
HISTORIA ORDERU UŚMIECHU 
 

 
 W latach 60-tych ubiegłego wieku dzieci oglądały „Dobranockę”, w czasie której 

występowały dwie kukiełki – Jacek i Agatka, które odgrywały różne scenki. Dzieci 

przepadały za tym programem.  

 

 Pewnego razy pisarka Wanda Chotomska, która wymyślała historyjki z Jackiem i 

Agatką spotkała się z chorymi dziećmi w szpitalu pod Warszawą. Kiedy zaczęli 

rozmawiać o różnych śmiesznych i zwariowanych przygodach kukiełek, jeden z 

chłopców powiedział, że on by chętnie dał Jacusiowi jakiś medal albo order. 

 

  

 Kilka dni później, w telewizyjnej „Dobranocce”, Jacek i Agatka opowiedzieli, że 

jest pomysł stworzenia orderu, który nadawałyby tylko dzieci i tylko tym dorosłym, których 

uznaliby za swych najlepszych przyjaciół. Jeśli więc podoba im się ta propozycja, niech 

wezmą udział w konkursie na projekt Orderu Uśmiechu. 

 

 Najbardziej spodobał się pomysł wymyślony przez 9-letnią Ewę Chrobak z 

Głuchołaz przedstawiający uśmiechnięte słoneczko, które jest do dziś na Orderze 

Uśmiechu. 

 

  Wkrótce powołano Kapitułę Orderu Uśmiechu złożoną z osób, do których można 

było mieć pełne zaufanie. Na jej przewodniczącego wybrana została znana i uwielbiana 

przez dzieci pisarka Ewa Szelburg-Zarembina. 

 

 Jesienią 1968 roku odbyło się posiedzenie Kapituły, na którym w imieniu dzieci 

przyznano po raz pierwszy Order Uśmiechu. Kawalerem z legitymacją nr 1 został 

profesor doktor Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z Poznania, któremu 

tysiące dzieci zawdzięczały zdrowie a nieraz i życie.  W czasie uroczystości dekoracji 

Orderem Uśmiechu był pasowany czerwoną różą i musiał wypić puchar kwaśnego soku 

z cytryny i w dodatku uśmiechnąć się. Ta ceremonia też obowiązuje do dziś.  

  

Od tamtej pory dwa razy: w pierwszym dniu wiosny i w ostatnim dniu lata 

zbierała się Kapituła, aby zatwierdzić kolejnych Kawalerów Orderu. 

 

1992 roku powołane zostało Stowarzyszenie Międzynarodowej Kapituły Orderu 

Uśmiechu. 

 

W gronie Kapituły liczącym obecnie 59 osób zasiadają przedstawiciele z całego 

świata. Wszyscy obradują w zgodzie, bo najważniejsze jest dobro dzieci, a nie poglądy 

polityczne, wyznanie religijne, narodowość czy rasa. Za tolerancję, wyrozumiałość i 



życzliwość, Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu wyróżniona została w 2001 

roku Medalem Za Zasługi dla Tolerancji.  

 

Do tej pory Orderem Uśmiechu dzieci nagrodziły blisko 900 osób z ponad 40 

krajów świata. Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu są takie osobistości jak: Ojciec 

Święty Jan Paweł II, zwierzchnik Kościoła buddyjskiego w Tybecie Dalajlama, Matka 

Teresa z Kalkuty, Tove Jonson – twórczyni Muminków, Astrid Lindgren – autorka Pipi 

Langstrum, pisarka Ewa Szelburg – Zarembina, piosenkarki Majka Jeżowska i Eleni, a 

także Joanne K. Rowling – autorka „Harrego Pottera”, Irena Sendlerowa, która uratowała 

podczas wojny życie 2500 żydowskich dzieci i wiele innych osób, nie aż tak powszechnie 

znanych, ale nadzwyczaj wielkiego serca.  

 
  


