział ponad 200 podopiecznych TPD z różnych miast Polski m.in. z Konina, Łodzi, Krakowa, Zamościa i Warszawy.

Fot. I. Malanowska

Celem spotkania było podsumowanie i wymiana doświadczeń zdobytych podczas warsztatów o hejcie, zorganizowanych w placówkach TPD dzięki finansowemu wsparciu
PEPCO.
Dzieci i młodzież, ich wychowawców, działaczy oraz zaproszonych gości przywitała Jolanta Szklarska, dyrektor
biura Zarządu Głównego TPD, która poinformowała o współpracy z PEPCO, dzięki której odbyło się tylko w 2019 roku
6 obozów wypoczynkowych w ośrodkach Towarzystwa w
Jastrzębiej Górze, Poznaniu i Serocku. Podkreśliła również,
że ta współpraca się rozwija, obejmując inne ważne obszary
zainteresowań dzieci i młodzieży, takich jak radzenie sobie z
hejtem w Internecie. „Wiele dzieci, podkreśliła, bardzo cierpi z
powodu treści zamieszczanych przez autorów hejtu, stąd tak
ważne są zajęcia organizowane na ten temat przez terenowe
zarządy TPD.
Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci przypomniał o obchodach 100-lecia stowarzyszenia, jego różnorodnej działalności dla dobra dzieci, a także
umiejętności podejmowania ważnych współczesnych problemów dotyczących opieki i wychowania młodego pokolenia,

W oczekiwaniu na początek imprezy “Cyfrolatki”
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między innymi takich, jak bardzo potrzebny projekt „Cyfrolatki”.
„Dla dzieci, dodał, na pewno dużą atrakcją jest również to, że
miejscem spotkania jest, tak ważne i wzbogacające wiedzę,
Centrum Nauki Kopernik”. Podziękował również wszystkim
organizatorom, którzy przyczynili się do tego, że TPD może
realizować tak ważne wychowawczo zajęcia i imprezy.
Magdalena Puczko z Centrum Nauki Kopernik wyraziła
przekonanie, że projekt „Cyfrolatki” jest ciekawy i ważny,
poinformowała także o inicjatywach skierowanych do dzieci,
takich jak Klub Młodego Odkrywcy czy programy kosmiczne,
a następnie zaprosiła je do zwiedzania placówki po zakończeniu spotkania, co oczywiście zostało przyjęte z dużym
aplauzem.
Zaciekawienie wzbudził również film „Jak Pepco pomaga
dzieciom”, z którego zebrani dowiedzieli się, że wiele dzieci po
raz pierwszy dzięki tej pomocy mogło wyjechać na wakacje.
„Pierwszy raz byłem na obozie letnim, pierwszy raz jechałem
na koniu, nauczyłam się obsługiwać komputer, nauczyłem się
programować” – wypowiadały się dzieci.
Wiele dzieci wypowiadało się również na temat swoich
doświadczeń z hejtem oraz zajęć na ten temat w ogniskach
i świetlicach TPD. Oto przykłady niektórych wypowiedzi:
Anastazja: Wszystkie
zajęcia, odbywające się
także wspólnie z rodzicami,
były genialne. Dowiedzieliśmy się, jak bronić się przed
hejtem i mową nienawiści.
Niektórym z nas udało się
przeprowadzić podobne
zajęcia w szkole. To ważne, żeby podzielić się naszą
wiedzą z rówieśnikami.
Zuzia: Do ogniska chodzą dzieci w różnym wieku. Mieliśmy gry i zabawy
o tym, jak odróżnić hejt od
mowy nienawiści. W szkole
przekazujemy kolegom wiedzę o tym, czym jest hejt,
jak reagować i się bronić.
Jedna z koleżanek wymyśliła hasło „Przestań hejtować,
zacznij gotować”.
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Dzieci z Zamościa: Na naszej Starówce odbył się happening pod hasłem „Hejtowi Stop!”, zrobiliśmy także plakat na
ten temat. Nie bądźmy obojętni, gdy ktoś z naszego otoczenia
jest ofiarą hejtu. Osoba hejtowana nie może zostać sama,
trzeba jej pomóc.
Dzieci z ogniska „Słoneczko” w Koninie: Nasza akcja o
hejcie cieszyła się dużym powodzeniem, były wspaniale prowadzone spotkania, każdy mógł dowiedzieć się, jak reagować
na hejt i jak dzielić się tą wiedzą z innymi osobami. Wspaniałą
sprawą okazał się marsz główną ulicą Konina pod hasłem
„Precz z hejtem”, co można oglądać na filmiku. Staramy się
uświadamiać społeczeństwu, że z hejtem i mową nienawiści
można i należy walczyć.
Takich i podobnych wypowiedzi było dużo więcej. Młodzi
uczestnicy projektu dziękowali organizatorom za bardzo potrzebne zajęcia, uzyskaną wiedzę, starali się także popularyzować problem w różnych atrakcyjnych formach. Na przykład
podopieczni TPD na warszawskiej Pradze Północ pytali przechodniów, czy wiedzą, co to jest hejt, rozdawali „przypinki” z
napisem Stop Hejt. Dzieci w Rembertowie rozdawały ulotki o
hejcie z hasłem „Reaguj, pomagaj!”. Powstały też filmiki na
ten temat.
Najważniejsze, aby ofiara hejtu nie robiła z tego sekretu,
mówili uczestnicy spotkania, ponieważ trudno się z taką sprawą uporać w samotności.
Katarzyna Wilczewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej PEPCO, powiedziała, że w społeczeństwie rośnie świadomość tego, czym jest hejt i jak z nim walczyć. Dobrze, że
projekt „Cyfrolatki” trafia przede wszystkim do dzieci, które
są szczególnie bezradne wobec wszelkich przejawów mowy
nienawiści. Dlatego chcemy kontynuować tę inicjatywę w

Turniej o Puchar Prezesa

roku 2020 w innych miejscowościach, gdzie są ogniska i
świetlice TPD.
Krystyna Chowańska, prezes TPD w Koninie, pogratulowała pomysłodawcom projektu tak potrzebnej i ważnej
inicjatywy, z której, jak powiedziała, wykiełkują oczekiwane
owoce. Poinformowała także o planowanej na ten temat
konferencji dla dorosłych, gdyż oni tej wiedzy bardzo potrzebują.
Z kolei Wojciech Ronatowicz – pedagog, pomysłodawca
projektu „Cyfrolatki”, wyjaśniając motywy przedsięwzięcia
powiedział: Chcemy żyć w lepszym społeczeństwie, więc
projekt powinien być realizowany w całej Polsce. Niedawno
zainteresowała się „Cyfrolatkami” grupa dzieci i opiekunów
z Grecji, zamierzają popularyzować tę inicjatywę w swoim
kraju. Na pewno projekt znajdzie naśladowców i w innych
krajach.
Niezwykłą atrakcją okazał się kończący imprezę idol dzieci
i młodzieży, muzyk i wokalista Jeremi Sikorski. W swobodnej rozmowie ze swoimi młodymi słuchaczami podzielił się
refleksjami na temat tego, co w życiu jest ważne i co robić,
aby odnieść sukces. Doradzał jak traktować hejt. „Nie zwracajcie uwagi na obelgi czy obrzydliwą krytykę, mówił, bo to
nie jest prawda. Róbcie swoje, a jeśli pragniecie osiągnąć
powodzenie w jakiejś dziedzinie, to nigdy, przenigdy nie
słuchajcie kogoś, kto mówi, że to się nie uda, czy chodzi o
naukę, sport, muzykę lub inne marzenia. Ale warto pamiętać,
że za każdym sukcesem stoi ciężka, wytrwała praca. A internet
wykorzystujcie do poszukiwania wiedzy i wspomagania własnego rozwoju. Są osoby wyżywające się w nienawiści. Lepiej
jednak rozwijać przyjazne uczucia, okazywać wdzięczność za
dobro otrzymywane od rodziców, nauczycieli, wychowawców,
przyjaciół i dobrych kolegów”. Wokalista mówił nie tylko o
muzyce, ale także o swoich innych zainteresowaniach, jak
sport czy pływanie. A na koniec, na życzenie dzieci, zaśpiewał
jedną ze swoich piosenek, co zostało nagrodzone owacyjnymi
oklaskami.
Po smacznym obiedzie wszystkie grupy udały się na zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.

Fot. Archiwum Podkarpackiego TPD

***

W turnieju o Puchar Prezesa Podkarpackiego Oddziału
Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który odbył się
14 września 2019 r. na stadionie „Juvenia” w Przemyślu, wzięło
udział 150 zawodników z 16 drużyn. Nie zabrakło wspaniałych bramek, parad bramkarskich i wielu świetnych zagrań.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki, a nagrodami za I miejsce
były bilety na mecze Legii Warszawa i Wisły Kraków. Turniej był
elementem obchodów 100-lecia TPD na Podkarpaciu.
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Przebieg opisanego wyżej wydarzenia pozwala stwierdzić,
że podopieczni placówek TPD, uczestniczący w zajęciach
zorganizowanych w ramach projektu „Cyfrolatki”, zrozumieli
czym jest hejt, a przede wszystkim nabyli wiedzę o tym, jak
się przed nim bronić.
Pozytywnym efektem przeprowadzonych szkoleń jest także i to, że ich uczestnicy uważają za konieczne podejmowanie
rozmów na ten temat w gronie rówieśniczym, w szkole, organizowanie happeningów czy rozprowadzanie ulotek; nabrali
większej pewności siebie, co ułatwi im radzenie sobie z różnymi formami poniżania i przemocy. Dzięki temu zwiększa
się szansa na ograniczenie złych skutków hejtu i mowy nienawiści, a nawet prawdopodobnie stopniową eliminację tych
zjawisk z przestrzeni publicznej.
Irena Malanowska
Fotoreportaż z imprezy „Cyfrolatki” patrz str. 33
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Coroczna Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Fot. I. Malanowska

19 listopada 2019 roku odbyła się w Teatrze Narodowym
w Warszawie Gala IV edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”.
Laureatką Nagrody w kategorii Człowiek została Krystyna
Mrugalska, założycielka w latach 60. ubiegłego wieku w
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Kół Rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym.
W roku 1991 Koła Rodziców, dotychczas funkcjonujące przy
TPD, przekształciły się w odrębne Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zebrane przez lata
doświadczenia pozwoliły na podejmowanie dalszych intensywnych działań opiekuńczych, prawnych, instytucjonalnych i
innych dla poprawy sytuacji dzieci z deficytami intelektualnymi.
– Trzeba dać im wsparcie odpowiednie do ich deficytu. Być tam,
gdzie nie poradzą sobie sami. Pozwolić im zabierać głos we
własnych sprawach – mówiła Krystyna Mrugalska, odznaczona
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski. – Moja
liderska funkcja pomaga rodzicom w kreowaniu coraz lepszych
i skuteczniejszych metod pomocy dzieciom. Potrzebna jest
życzliwość i miejsca pracy, gdy dorosną.
Działalność Kół Rodziców, a następnie Stowarzyszenia
(PSONI), podkreślano, odegrała wielką rolę i spowodowała
pozytywną zmianę sposobu funkcjonowania i postrzegania w
społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Prezydent RP Andrzej Duda, gratulując i dziękując wszystkim laureatom powiedział, że są ludzie gotowi nieść pomoc
innym, nie brakuje im ofiarności i za to należy się najwyższe
uznanie. Ich dzieła są bardzo potrzebne państwu, które bez
ich pomocy nie byłoby w stanie zaspokoić wielu potrzeb
ludzi. A definiując pojęcie działalności dla dobra wspólnego
podkreślił: …,,dla mnie jest to najbardziej szlachetny rodzaj

Laureatka Nagrody “Dla Dobra Wspólnego” Krystyna Mrugalska
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Fot. I. Malanowska

„Dla Dobra Wspólnego”

Prezydent RP Andrzej Duda gratuluje laureatom Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

polityki, (…) to nic innego jak rozsądna, rozumna troska o
dobro wspólne. Jeżeli tak, to realizacja tego, co jest dobrem
wspólnym, dbanie o dobro wspólne, wspieranie i realizacja
go jest w jakimś sensie polityką w najszlachetniejszym tego
słowa znaczeniu”. Warto również przytoczyć słowa Prezydenta wygłoszone podczas poprzedniej edycji: „Nie ma dzisiaj
nowoczesnego państwa, zwłaszcza państwa w tym ujęciu
wzorcowym, które buduje pomyślność swoich obywateli we
wszystkich przekrojach społecznych, bez dostrzeżenia tych
maluczkich, ale również bez aktywności obywatelskiej”.
Nagroda Prezydenta RP „Dla dobra Wspólnego” honoruje
szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe
i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Przyznawana jest w czterech kategoriach:
Człowiek – lider; Dzieło – przedsięwzięcie, projekt; Instytucja
– organizacja; Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego.
Celem nagrody jest wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez
kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich; wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie
świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie
kapitału społecznego; zachęcanie obywateli do czynnego
uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności
na rzecz dobra wspólnego.
Dyplomy i statuetki wręczono wielu innym zasłużonym
społecznikom, instytucjom i organizacjom, wśród nich Nagrodę Specjalną im. Piotra Pawłowskiego otrzymała znana
aktorka Ewa Błaszczyk, założycielka kliniki „Budzik” i prezes
Fundacji „Akogo?”. Z okazji zakończenia IV edycji została wydana broszura zawierająca wystąpienia Prezydenta Andrzeja
Dudy podczas poprzednich finałów Nagrody „Dla Dobra
Wspólnego” oraz prezentacje działalności laureatów wraz z
fotografiami.
Irena Malanowska
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Wizerunek organizacji budują i kształtują jej członkowie.

Wspomnienia i refleksje
Józef Bogdaszewski, przewodniczący Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo TPD, spisał wspomnienia na temat swojego życia i działalności, których skrót poniżej publikujemy.
Z Dolnym Śląskiem związany jestem od urodzenia. Całe
moje życie jestem mieszkańcem Wrocławia. Obecnie,
będąc już seniorem w jesieni
życia, nadal jestem aktywny,
podobnie jak wielu innych
obywateli kraju, współmieszkańców miasta, członków
rodziny, sąsiadów, kolegów
z podwórka, parafii, szkoły,
sportu, turystyki, studiów i
pracy. Jednak w pewnym okresie mojego życia nadszedł
taki moment, że podjąłem się działania, może nawet pewnej
misji społecznej wobec drugiego człowieka. I tak jest po
dzień dzisiejszy.
Z autentycznie spontanicznym, tworzonym z potrzeby
serca i czasu, społecznym, samopomocowym ruchem rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko pozostaję
związany od wielu dekad. Ciągle jestem obecny wśród rodzicielskiej społeczności dzieci niepełnosprawnych nie tylko
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale w całym w kraju gdyż
rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym żyją w każdej, najmniejszej nawet miejscowości. Najważniejsi są Rodzice; bez
nich, bez ich udziału nie istniałaby organizacja, nie byłoby jej
statutowych struktur, nie funkcjonowałyby koła, nie istniałyby
oddziały, nie byłoby placówek, ani społecznych działań dla
wspólnego dobra naszych dzieci: z bloku, osiedla, dzielnicy,
miasta, miasteczka i wsi.

Priorytety
Jako główne obszary społecznej działalności wybrałem te,
które są mi najbliższe. Dotyczą niepełnosprawnych dzieci, ich
rodziców, wolontariuszy i innych osób wspierających nasze
działania. Ale także chodziło mi zawsze o tworzenie coraz
lepszych warunków opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
animowanie różnych form działania nie tylko przeciwdziałających ich wykluczeniu, ale równolegle wspieranie i tworzenie
możliwości ich udziału w życiu społecznym, w sporcie, turystyce, pracy itp.
Z domu rodzinnego wyniosłem takie wartości, jak zawodowo i społecznie odpowiedzialna działalność, troska o rodzinę.
Lubię też mieć poczucie dobrze wykonywanych obowiązków.
Staram się te zasady realizować we własnym domu oraz we
wszystkich obszarach działalności, którymi się zajmuję. Ważne jest popularyzowanie zachowań – tolerancji i życzliwości
wśród członków organizacji, ale także we wszystkich innych
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obszarach życia społecznego, a także wspieranie ustaw i
uchwał potrzebnych do dobrego funkcjonowania organizacji,
sprzyjających wyrównywaniu szans startu i rozwoju dzieci
niepełnosprawnych.
Ważnym narzędziem w ręku społecznika, z którego korzystam, są zebrania i debaty, integracyjne spotkania, działalność
szkoleniowa i informacyjna. Wydarzenia te budują relacje i
więzi międzyludzkie, pomagają osiągać wytyczone cele. Służą
wielu sprawom, zarówno mniejszym i większym, stanowiąc impuls i siłę napędową w podejmowaniu nowych działań, także
w zakresie prawa czy zmiany przepisów. Inicjatywy te wynikają
przede wszystkim z wymiany doświadczeń i wsłuchiwania się
w głosy członków organizacji.
Przez prawie cztery dekady mojej działalności nazbierało się sporo wiedzy i doświadczenia w pracy z zespołami
ludzi, bardzo pomocnych w organizowaniu codziennego
życia w środowisku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
mimo rozmaitych trudności i przeciwności, których nigdy
nie brakuje.

O sobie
Jestem ojcem niepełnosprawnego od urodzenia syna
z dziecięcym porażeniem mózgowym, dzisiaj pełnoletniej
już osoby niepełnosprawnej. Syn wymagał i ciągle wymaga
pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego i przewożenia na wózku inwalidzkim; jest młodszym bratem drugiego, pełnosprawnego syna. Na przestrzeni
kilkudziesięciu lat funkcjonowania w rodzinie z najbliższą mi
osobą niepełnosprawną stale podejmuję aktywność wobec
złożonych problemów innych dzieci niepełnosprawnych oraz
członków ich rodzin.
Społeczną działalność rozpoczynałem w dziecięcym środowisku w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Kole Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym we Wrocławiu oraz w Krajowym
Komitecie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo, a także w strukturach Oddziału Wojewódzkiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu (Koło Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym). Zainteresowany jestem
również społecznym działaniem w środowisku dzieci zdrowych, pełnosprawnych i w równej mierze ich rodziców oraz we
wszelkich innych działaniach organizacyjnych w strukturach
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od roku 2001 pełnię funkcję
prezesa Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej TPD.
Oto niektóre efekty tej wieloletniej działalności:
Organizowanie i prowadzenie rodzinnych turnusów rehabilitacyjno-instruktażowe dla matek z dziećmi (1987–1996),
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jętności w swoim środowisku oraz jednostkach terenowych
struktur TPD.
Podjąłem się także współredagowania jako zastępca
redaktora naczelnego kwartalnika poświęconego problemom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Wspólna Troska”
(1992–1995), organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną. Napisałem wiele artykułów o problematyce środowiska rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i społecznym ruchu rodziców publikowanych m.in. w „Przyjacielu
Dziecka”. Uczestniczyłem w wielu konferencjach, seminariach, sesjach i zespołach problemowych organizowanych
przez instytucje rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe, uczelnie i szkoły wyższe. Opracowałem projekt
„Ustawy o równości szans osób niepełnosprawnych”, projekt
przekazany do parlamentu oraz instytucji centralnych władz
polskich, a także do Komitetu Polityczno-Społecznego Unii
Europejskiej.
Podjąłem się redakcji książki „Nie ma dzieci bez szans”,
a po 5 latach wydania II tej publikacji będącej jej poszerzoną
wersją, uzupełnioną o nowe rozdziały dotyczące integracyjnej
turystyki osób niepełnosprawnych oraz pielgrzymowania do
miejsc świętych w kraju i Europie, warsztatów terapii zajęciowej, szkoleń i konferencji, przyszłości ruchu społecznego
rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Inna inicjatywa to opracowanie odznaczeń Krajowego
Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo TPD – statuetki i odznaki „Serce na Dłoni”. Od roku
2016 odznaka i statuetka „Serce na Dłoni” uznane zostały za
statutowe odznaczenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przyznawane za działalność na rzecz środowiska niepełnosprawnych
dzieci, ich rodziców, opiekunów, wolontariuszy oraz osób
zaangażowanych i wspierających społeczną lub zawodową
działalność wśród niepełnosprawnych.
Z kolei jako społeczny prezes Oddziału Dolnośląskiego
TPD organizowałem wypoczynek letni dla dzieci ze środowisk
wiejskich. Redagowałem również broszury i inne publikacje
np. „Raport – Dolny Śląsk region przyjazny dzieciom”, „Z myślą o dziecku”, promujące działalność TPD na Dolnym Śląsku.
Do dziś jestem Rzecznikiem Spraw Dziecka i jego Rodziny
w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, również w społeczności
lokalnej, podejmując problemy dziecka niepełnosprawnego i
jego rodziny, jak również inne, z którymi zgłaszają się osoby
wymagające wsparcia.
Z najnowszych aktywności wspomnę tylko o opracowaniu
artykułów do jubileuszowej publikacji Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci wydanej z okazji 100-lecia organizacji pt. „Siła jedności
w różnorodności”. W ciągu lat społecznego działania zredagowałem wiele listów, pism, opracowań i petycji przedstawiających stan aktualny i wizerunek środowiska rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym oraz pokazujących ogrom zabiegów w dążeniu do uzyskania poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych
i członków ich rodzin. Osobno opracowałem zbiorczy wykaz
materiałów źródłowych (listów, pism, tematycznych opracowań, petycji) za kadencję lat 2015–2019, a opracowanie
„Skąd w nas tyle sił” zostało skierowane do najważniejszych
osób w państwie jako dokument zaświadczający o naszym
nieustannym dążeniu do godnego życia, równego traktowania
i sprawiedliwości społecznej.

Osoby niepełnosprawne uczestniczą w atrakcyjnych wycieczkach w kraju
i za granicą.

Józef Bogdaszewski

Fot. Archiwum KKPDiMN TPD

placówek rehabilitacyjnych i opiekuńczych dla dzieci z porażeniem mózgowym we Wrocławiu. Dzięki temu we Wrocławiu
powstały trzy poradnie rehabilitacyjne, oddział żłobkowoprzedszkolny, trzy punkty rehabilitacji dzieci w szkołach;
założenie Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci z
Porażeniem Mózgowym we Wrocławiu (1992–1995), którego
zostałem społecznym dyrektorem. Ośrodek utworzony został
wraz ze szkołą podstawową (SP nr 116) oraz bazą oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla 40 dzieci, wśród
których 80 proc. dzieci było dziećmi na wózkach inwalidzkich.
Organizowanie ogólnokrajowych spotkań integracyjnych środowiska niepełnosprawnych.
Z czasem niezbędna okazała się konieczność poszerzenia
wiedzy w zakresie organizowania działalności na rzecz środowiska rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, dlatego zostałem słuchaczem Studium Społeczno-Pedagogicznego TPD
na Wydziale Wieloprofilowego Usprawnia Dzieci Niepełnosprawnych (Centrum TPD „Helenów” Warszawa-Międzylesie).
Również wielu działaczy naszego ruchu z różnych zakątków
kraju podjęło i ukończyło naukę na tym wydziale. Następnie
zostałem studentem Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej
(obecnie APS), która była dla mnie moją drugą uczelnią. Po
wielu latach przeobrażałem się z technika-inżyniera w humanistę-pedagoga. WSPS ukończyło wielu działaczy naszego
ruchu, zasilając szeregi wysoko wykwalifikowanych pedagogów specjalnych.
Liczba spotkań stale rośnie. Poruszaliśmy m.in. tematy
związane ze stanem prawnym oraz możliwościami działania
organizacji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, dzieliliśmy się informacjami o metodach rehabilitacji w kontekście
nadziei i możliwości rodziców, rozważaliśmy temat miłości i
macierzyństwa osób niepełnosprawnych, mówiliśmy o możliwościach i potrzebach rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
w zakresie turystyki, sportu i rekreacji, przedstawialiśmy rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym w społeczności lokalnej
(na wsi i w małym miasteczku), problemy uzależnień, dyskutowaliśmy o przyszłości ruchu społecznego rodziców dzieci
niepełnosprawnych, działalności warsztatów terapii zajęciowej
i środowiskowych domów samopomocy, przemocy w rodzinie, i wielu innych. Ogółem odbyło się prawie 50 konferencji,
sesji, warsztatów tematycznych, dla prawie 2500 osób, które
następnie przekazywały nabytą wiedzę i praktyczne umie-
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Szkoła Przysposabiająca do Pracy wchodzi w skład Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki TPD „Helenów” od 1 września 2013 roku jako niepubliczna
placówka ponadpodstawowa.

Radzenie sobie w codziennym życiu

Fot. Archiwum TPD „Helenów”

Zajęcia w szkole mają na celu zdobywanie przez uczniów umiejętności, które
pomogą im w przyszłości w samodzielnym funkcjonowaniu
W pracy z uczniami kładzie się nacisk na kształtowanie i
rozwijanie samodzielności, zdobywanie nowych wiadomości
oraz szeroko rozumianych umiejętności społecznych. Wszelkie działania ukierunkowane są na przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, a także rozwijania kompetencji
niezbędnych w codziennym życiu.
Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy TPD obejmuje zajęcia z funkcjonowania osobistego i społecznego,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na przygotowanie do
optymalnej integracji ze środowiskiem zewnętrznym. Szkoła
jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt służący do pracy z
osobami niemówiącymi m.in. w tablet z oprogramowaniem
MÓWik, GoTalk NOW na iPad, Step-by-Step i program Boardmaker. Dzięki temu młodzież mająca trudności komunikacyjne
może nawiązywać relacje z rówieśnikami oraz brać aktywny
udział w wydarzeniach szkolnych.
Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie
uczniów do aktywności przez pracę, poprzez naukę praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy
wspomaganej oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanych salach: gospodarstwa domowego, komputerowej i
ogrodzie treningowym. Młodzież uczy się prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym przygotowywania posiłków, sprzątania, prasowania, prania. Szkoła posiada bogato wyposażoną
pracownię, gdzie uczniowie podczas zajęć nakrywają i dekorują
stół oraz uczą się zasad zachowania przy stole; obsługują urządzenia, takie jak: mikser, maszyna do mielenia, robot kuchenny,
kuchnia elektryczna, gofrownica, blender, a także
przyrządzają potrawy według podanych przepisów;
poznają zasady zdrowego
żywienia, systematycznie
uczestnicząc w warsztatach
prowadzonych przez panią
dietetyk; poznają zasady
przechowywania żywności;
uczą się sporządzać listy
potrzebnych produktów
oraz robić zakupy.
Uczniowie pod opieką
nauczycieli dbają o teren
wokół szkoły, odśnieżają,
zamiatają, grabią, pielą
chwasty, sadzą warzywa,
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kwiaty i zioła. Wiedzą, że to, co posadzą i będą pielęgnować,
później zaowocuje i plony wykorzystają na zajęciach kulinarnych. Co roku w szkole odbywają się wykopki, które kończą
się wspólnym pieczeniem ziemniaków.
Młodzież uczy się również podstaw bukieciarstwa, wykonuje piękne palmy wielkanocne i stroiki na święta Bożego
Narodzenia. Zajęciami bardzo atrakcyjnymi są prace biurowe,
w czasie których każdy, na miarę swoich możliwości, zapoznaje się z obsługą takich urządzeń, jak: kserokopiarka, bindownica, laminator, niszczarka. Zajęcia ruchowe umożliwiają
usprawnianie obniżonych funkcji motorycznych, pomagają
kształtować sylwetkę, prawidłowe nawyki ruchowe, a także
uczą sportowej rywalizacji. Szkoła umożliwia uczestnictwo
w zajęciach religii i etyki. Uczniowie, którzy na poprzednich
etapach edukacyjnych uczyli się języka angielskiego, mogą
kontynuować i poszerzać swoje językowe kompetencje. Są
też warsztaty fotograficzne, ceramiczne, dietytyczne i inne.
Podopieczni biorą udział w różnych inicjatywach kulturalnych, dzięki czemu w roku 2015 Szkoła Przysposabiająca do
Pracy TPD została wyróżniona nagrodą główną w konkursie
,,Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się
w Warszawie”, w październiku 2017 roku zdobyła Honorowe
Wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy w konkursie „Szkoła
z pomysłem” za program „Kultura na kółkach”, w grudniu 2017
roku wygrała konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski pt. „Edukreator na Mazowszu”– konkurs dla kreatywnych
szkół i nauczycieli w kategorii szkół ponadpodstawowych.
Uczniowie w ramach uczestnictwa w życiu społecznym
często odwiedzają miejsca użyteczności publicznej takie jak:
poczta, sklepy, urzędy, biblioteki, księgarnie, cukiernie itd.
Uczestniczą też w wielu wycieczkach, a na co dzień korzystają
z regularnych wyjść poza teren szkoły. Co roku angażują się
w różnego rodzaju akcje charytatywne, np. zbieranie pluszaków dla dzieci przebywających w pobliskim Centrum Zdrowia
Dziecka, karmy dla psów ze schroniska w Celestynowie, żołędzi dla warszawskiego ZOO. We wszystkich tych działaniach
charytatywnych chodzi także o zdobywanie wiedzy i rozwijanie
wrażliwości estetycznej.
Uczniowie klas trzecich uczestniczą w tzw. zewnętrznych
praktykach wspomaganych, np. w zakładzie fryzjerskim, sekretariacie CREiO TPD „Helenów”. Młodzież wspólnie z nauczycielami redaguje wpisy na stronę internetową, tworzy
kronikę szkolną oraz wiadomości szkolne, które są rozsyłane
rodzicom.
Ewelina Woźniak
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Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

Mieszkanie treningowe
Jednym z najnowszych innowacyjnych pomysłów w helenowskim ośrodku są dwa mieszkania treningowe urządzone
w 2019 roku w dobudowanej części bloku mieszkalno-socjalnego, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Wychowawczy.
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 mogli
w przyszłości żyć samodzielnie, a nawet podjąć studia i pracę
zawodową. W Ośrodku mieszkają uczniowie Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Przyspasabiającej
do Pracy. Mieszkają w przytulnie urządzonych dwuosobowych
pokojach, z dostosowaną do swoich potrzeb łazienką oraz w
pełni wyposażoną kuchnią, w której uczą się przygotowywać
posiłki, jest tez przestronna stołówka. W zorganizowanie i
wyposażenie kuchni włożyliśmy szczególnie dużo serca. Jest
funkcjonalna, wygodna i bardzo przytulna.
Bardzo dbamy o dietę naszych podopiecznych, staramy się,
by zdrowo się odżywiali. O przyjemną atmosferę w ośrodku i dobry nastrój młodzieży pomagają dbać wychowawcy i terapeuci.
Popołudnia to czas, kiedy wszyscy razem odrabiają lekcje,
uczestniczą w zajęciach dodatkowych i wielu imprezach organizowanych przez opiekunów i przez młodzież naszej placówki.
Do dyspozycji mamy też świetlicę, gdzie podopieczni mogą
odrabiać lekcje, rozmawiać, planować zajęcia, wycieczki itp.
Głównym celem naszej pracy w mieszkaniu treningowym jest
wspieranie wychowanków w zdobywaniu nowych doświadczeń
na drodze do usamodzielniania, zapoznanie ich z obowiązkami
wynikającymi z samodzielnego funkcjonowania, wspieranie w
przejmowaniu odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za
konsekwencje własnych decyzji. Staramy się ustalać jasne dla
wszystkich zasady i konsekwentnie ich przestrzegać. Młodzież
ma szansę pod czujnym okiem opiekunów i psychologa uczyć
się funkcjonowania w zespole i rozwiązywania konfliktów, ale też
empatii i wrażliwości na drugiego człowieka, wykorzystywania
swoich kompetencji, a co za tym idzie kształtowania samooceny
i zwiększania wiary we własne możliwości. Do takich rezultatów
dochodzi się poprzez podejmowane działania. Uczestnicy projektu sami planują swój dzień, budzą się sami, przygotowują do
szkoły, sprzątają swoje pokoje i kuchnię, obsługują sprzęt AGD,
przyrządzają posiłki, uczą się zasad zachowania przy stole, planują wydatki, uczą się robić zakupy tradycyjnie i przez Internet.
Obserwując zaangażowanie młodzieży w podejmowane działania, nabieramy pewności, że jest im to potrzebne. Bardzo chętnie
się uczą, często tego, co innym wydaje się proste. Mają wielką
satysfakcję, gdy uda się równo pokroić pomidor, przygotować
tosty czy sok z cytrusów.
Niejednokrotnie zaskakują nas swoimi ciekawymi pomysłami i kreatywnością. W kolejnym roku szkolnym kontynuujemy rozpoczęte wcześniej działania. Zapraszamy do udziału
wszystkich wychowanków, którzy mogą i chcą się usamodzielniać, motywujemy ich i zachęcamy do samodzielności.
Pokazujemy, jaką satysfakcję może przynieść poczucie, że
zrobiło się coś własnymi rękami.
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Realizując program szukaliśmy kolejnych możliwości przygotowania naszych wychowanków do wykonywania codziennych zadań. Oto, co o nowym pomyśle w tej dziedzinie mówi
Pani Maria, jedna z autorek kolejnego projektu: Ideą naszego
Ośrodka jest usprawnianie dzieci i młodzieży na wszystkich
płaszczyznach życia. Głównym celem jest rozwijanie samodzielności w czynnościach dnia codziennego. Kadra pracująca w Ośrodku ma wiele propozycji jak rozwinąć tę dziedzinę
naszej pracy. Zrodził się wiec pomysł, aby wesprzeć jeszcze
bardziej rodziców i wychowanków w samodzielnym radzeniu
sobie w codziennym życiu. W ten sposób został stworzony
weekendowy program usamodzielniający. Można zapytać co
w tym nowego? Odpowiadamy: celem jest usamodzielnianie
dzieci i młodzieży przebywających pod naszą opieką. Podczas szkolnego tygodnia obowiązków jest tak dużo, że nie
wystarcza czasu na takie praktyczne aktywności jak: samodzielne zakupy czy przygotowywanie posiłków. Stąd pomysł
weekendowych zajęć usamodzielniających.
W programie biorą udział wszyscy chętni. Zaletą tej formy usamodzielniania jest mała liczebność grup i dłuższy
czas realizacji, co umożliwia uczestnikom próbowanie swoich sił w konkretnych zadaniach. Wszelkie podejmowane
aktywności mają usprawnić naszych wychowanków na różnych płaszczyznach życia. Tak więc wychowankowie ćwiczą
swoje umiejętności na miarę możliwości np. w poruszaniu
się komunikacją miejską, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Rozwijają umiejętności dbania o higienę osobistą i
profilaktykę zdrowia. Planują zakupy, posługują się pieniędzmi
w realnych sytuacjach. Uczą się przygotowywania posiłków,
sprzątania, obsługiwania sprzętów AGD. Oprócz doskonalenia
umiejętności samoobsługowych, zwracamy uwagę na rozwijanie zainteresowań i właściwe planowanie czasu wolnego.
Wszystkie aktywności podejmowane przez naszych wychowanków odbywają się pod kierunkiem i opieką wykwalifikowanej
kadry, zatrudnionej w Centrum, w tym w naszym ośrodku.
Jestem przekonana, że nie poprzestaniemy na tym, co
już wspólnie zrobiliśmy. Będziemy nadal szukać nowych
pomysłów i wdrażać je w życie. Po kilku latach pracy na stanowisku wychowawcy-psychologa i rehabilitanta w naszym
wielofunkcyjnym Centrum odnoszę wrażenie, że „Helenów”
jest magicznym miejscem na terenie Warszawy, Mazowsza,
Polski, a nawet Europy. Wszyscy nasi podopieczni, a nawet
dzieci w wieku żłobkowym, pielęgnowane i rehabilitowane
indywidualnie na prośbę rodziców, znajdują tu profesjonalne
wsparcie, diagnozę i terapię.
Więcej o naszej pracy i osiągnięciach można dowiedzieć
się, wchodząc na stronę internetową Ośrodka http://www.helenow.pl/osrodek/index.html oraz na forum społecznościowym
https://www.facebook.com/sowtpdhelenow/
Dorota Kozłowska
Psycholog w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym
TPD „Helenów”
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A może gra planszowa?
Statystyki są zatrważające i bardzo niepokojące.
Siedzący tryb życia i nieustanne wpatrywanie się
w ekran coraz bardziej negatywnie odbija się na
zdrowiu fizycznym i psychicznym dzieci i młodzieży. Co można zrobić, aby oderwać je od smartfona
czy telewizora i pokazać, że istnieją inne ciekawe
sposoby spędzania wolnego czasu w domu czy
świetlicy, szczególnie w długie zimowe popołudnia
i wieczory?
Jednym z takich rozwiązań są gry planszowe,
do których serdecznie zachęcam. Czas spędzony
przy tych grach to jedna z lepszych rodzinnych
rozrywek, które zapewniają nie tylko dobrą zabawę
i wysoki poziom emocji, ale również rozwijają takie
umiejętności, jak liczenie, zapamiętywanie, czytanie,
logiczne myślenie, spostrzegawczość, kreatywność,
wzbogacają wiedzę z różnych dziedzin. I – co bardzo
ważne – przy okazji dobrze wpływają na budowanie
więzi w rodzinie, gdyż w grach uczestniczą nie tylko
dzieci, ale także rodzice, rodzeństwo czy dziadkowie.
Gry planszowe uczą uczciwości, wspólnego podejmowania
decyzji, a ponadto pomagają się odprężyć i pozbyć stresu.
Stwarzają wiele okazji do rozmowy, jak również możliwości
poznania zachowań i cech charakteru uczestników, o których
nie wiedzieliście! Uczą zdrowej rywalizacji, tego jak wygrywać z
klasą i jak przegrywać bez urazy do pozostałych graczy. Wspólne granie zbliża nas do innych ludzi i przyczynia się do zawiązywania przyjaźni. A nawet może pełnić funkcje terapeutyczne.
Dlatego warto po nie sięgnąć i czerpać z nich jak najwięcej
korzyści i przyjemności, a przy tym świetnie się bawić.
Ten rodzaj gry towarzyskiej znany jest ludzkości od wieków.
Obok kości jest najstarszą formą gier rozrywkowych. Wciąż
jednak gry ewoluują, poszerzając zakres tematyczny, pojawiają się także coraz to nowe elementy, jak rodzaj pionków,
sposobów dochodzenia do celu, straty i nagrody. Słowem,
omawiane gry mają duże, choć często niedoceniane walory
edukacyjne i wychowawcze.

Fot. M. Leśkiewicz

W ostatnich latach liczba dzieci uzależnionych od tabletów i telefonów znacznie wzrosła.

W sklepach na półkach wybór gier planszowych jest
ogromny, więc każdy znajdzie coś interesującego dla siebie,
dopasowanego do swojego wieku i zainteresowań. Można
wybierać z szerokiej gamy gier strategicznych, familijnych,
przygodowych, przyrodniczych, geograficznych, logicznych
i wielu innych. Dzięki temu znajdzie się taka, która najbardziej
zainteresuje nie tylko najmłodszych, ale i starszych graczy.
Na opakowaniach, zawierających plansze, pionki, kostki do
rzucania i inne akcesoria, zamieszczane są informacje dla
jakiego wieku gra jest przeznaczona, np. od 5, 8 czy 10 lat.
Najmłodszych bawią pędzące żółwie, starsze mogą ćwiczyć
pamięć i spostrzegawczość grając w karty obrazkowe, starszych zainteresuje możliwość dotarcia do dalekich lądów,
wygrania w różnych sportowych zawodach, czy poznawania
zasad handlu i posługiwania się pieniędzmi. Bywają poważne i zabawne, ale zawsze ćwiczą umysł, są przydatne i uczą
czegoś pożytecznego.
Marzena Leśkiewicz
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„Cyfrolatki”

Artykuł czytaj na str. 25

Fot. I. Malanowska
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PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

tel.: centr. 22 620 03 51

Numer dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

