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20 lat pracy z dziećmi
w środowiskowych ogniskach wychowawczych TPD
(1989–2009)
Na przełomie lat 1988–
1989, z inicjatywy Wiesława Kołaka, wieloletniego
działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, powołano do
życia społeczną organizację
o nazwie Krajowy Komitet
Wychowania Resocjalizującego.
Wiesław Kołak, jako
przewodniczący KKWR-u,
wystąpił wówczas z propozycją organizowania w kraju – w ramach działalności
TPD – nowej formy pracy z dziećmi w środowiskowych ogniskach wychowawczych.

Inicjatywa Krajowego Komitetu Wychowania
Resocjalizującego w sprawie tworzenia w Polsce
środowiskowych ognisk wychowawczych TPD
wzbudziła duże zainteresowanie władz samorządowych oraz działaczy TPD. Ogniska zaczęły
powstawać w województwach: warszawskim,
łódzkim, skierniewickim, poznańskim, konińskim,
płockim, gdańskim, ostrołęckim, tarnowskim i innych. Pierwsze ogniska TPD powołano do życia
w 1989 roku w Warszawie i kilku podwarszawskich powiatach.
Oprócz zadań opiekuńczo-wychowawczych,
ogniska miały pełnić funkcje profilaktyczno-resocjalizacyjne, czyli przeciwdziałać złym wpływom
środowiska na dzieci i zwalczać ich społeczne
niedostosowanie.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Warszawie, ul. Kępna 4 jest jednym z pierwszych
Ognisk utworzonych w stolicy w 1989 roku

OGNISKO
Pomysł Wiesława Kołaka, dotyczący tworzenia środowiskowych ognisk wychowawczych
TPD promieniował na cały kraj. W piątym roku
tworzenia tych placówek, w Polsce istniało już
75 ognisk TPD z liczbą ponad 2250 dzieci. Dzieciarnia przychodziła chętnie, bo w ogniskach,
po odrobieniu lekcji i po podwieczorku odbywało się wiele ciekawych zajęć. Były to rozgrywki
sportowe, różne gry i zabawy, śpiewanie w ogniskowych chórkach, przygotowywanie przedstawień, wyjścia do kina i teatru, spotkania z
dziećmi z innych ognisk, udział w wycieczkach,
przygotowania do wyjazdu na kolonie i wiele innych zajęć.
Na wniosek przewodniczącego KKWR, Pana
Wiesława Kołaka, Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, aby kuratoria oświaty i wychowania przejęły dofinansowanie ognisk TPD z
własnych budżetów.
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, który od początku objął ogniska patronatem,
wspierał je także finansowo.

W roku 2004, pod koniec piętnastolecia
tworzenia środowiskowych ognisk wychowawczych TPD, w kraju prowadzonych było 330 ognisk, do których uczęszczało pond 15 tysięcy
dziewcząt i chłopców. Był to okres dynamicznego rozwoju tych placówek. Finansowanie
odbywało się ze środków kuratoriów oświaty,
nie było trudności z dożywianiem dzieci, ani
wyposażeniem w materiały do zajęć. Corocznie organizowano letni i zimowy wypoczynek
dzieci. Zatrudniano dodatkowo pedagogów
rodzinnych, wychowawców podwórkowych i
pedagogów ulicznych.
Niestety, w latach 2005–2008 załamała się
działalność środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. Stało się to od czasu wprowadzenia
w Polsce reformy dotyczącej oświaty i pomocy
społecznej. Niekorzystne zmiany w pracy ognisk
nastąpiły przede wszystkim na skutek zmiany w
ich finansowaniu. Finanse dla ognisk TPD przeniesiono z kuratoriów oświaty do starostw.
Józef Nowak

Wychowankowie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD przy Klubie „Neptun”
w Gdańsku na kolonii letniej w Jastrzębiej Górze w 2006 roku



OGNISKO

Z życia dzieci w placówkach TPD
Jesteśmy współgospodarzami ognisk wychowawczych TPD
Kierownicy i wychowawcy ognisk TPD
dbają o to, abyśmy się czuli współgospodarzami naszych tepedowskich placówek.
Każdego roku, po wakacjach, organizują z
nami zebrania, podczas których dokonujemy
wyboru samorządów wychowanków. Wtedy
oceniamy naszą działalność w poprzednim
roku, również organizację wakacyjnego wypoczynku i planujemy zamierzenia na bieżący
rok szkolny. Jak zawsze, naukę stawiamy na
pierwszym miejscu. Naszą ambicją jest, abyśmy w stu procentach osiągnęli promocję
do klas wyższych. Dlatego ustalamy, że czas
przeznaczony na odrabianie lekcji i naukę
własną, musi być w całości przeznaczony
na naukę. Następnie planujemy całoroczne
imprezy i uroczystości, w tym obchody ju-

bileuszowe, wycieczki i wyjazdy na kolonie,
obozy, biwaki.
Do naszych samorządów wybieramy osoby, które są dłużej wychowankami, wyróżniają się w nauce i nienagannym zachowaniem,
posiadają duży autorytet. Z doświadczenia
wiemy, że tacy wychowankowie biorą aktywny udział w naszym życiu.
W 2005 roku, z inicjatywy Wiesława Kołaka, prezesa Zarządu Głównego TPD, we
wszystkich województwach odbyły się Regionalne Sejmiki Ogniskowe. Uczestniczyli w
nich delegaci samorządów ogniskowych. Był
to początek parlamentaryzmu wychowanków ognisk TPD.
Wychowankowie Ognisk TPD

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Nasze Gniazdko” w Świdnicy gości u siebie czeskich
rówieśników, sierpień 2006 roku
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Z życia dzieci w placówkach TPD
My też mamy swoje święto – DZIEŃ OGNISKOWICZA
My też mamy swoje święto, jest to DZIEŃ
OGNISKOWICZA, obchodzone każdego roku
21 marca, tj. pierwszego dnia wiosny.
Zawsze przed tym dniem przygotowujemy
się do „pożegnania zimy” i „powitania wiosny”. We wszystkich ogniskach wykonujemy
kukły Marzanny i w dniu naszego święta wyprawiamy się z nimi do lasu lub nad wodę,
ażeby rozstać się z tymi symbolami zimy, bo
wypatrujemy już przyjścia pięknej, zielonej
wiosny. Tutaj, na polanie czy łące, rozpalamy
pierwsze po zimie ogniska i pieczemy smakowite kiełbaski. Odbywają się też pierwsze
wiosenne rozgrywki sportowe, gry i zabawy.
Rozbawieni, wracamy do ognisk.
Często nasze święto – DZIEŃ OGNISKOWICZA – przedłuża się do późnego wieczo-

Rok 1997.
Dzieci z Białorusi
zaproszone przez
Zarząd Główny
TPD na wakacje
do Serocka



ra, bo bywają występy artystyczne, zawody
lekkoatletyczne, dyskoteki. Odwiedzają nas
przedstawiciele miejscowych władz, nasi
nauczyciele, działacze TPD i nasi sponsorzy.
Lubimy te spotkania. Obdarowani jesteśmy
upominkami. Mamy też okazję do przekazania podziękowań i słów wdzięczności za pomoc i opiekę nad nami.
Podczas jednego ze spotkań, utrwaliły się
nam słowa piosenki:
Już zapachniało wiosną,
już wszystko budzi się,
Kwiaty na łąkach rosną,
wesołe po długim śnie.
Wychowankowie Ognisk TPD

OGNISKO

Z życia dzieci w placówkach TPD
Wypoczynek podczas ferii zimowych 2009 roku
Do Redakcji „Ogniska” napłynęło wiele kartek
i listów informujących, jak dzieci ze środowiskowych ognisk wychowawczych TPD wypoczywały
w czasie ferii zimowych. Wyjazdów na zimowiska
było mniej niż w minionych latach, ale wszystkie
ogniska zorganizowały dzieciom wypoczynek w
miejscu zamieszkania.
W liście od wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD przy ulicy
Bohaterów Modlina 77A w Nowym Dworze
Mazowieckim dzieci napisały, że podczas ferii
zimowych każdy dzień przynosił coś nowego.
Było przygotowanie upominków dla babć i dziadków z okazji ich święta. Odbyła się wyprawa nad
rzekę Narew i tam dokarmianie łabędzi. Było miłe
spotkanie z policjantką z miejscowej Komendy,
panią Iwoną Jurkiewicz, która mówiła, jak bezpiecznie zachowywać się na drogach i opowiedziała o policyjnych psach tropiących. Bardzo
ciekawy był pobyt w Bibliotece Publicznej. Tutaj
każdy mógł stworzyć własną książeczkę z krótka

treścią i własnymi rysunkami. Wiele czasu spędziły dzieci w hali sportowej Nowodworskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Dowiedzieliśmy się, że odbywała się także wycieczka autokarowa do Warszawy. W Muzeum
Narodowym, w „Pracowni Jana Matejki” podziwiane były obrazy historyczne malarza, a także
jego portrety rodzinne, w tym obraz żony Teodory
i córek. W Warszawie odbył się również spacer
świątecznie udekorowanym Nowym Światem, a
pod pomnikiem Mikołaja Kopernika zdarzyło się
udzielić wywiadu dziennikarzowi Polskiego Radia.
Podobnych wypowiedzi o atrakcyjnym spędzeniu ferii zimowych, napłynęło dużo. Dziękujemy za
wszystkie nadesłane informacje i pozdrowienia.
(List z Nowego Dworu Maz. podpisali: Angelika Ogrodowicz, Adrian Śmietański, Krzysiek Forma, Aminat Sultanowa)
Redakcja „Ogniska”

Rok 2002.
Dzieci z Ogniska
TPD w Warszawie,
Praga Północ,
Wileńska 55
na wycieczce
w górach
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Z życia dzieci w placówkach TPD
Kwartalnik „Ognisko” stał się kroniką z naszego życia
Nasz kwartalnik pt. „Ognisko” jest wydawany od stycznia 1992 roku. Powstał z inicjatywy
p. Wiesława Kołaka, prezesa Zarządu Głównego
TPD i przewodniczącego Krajowego Komitetu
Wychowania Resocjalizującego. Redagowany
jest przez Józefa Nowaka z udziałem wychowanków środowiskowych ognisk wychowawczych
TPD.
„Ognisko” stało się swoistą kroniką z życia
dzieci. Numer 201–203 z 2009 roku jest poświęcony 20-letniej pracy środowiskowych ognisk wychowawczych TPD (1989–2009).
W „Ognisku”, oprócz ważniejszych wydarzeń
z działalności TPD i KKWR, prezentowane są wiadomości z bieżącego życia. Dotyczą one: otwierania ognisk, letniego i zimowego wypoczynku,
uroczystości z okazji świat i jubileuszy, udziału
dzieci w różnego rodzaju konkursach, opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, zajęć rekreacyjno-sportowych, artystycznych
i innych.
A oto tytuły niektórych artykułów drukowanych w pisemku:
• Nasze ogniskowego życie przy ulicy Obozowej
w Warszawie,
• W Ognisku w Kleczewie, dobrze nam jak w
niebie,
• Prawie w 100 procentach przeszliśmy do klas
wyższych,
• Dla mieszkańców Warszawy z Pragi Północ,
wystawiliśmy Jasełka,

• Dziesięć lat działalności Ogniska TPD w Bystrzycy Kłodzkiej (1994–2004),
• Wysoko nad Zamościem poleciały nasze tepedowskie balony,
• My też mamy święto – Dzień Ogniskowicza,
• Byliśmy na crossie rowerowym w Szczypiornie,
• 10-lecie Ogniska TPD w Pomiechówku (1997–
2007),
• W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym
TPD w Płońsku,
• W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Miętnem k.
Garwolina,
• Byliśmy przy Pomniku Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie,
• O tepedowskiej opiece nad dziećmi w Olsztynie,
• Bal w Ognisku na Bielanach w Warszawie,
• Odwiedziliśmy Centrum Opieki, Wychowania,
Terapii w Serocku,
• Wspomnienia z wakacji pod opieką Klubu
„Neptun” w Gdańsku,
• Na koncercie w Filharmonii Narodowej w Warszawie,
• Dzieci i młodzież niepełnosprawna ruchowo z
Mazowsza na wycieczce w Krakowie, Oświęcimiu i Częstochowie,
• Pozdrowienia od dzieci z Ogniska TPD w Koszalinie,
• Lubimy wyjazdy do Konina na Turnieje Rodzinne.
Redakcja „Ogniska”

Dzieci z Ogniska TPD w Olecku

Dzieci z Ogniska TPD w Pruszkowie
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Z życia dzieci w placówkach TPD
Nasi dawni wychowankowie nie zrywają kontaktów z nami
Nasi dawni wychowankowie nie zrywają
kontaktów z ogniskami TPD. Po usamodzielnieniu się i podjęciu pracy czy dalszej nauki,
odwiedzają nas, a przede wszystkim przychodzą do swoich wychowawców, dzięki którym „wyszli na ludzi”. Niektórzy przychodzą
jako wolontariusze i pomagają nam w nauce,
uczestniczą we wspólnych zajęciach, opiekują
się nami podczas wycieczek. Lubimy, gdy oni
są z nami.
Bywa, że nasi dawni wychowankowie, na
prośbę wychowawców, opisują, jak doszło do
tego, że zostali wychowankami ogniska i jak
TPD pomogło im w usamodzielnieniu się.
Od kilku lat redakcja „Ogniska” zamieszcza
wypowiedzi byłych wychowanków w rubryce
pt. „JAK TPD POMOGŁO MI W ŻYCIU”. Poniżej
przedstawiamy tytuły niektórych wypowiedzi:
• Wiele spraw załatwiamy tak, jak to się załatwiało w Ognisku – Bożena Z. z Warszawy,
• Jestem studentką trzeciego roku pedagogiki – Alicja C. z Wołomina,
• Zdobyłem zawód cukiernika i przygotowanie do samodzielnego życia – Radosław M.
z Bystrzycy Kłodzkiej,
• Co mi dało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
– Piotr N. ze Świdnicy,
• Ognisko TPD w Gorlicach stało się moim
drugim domem – Wioletta J. z Gorlic,

• Podziękowanie dla Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Ciechanowie – Marzena O. z Ciechanowa,
• Kończę studia pedagogiczne i będę wychowawczynią – Magdalena Z. z Warszawy,
• Jestem sprzedawcą i studiuję zaocznie hotelarstwo – Maciek S. z Małkini,
• W Ognisku TPD przy Wileńskiej 55 nauczyłem się normalnie żyć – Rafała K. z Warszawy,
• Ognisko TPD w Maszewie pomogło mi w
usamodzielnieniu się – Grzegorz M. z Maszewa,
• W Ognisku dojrzewałem i uczyłem się, jak
zostać porządnym człowiekiem – Michał z
Sochaczewa,
• Dzięki pomocy TPD mogłem ukończyć studia – ks. Rafał Z. z Wołomina,
• Ognisko TPD zawróciło mnie ze złej drogi
– A. Z. z Konina,
• To, kim jestem, zawdzięczam Towarzystwu
Przyjaciół Dzieci – Justyna B. z Olecka,
• Ognisko TPD w Kleczewie pomogło mi w
ukończeniu gimnazjum – Dawid B. z Kleczewa,
• Dzięki TPD zostałam nauczycielką i tłumaczem języka niemieckiego – Aga z Zamościa.
Zespół Wychowanków Ognisk

Dzieci z Ogniska TPD w Nowym Dworze Maz.

Dzieci z Ogniska TPD w Koninie



OGNISKO

Z życia dzieci w placówkach TPD
Jesteśmy uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD
w Nowym Dworze Mazowieckim
Uruchomienie dla nas – osób niepełnosprawnych – Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Mazowieckim stało się wielkim
wydarzeniem. Po wielu latach oczekiwań znaleźliśmy się w placówce, która prowadzi z nami
zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w pięciu
pracowniach: multimedialnej, gdzie zapoznajemy
się z podstawami obsługi komputera, w tkackokrawieckiej, muzyczno-teatralnej, gospodarstwa
domowego i plastycznej.
W Warsztacie Terapii Zajęciowej otoczeni jesteśmy codzienną opieką lekarską, psychologiczną i logopedyczną. Prowadzona jest rehabilitacja
ruchowa, są zajęcia aerobiku, jest hydroterapia i
rehabilitacja indywidualna, która umożliwia lepsze funkcjonowanie osobom na wózkach inwalidzkich i tym z zaburzeniami ruchowymi.
Niezmiernie ważnym jest dla nas udział w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych. Z radością
uczestniczymy w Ogólnokrajowych Olimpiadach

Uczestnicy
Warsztatu Terapii
Zajęciowej
Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci
w założonym
ogródku
kwiatowym



Osób Niepełnosprawnych, także w Powiatowych
Zawodach w Tenisa Stołowego i w Wojewódzkich Zawodach Pływackich.
Zawsze z chęcią uczestniczymy w wyjazdach
do teatru, kina czy muzeum. Z ogromną radością
bierzemy udział w wycieczkach krajoznawczych,
bo stają się niezapomnianie, jak te do Torunia,
Częstochowy, Krakowa, Zakopanego, Szklarskiej
Poręby, Karpacza i Pragi czeskiej.
Kilka razy w roku organizowana jest u nas prezentacja naszych warsztatowych wyrobów, połączona z akcjami dobroczynnymi. Dziękujemy
mieszkańcom Nowego Dworu za zainteresowanie się naszą działalnością.
Wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej, jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Uczestnicy Warsztatu
z kierownikiem Elżbietą Gauzą

OGNISKO

Jak TPD pomogło mi w życiu
Zostałem uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD w Płocku
Jestem jednym z tych, którzy w dzieciństwie
nie radzili sobie z nauką i mieli problemy z powodu złego stanu zdrowia. Zaliczony do tzw. „grupy dyspanseryjnej”, zostałem podopiecznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku. Dostałem
legitymację, dzięki której mogłem z moją mamą
jeździć ze zniżką na wizyty do lekarzy.
Gdy w roku 1996 TPD zorganizowało pierwszy
w Płocku Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, miałem szczęście zostać jego
uczestnikiem. Do dziś pamiętam, jak to wszystko
się rozkręcało, nasze pierwsze spotkania i zajęcia. Istniały wówczas trzy pracownie: komputerowa, plastyczna i maszyn biurowych (obecnie
rękodzieła). Do Ośrodka przyjęto 15 osób, choć
chętnych było o wiele więcej niż miejsc.
Minęło 10 lat od mojego rozstania z Warsztatem (musiałem odejść ze względów osobisto-rodzinnych). W tym czasie wymienili się uczestnicy i kadra. Potworzyły się pary, co jest normalne,
w sytuacji gdy ludzie długo ze sobą przebywają,
uczestniczą w codziennych zajęciach, współ-

pracują ze sobą i przyjaźnią się. Ja, po odejściu,
nadal utrzymuję kontakt z placówką, dzięki której stałem się tym, kim jestem, człowiekiem otwartym na potrzeby innych ludzi. Tu nauczyłem
się wrażliwości na cudzą krzywdę i kłopoty. Powiązany z tą placówką, wspieram jej działalność
dobrym słowem i czynem, np. w rozwiązywaniu różnych problemów, pomocy w organizacji
wyjazdów uczestników Warsztatu poza teren
ośrodka czy po porostu podczas przyjacielskich
odwiedzin.
Sukcesy Warsztatu Terapii Zajęciowej są zasługą tutejszej kadry, a przede wszystkim szefowej,
Pani Joanny Olczak. Gdyby nie TPD, nie zapał
ludzi tu pracujących, wielu z nas siedziałoby do
dziś w czterech ścianach własnego domu. A tak,
wielu z nas pokonało swoją niepełnosprawność,
ukończyło szkoły, pracuje, otworzyło się na świat i
innych ludzi. Ja osobiście wiele się tu nauczyłem.
Moja przygoda z TPD trwa do dziś.
Wiktor Borowski

TPD w Ciechanowie udziela mi ciągłej pomocy
Moje kontakty z TPD w Ciechanowie zaczęły
się w 1997 roku, jak mój syn Adrian miał dwa lata
i orzeczenie: „opóźnienie rozwoju psychoruchowego”. Oprócz Adriana mam trzy córki. I właśnie
wtedy w TPD otrzymałam wsparcie i pomoc. W
prowadzonym tu Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych mój syn uczył się chodzić, brał udział
w zajęciach rehabilitacyjnych, logopedycznych i
terapii zajęciowej. Obecnie mój syn uczęszcza do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Ciechanowie, a po zajęciach w szkole, przebywa w Ośrodku TPD.
Ważną sprawą jest to, że my, rodzice dzieci
niepełnosprawnych, spotykamy się w Ośrodku
TPD i tworzymy grupę samopomocową, mamy
tepedowskie wsparcie i pomoc.

Nadużywanie alkoholu przez mojego męża
zmusiło mnie do rozwodu, a samotnej matce z
czwórką dzieci nie było łatwo. Aktualnie jest mi
lżej, bo dwie moje córki są już dorosłe, tylko ciągle jest mi potrzebna pomoc dla Adriana. On
jest szczęśliwy, że znajduje się pod opieką TPD.
Uczestniczy w wielu organizowanych imprezach i
wycieczkach, a my, matki tych dzieci, czujemy się
tu jak u siebie. Otrzymywana przez TPD żywność
z Banku Żywności w Warszawie bardzo ułatwia
nam życie. Ponadto, co jest ważne, do Pani Prezes Jadwigi Paprockiej można się zawsze zwrócić
o radę i pomoc, nigdy nie odmawia i całym sercem służy.
Alina Wajs, Ciechanów
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Nasi Opiekunowie i Przyjaciele
Daniela Górecka-Pieńkowska, wychowawczyni i członek kierownictwa Centralnego
Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Bartoszycach w latach 1947–1951
W styczniu 1947 roku znalazła się Pani
w tworzonym przez RTPD w Bartoszycach Centralnym Ośrodku WychowawczoSzkoleniowym dla dzieci i młodzieży. Skąd
rekrutowali się wychowankowie?
Zarząd Główny RTPD, którego siedziba
znajdowała się na Żoliborzu w Warszawie,
kierował dzieci i młodzież do Ośrodkach
w Bartoszycach. Przybywali tu z różnych
stron. Jedną grupę stanowili wychowankowie przejęci z Państwowego Domu Dziecka
w Bartoszycach. Były to dzieci autochtonów
i dzieci niemieckie, których rodzice zginęli
w czasie działań wojennych, wymagające
opieki lekarskiej i higienicznej, były zawszone i miały świerzb. Druga, liczna grupa, to
dzieci i młodzież z Warszawy, wśród nich
uczestnicy Powstania Warszawskiego. Było
też dziecko, które przeżyło Oświęcim – Krysia Pilecka, późniejsza działaczka w harcerstwie na terenie Ośrodka. Następna grupa,
to młodzież wyciągnięta z domu dziecka na
Syberii, przywieziona do Polski przez Aleksandra Lewina i jego małżonkę. Ostatnią
grupę stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym. Były to sieroty i tzw. „podrzutki” z domu
dziecka księdza Boduena w Warszawie. Po
przybyciu do Ośrodka, kierowani byli do
odpowiednich grup wychowawczych i klas
szkolnych.
Musiał to być duży teren, przekazany
RTPD na prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej.
Ośrodek zajmował teren po niemieckich
koszarach. Było tu kilka jedno- i dwupiętro10

wych budynków, w których rozlokowane zostały: dwa domy dziecka, przedszkole, szkoły – podstawowa, zawodowa i średnia, warsztaty, biblioteka, szpital, biura i mieszkania
dla pracowników. Był basen. Cały teren okolony był lasem i opodal płynęła rzeka Łyna. W
lesie znajdowały się liczne bunkry, a w nich
mnóstwo amunicji i niewypałów, co stwarzało duże trudności wychowawcze, bo chłopcy
często uciekali do lasu i szperali wśród tego
żelastwa. Zdarzyły się dwa poważne wypadki.
Ośrodek posiadał też duże gospodarstwo
rolne, w którym młodzież pracowała w okresach nasilonych prac polowych. Produkty
rolne dostarczane były do kuchni, co stanowiło dużą pomoc w żywieniu wychowanków.
Jak przedstawiała się kadra pedagogiczna, której powierzono tak wiele i tak
zróżnicowanej młodzieży?
Dyrektorem Ośrodka był Czesław Leśniewski, który okazał się doskonałym organizatorem życia w tej placówce. Posiadał
ukończone Seminarium Nauczycielskiej oraz
Instytut Pedagogiki Specjalnej. Kierownikiem pedagogicznym był Włodzimierz Obłowski, emigrant z Francji. Kierownictwo
dwóch domów dziecka, szkoły podstawowej
i zawodowej spoczywało w rękach wykwalifikowanych nauczycieli. Dyrektorką liceum
była Aleksandra Leśniewska posiadająca
wyższe wykształcenie (Sorbona). Języka rosyjskiego uczyła osoba przybyła ze Związku
Radzieckiego. Brakowało nauczycieli, nie-
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którzy przychodzili tu z miasta i podejmowali
dodatkową pracę. Najgorzej przedstawiała
się sprawa braku wykwalifikowanych wychowawców. Nieposiadający ukończonej szkoły
średniej, po zajęciach z dziećmi, dokształcali
się w tutejszym liceum.
Na terenie Ośrodka istniały dwie prężnie
działające drużyny harcerskie, żeńska i męska, prowadzone przez Krysię Pilecką i Jurka
Menicha. Działało też koło Związku Młodzieży Polskiej. Była orkiestra dęta założona przez
prof. Bejnarta. Organizowano kursy dokształcające.
W pracy wychowawczej stosowane były
metody wypracowane przez Janusza Korczaka, a przekazywane wychowawcom przez
Aleksandra Lewina. Praca wychowawcza
oparta była na samorządności.
Czy w tak oddalonej od centrum kraju placówce można było liczyć na pomoc
władz i organizacji pozarządowych?
Ośrodek nie pozostawał osamotniony.
Często odwiedzali nas działacze i pracow-

nicy Zarządu Głównego RTPD. Ośrodek odwiedził nawet minister oświaty Stanisław
Skrzeszewski i dyrektor Departamentu
Opieki nad Dzieckiem Eustachy Kuroczko,
w latach 1948–1949 prezes Zarządu Głównego RTPD. Szczególnie pracą Ośrodka zajmował się Aleksander Lewin, współorganizator placówki. Dość częstym gościem był
pisarz Igor Newerly, który dużo czasu przeznaczał na rozmowy z pracownikami i wychowankami. W tym czasie powstała jego
książka „Archipelga ludzi odzyskanych”.
Dużej pomocy udzielała nam UNRA, szczególnie w zakresie zaopatrzenia w żywność
i odzież. Z Czechosłowacji otrzymaliśmy
wyposażenie kuchni w nowoczesne kotły
parowe, maszyny do obierania ziemniaków, krajalnice chleba i inne urządzenia.
Od protestanckiej sekty Kwakry otrzymaliśmy około 400 nowych kożuchów i obuwia
dla wychowanków. Mogliśmy także liczyć
na pomoc ze strony miejscowych samorządów i organizacji.
Józef Nowak

Rok 1951.
Pierwsi absolwenci
liceum w Ośrodku
w Bartoszycach,
klasa czynnych
pracowników
i nauczycieli
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Zawody lekkoatletyczne wychowanków ognisk TPD
z Mazowsza na boiskach Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie
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