Sylwetki naszych Gości-Kawalerów Orderu
Uśmiechu

Barbara Grochal – Poznań
Koordynatorka wolontariatu przy Hospicjum Palium w Poznaniu, stworzyła Motyli
Wolontariat i kieruje jego pracą, angażując dzieci i młodzież do kreatywnych działań na rzecz
osób starszych, cierpiących i będących w potrzebie. Wróżka Basia patronuje wolontariuszom
w szkołach, szkoli ich, pomaga, kształtuje postawy prospołeczne, pełne empatii. Aktywnie
wspiera dzieci dotknięte tragedią utraty jednego z rodziców. Jest na każde wezwanie. To
kobieta instytucja, bank pomysłów, wulkan energii. Dodaje sił i wiary, że razem można
przenosić góry, że warto. Order Uśmiechu – czerwiec 2014 r.
Elżbieta Dębska – Kalisz
Lekarz stomatolog, od kilkunastu lat z ogromnym zaangażowaniem poświęca się pomocy
dzieciom chorującym na cukrzycę oraz ich opiekunom. Założyła najpierw Koło Pomocy
Dzieciom Chorym Na Cukrzycę przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, które z czasem
przekształciło się w samodzielne Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą.
Jest edukatorem z zakresu diabetologii. Szkoli dzieci, młodzież, rodziców, ludzi starszych,
nauczycieli szkół i przedszkoli. Jest autorką licznych tekstów na temat cukrzycy. Z wiedzy
i doświadczenia Pani Dębskiej chętnie korzystają media. Edukuje, nadzoruje i oswaja z
cukrzycą, pokazując, że z tą choroba można normalnie żyć.Order Uśmiechu – 2012 r.

Franciszek Halec – Leszno
Inżynier, dyrektor leszczyńskiego Oddziału Rejonowego Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych, aktywny działacz Stowarzyszenia Przyjaciół
Harcerstwa Hufca ZHP Leszno
Był inicjatorem budowy stanic harcerskich w Prądówce i Lginiu, wkładając w ich powstanie
wiele osobistego wysiłku. Ustawicznie dąży do poprawy warunków życia, wypoczynku oraz
uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Współtwórca sali sportowej oraz kilku boisk.
Zorganizował świetlicę szkolną ze stołówką przy Szkole Podstawowej
im. H.
Sienkiewicza w Lesznie. Współorganizator letniego wypoczynku dla dzieci oraz harcerzy.
Order Uśmiechu – 1994 r.

Henryk Helwing – Nowy Tomyśl
Burmistrz Nowego Tomyśla, instruktor ZHP, ogromnie zaangażowany w działalność
społeczną i charytatywną.
Dał się poznać jako wielki przyjaciel dzieci. Ma dla nich czas, służy pomocą i radą. Gości ich
w urzędzie. Szczególnie dba o dzieci najmłodsze, dla których stworzył oddział integracyjny.
Wyposażył przedszkole w nowoczesny sprzęt i zabawki. Urządził park kultury i wypoczynku.
Dba, aby Dom Kultury miał bogatą ofertę dla dzieci. Opiekuje się harcerstwem, pomaga w
organizacji wszechstronnych form letniego wypoczynku. Order Uśmiechu – 2007 r.

Stanisław Leon Machowiak – Poznań
Nauczyciel, poeta z bogatym dorobkiem literackim, również wierszy dla dzieci,
publikowanych w czasopismach „Miś”, „Świerszczyk”, „Płomyczek” i pismach
brajlowskich.
Przez kilkanaście lat pracował jako nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychow. dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach. Dał się poznać jako wielki przyjaciel wychowanków, twórca
szkolnego życia artystycznego. Do dziś bardzo angażuje się w pracę kulturalno-oświatową i
upowszechnianie poezji, organizuje spotkania autorskie z czytelnikami. W dorobku ma 30
książek. Order Uśmiechu – 2000 r.
Włodzimierz Marciniak – Poznań
Znany w kraju z założenia pierwszej w Polsce świetlicy dla dzieci z rodzin alkoholików.
Wraz z młodzieżą wyremontował i adaptował pomieszczenia na ich potrzeby. Wyposażył
sale w meble, aparaturę, sprzęt audio z dostosowaniem dla potrzeb kina włącznie. Pozyskał
uczniów szkół średnich oraz studentów jako wolontariuszy do odrabiania zajęć domowych,
korepetycji oraz organizowania gier i zabaw. Był inicjatorem wycieczek oraz letniego
wypoczynku. Pozyskał na działalność świetlicy wielu sponsorów. Placówka działała w latach
1967-1984. Order Uśmiechu w 1978 r. w wieku 25 lat.

Edmund Oses – Poznań
Nauczyciel – tyflopedagog, założyciel pierwszego w kraju Klubu Kawalerów Orderu
Uśmiechu.
Poświęcił dzieciom niewidomym 38 lat pracy. Stosował nowoczesne w świecie metody
rehabilitacji dzieci niewidomych: atletykę terenową, turystykę pieszą i górską. Był
organizatorem rajdów turystycznych, także ogólnopolskich, pierwszego koła TPD. Autor 30
artykułów na temat nauczania, wychowania, rehabilitacji i rewalidacji dzieci niewidomych.
Wydał 11 książek, w tym o dzieciach z inwalidztwem wzroku. Pracował w Ośrodku dla
dzieci Niewidomych w Owińskach. Order Uśmiechu – 1996 r. – pierwszy w świecie na
wniosek dzieci niewidomych.

Waldemar Pawlak – Turek
Nauczyciel, matematyk.
Od wielu lat organizuje młodzieżowe i szkolne koła filatelistów, m. inn. stworzył
Młodzieżowe Koło Filatelistów w Państwowym Domu Dziecka w Turku, i Szkole
Podstawowej nr 3 w Turku, gdzie był wieloletnim nauczycielem i dyrektorem.
Jest znanym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, obecnie prezesem Zarządu
Powiatowego TPD w Turku. Za swą wybitną działalność wśród młodzieży został nagrodzony
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma wyróżnieniami Polskiego Związku
Filatelistów. Order Uśmiechu otrzymał w 2000 r.

dr hab. nauk medycznych Franciszek Rajewski – Poznań
Chirurg – ortopeda
Pierwszy w kraju podjął pracę przedłużania u dzieci kończyn metodą Ilizarowa.
Przeprowadził setki operacji, kontrolując przebieg rehabilitacji. Działania te, trwające łącznie
z rehabilitacją kilka lat, przywróciły dzieciom swobodę ruchu, przyczyniły się do ich powrotu
do normalnego życia.
Pan dr Rajewski założył Fundację udzielającą pomocy tym
dzieciom. Wyróżniony został tytułem „Człowieka Wielkiego Serca”, przyznawanym
działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. Order Uśmiechu – 2000 r.

Lilianna Adamska – Biskupice
Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE
Nauczyciel, pedagog, lider ruchu rodzicielskiego w szkole. Wiele lat poświęciła na
budowanie społeczności obywatelskiej i tworzenie koncepcji partnerskiej i obywatelskiej
szkoły. Wielokrotnie wspierała rodziny w sytuacjach traumatycznych.
Dała się poznać jako niezwykle życzliwy pedagog, stawiający dobro dziecka na pierwszym
miejscu w myśl zasady: „ Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym
i niezastąpionym”. Order Uśmiechu – 2001 r.

