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Spotkanie z Panem Stanisławem Tułodzieckim
z okazji 100 lat jego życia
31 marca 2009 roku byliśmy na uroczystym
spotkaniu z Panem Stanisławem Tułodzieckim z
okazji Jego Setnej Rocznicy Urodzin. Pan Stanisław Tułodziecki był wieloletnim działaczem i prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, a od 1969 roku jest Honorowym Prezesem Zarządu Głównego TPD.
W spotkaniu z Dostojnym Jubilatem uczestniczyli: członkowie i pracownicy obecnego Zarządu Głównego TPD z panem Wiesławem Kołakiem na czele, kilku dawnych prezesów Zarządu
Głównego TPD oraz grono przyjaciół Jubilata.
W tym spotkaniu nie mogło zabraknąć dzieci,
więc my, grupa z warszawskich ognisk wychowawczych, reprezentowaliśmy podopiecznych
TPD.
(dalszy ciąg str. 2)
Śpiewamy
warszawskie
piosenki
i „200 lat”
dla
Dostojnego
Jubilata
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Prezes Wiesław Kołak w serdecznych słowach
powitał Pana Stanisława Tułodzieckiego, Honorowego Prezesa Zarządu Głównego TPD i przypomniał Jego wieloletnią, twórczą pracę na rzecz
dzieci.
My, wychowankowie tepedowskich placówek
uświetniliśmy tę uroczystość, wykonując dla Jubilata kilka warszawskich piosenek i wspólnie z
pozostałymi osobami odśpiewaliśmy: „200 lat,
200 lat niech żyje, żyje nam!”. Wraz życzeniami przekazaliśmy Jubilatowi następujące słowa: „Całe swoje życie poświęcił Pan walce o



ludzkie sprawy, o lepsze życie dla wszystkich,
a przede wszystkim dla dzieci i ich rodzin”.
Zarząd Główny TPD przekazał Jubilatowi na
pamiątkę statuetkę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
z napisem „Za całokształt pracy na rzecz dziecka
i rodziny”.
Byliśmy uszczęśliwieni i wzruszeni, że mogliśmy uczestniczyć w uroczystości setnej
rocznicy urodzin Jubilata Pana Stanisława Tułodzieckiego.
Wychowankowie Ognisk TPD
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Wieści z integracyjnego centrum
opieki, wychowania, terapii w Serocku koło Warszawy

Zachęcamy do korzystania z usług ośrodka
Pragniemy zaprezentować Ośrodek w Serocku:
Ośrodek ma atrakcyjne położenie na zalesionej skarpie nad Zalewem Zegrzyńskim.
Lokalizacja Ośrodka na obrzeżach małego, turystycznego miasteczka Serock sprzyja spacerom i wycieczkom rowerowym po
specjalnie przygotowanych i oznakowanych
trasach.
Gościom szukającym aktywnego wypoczynku oferujemy m.in. korzystanie z pobliskiego basenu, boiska do siatkówki (badmingtona) oraz różnorodnego sprzętu wodnego.
Gwarantujemy wyjątkową atmosferę,
życzliwy i wyszkolony personel zawsze gotowy sprostać oczekiwaniom naszych Gosci.
Zależy nam, aby pobyt w Serocku stał się dla
każdego miłym wspomnieniem.
W Ośrodku prowadzimy:
– zielone szkoły,
– turnusy profilaktyczno-wychowawcze dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
– kolonie letnie i zimowiska,
– pobyt weekendowy,
– warsztaty promujące zdrowy styl życia
(zajęcia rekreacyjno-sportowe pod kierunkiem instruktora sportu),

– kursy, szkolenia i inne formy organizowane na życzenie klienta.
Nasz obiekt jest przystosowany do przebywania osób niepełnosprawnych, wyposażony w podjazdy i windę.
Do dyspozycji uczestników znajdują
się:
– 8 domków pobytu całorocznego,
– domki drewniane na pobyt letni,
– w budynku głównym – pokoje jedno-,
dwu- i czteroosobowe,
– sale szkoleniowe: duża na 100 osób,
trzy małe na 30 osób,
– stołówka,
– siłownia,
– boisko sportowe,
– plac zabaw dla dzieci,
– miejsce na ognisko i grill.
Zachęcamy do całorocznego korzystania z usług Ośrodka.
Nasz adres:
Centrum Opieki, Wychowania, Terapii
05-140 Serock, ul. Wyzwolenia 31
tel./fax: 022 782-68-43
Marzena Litwinek – dyrektor
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Z życia dzieci w placówkach TPD
Byliśmy na koncercie z okazji 90-lecia działalności
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
W sobotę, 14 marca 2009 roku byliśmy w
Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie na
koncercie, który zapoczątkował ogólnopolskie obchody Jubileuszu 90-leccia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1919–2009). Koncert
przygotował Zarząd Główny TPD pod hasłem
„Wszystkie dzieci są nasze”, a wykonawcami
byli wychowankowie tepedowskich placówek z Warszawy i innych regionów kraju.
Koncert dla uczczenia 90. rocznicy działalności TPD, objęła honorowym patronatem
Małżonka Prezydenta Polski, Pani Maria Kaczyńska, a także Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Prezydent Warszawy oraz Jacek Kozłowski,
Wojewoda Mazowiecki i Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Po przybyciu do sali koncertowej, spotkaliśmy wiele znajomych koleżanek i kolegów z innych ognisk TPD. Spotkaliśmy też pana Marka
Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, z którym
widzieliśmy się w czasie wakacji w Serocku.
Spotkaliśmy również Pana Prezesa ZG TPD
Wiesława Kołaka i innych znajomych z TPD.
Koncert rozpoczął się od „Ody do Radości” w wykonaniu chóru Ani Ćwiklińskiej z
Otwocka. Następnie występowały inne zespoły dziecięco-młodzieżowe i soliści z tepedowskich placówek z Warszawy i innych



regionów kraju. Prowadzący koncert – Pan
Andrzej Frajndt – prezentując występujących, przedstawiał działalność Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w poszczególnych okresach
minionego 90-lecia.
Podczas koncertu przemówienie powitalne wygłosił pan Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD i przewodniczący Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. Podziękował na wstępie wymienionym
Osobom za objęcie patronatem Jubileuszu
90-lecia TPD oraz wspieranie działalności
Towarzystwa. Podziękował Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Muzycznego za
możliwość zorganizowania koncertu. Serdecznie powitał byłych prezesów Zarządu
Głównego TPD, przedstawicieli ministerstw
w Rządzie premiera Donalda Tuska, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych
Przyjaciół TPD. Przekazał podziękowanie dla
nieobecnego Marszałka Województwa Mazowieckiego, pana Adama Struzika za przekazanie życzeń wraz z pięknym bukietem
czerwonych róż.
Byliśmy zachwyceni! Był to piękny koncert!
Wychowankowie Ognisk TPD z Mazowsza
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Z życia dzieci w placówkach TPD
Jak powstawała sieć
Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w Polsce
W 90-leciu działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1919–2009) jest 20-letni okres
tworzenia i codziennej pracy środowiskowych ognisk wychowawczych TPD (1989–
2009).
Wyjaśnialiśmy już, że ogniska prowadzą
działalność opiekuńczą i wychowawczą, a
jednocześnie chronią swoich podopiecznych
przed złymi wpływami środowiska, likwidują
ich złe nawyki i chronią przed kierowaniem
do zakładu wychowawczego.
Zarząd Wojewódzki TPD w Warszawie,
jako pierwszy w kraju, powołał z dniem 1
września 1989 roku do życia siedem środowiskowych ognisk wychowawczych. Przez
okres 20 lat dotrwało pięć ognisk: przy ul.
Wileńskiej 55/57, Kępnej 4 i Synów Pułku 2
w Warszawie oraz w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bohaterów Modlina 77a i w Legionowie, ul. 3 Maja 35. Dwa ogniska uległy
likwidacji. Stało się to przy ul. Elsterskiej 8
w dzielnicy Praga Południe (na skutek zmiany przeznaczenia piwnicznych pomieszczeń)
oraz przy ul. Brzeskiej 9 na Pradze Północ (ze
względu na przeznaczenie budynku do rozbiórki).
Te pierwsze na Mazowszu ogniska zapoczątkowały tworzenie w Polsce sieci ognisk
TPD, przeznaczonych dla dzieci z rodzin najbiedniejszych, wielodzietnych, rozbitych,
dzieci borykających się z trudnościami w
nauce, często wchodzących w kolizję z prawem.

W ciągu pierwszych pięciu lat liczba ognisk wraz z liczbą wychowanków przedstawiała się następująco:
– rok szkolny 1989/90 – 7 ognisk z liczbą 260
dzieci;
– rok szkolny 1990/91 – 16 ognisk z liczbą
850 dzieci;
– rok szkolny 1991/92 – 21 ognisk z liczbą
1100 dzieci;
– rok szkolny 1992/93 – 72 ogniska z liczbą
3300 dzieci;
– rok szkolny 1993/94 – 100 ognisk z liczbą
4500 dzieci;
Środowiskowe ogniska wychowawcze TPD
były prowadzone w 22 ówczesnych województwach. Były to: stołeczne województwo
warszawskie, bielsko-bialskie, bydgoskie, ciechanowskie, gdańskie, konińskie, koszalińskie,
leszczyńskie, łódzkie, łomżyńskie, opolskie,
ostrołęckie, płockie, poznańskie, radomskie,
skierniewickie, słupskie, suwalskie, szczecińskie, tarnobrzeskie, toruńskie i zamojskie.
Inicjatywa p. Wiesława Kołaka, przewodniczącego Krajowego Komitetu Wychowania
Resocjalizującego, dotycząca tworzenia środowiskowych ognisk wychowawczych TPD,
docierała do wszystkich województw.
W 15-leciu tworzenia środowiskowych
ognisk wychowawczych TPD, w kraju prowadzonych było 330 ognisk, do których uczęszczało ponad 15 tysięcy dzieci.
Zespół Redakcyjny „Ogniska”
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20 lat działalności Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego TPD w Warszawie, ul. Synów Pułku 2
(1989–2009)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w dzielnicy Warszawa Bemowo prowadzi działalność od 1979
roku, tj. 30 lat. Początkowo pod nazwą Klub Społeczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży TPD.
W 1989 roku placówka otrzymała nazwę: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD.
W Ognisku realizujemy całoroczny program
profilaktyki społecznej poprzez działania opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne i edukacyjne
skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin. Współpracujemy ze wszystkimi szkołami oraz instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami
dzieci i młodzieży na Bemowie.
Ognisko czynne jest od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–20.00, a także w soboty i niedziele
(wycieczki, imprezy, szkolenia).



Przy Ognisku pracuje Zespół ds. Profilaktyki
Społecznej skupiający specjalistów z dziedziny
pedagogiki, psychologii, terapii, wyrównywania
braków szkolnych, instruktorów zajęć i wolontariuszy. Wspieramy dzieci w wieku od 4–19 lat i
ich rodziny.
W Ognisku prowadzimy zajęcia w trzech grupach wiekowych
– przedszkolnej, realizując program „Wczesnej
profilaktyki i wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci w wieku 4–5 lat ze wsparciem
rodziny” – w godzinach 9.00–14.00
– średniej (szkoła podstawowa) w godzinach
14.00–17.00
– młodzieżowej (gimnazjum, liceum) w godzinach 17.00–20.00.
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W grupie średniej i młodzieżowej organizowane są indywidualne korepetycje ze wszystkich
przedmiotów, zajęcia sportowe, artystyczne, wyjścia do kina, teatru, na wystawy i inne imprezy.
W grupie średniej dodatkowo prowadzone są
zajęcia komputerowe i kulinarne.
W grupie młodzieżowej dodatkowo są prowadzone konwersacje z języka angielskiego, warsztaty integracyjne młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej, wyjazdy szkoleniowe śródroczne z
elementami sportów ekstremalnych.
W czasie wakacji letnich i zimowych organizujemy dla naszych wychowanków zimowiska,
kolonie, obozy, „zimę i lato w mieście”. Nasi podopieczni otrzymują również pomoc rzeczową w
postaci żywności, słodyczy, odzieży, środków
czystości... oraz pomoc materialną poprzez dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych. Z rodzicami
naszych wychowanków pracuje pedagog rodzinny, psycholog i psychoterapeuta.
Nasi podopieczni dobrze radzą sobie w dorosłym życiu. Zdobywają wykształcenie, często
wyższe, pracują, zakładają rodziny. Odwiedza-

ją nas w Ognisku, ażeby powiedzieć, o swoich
osiągnięciach, a to jest dla nas – wychowawców
– największym sukcesem w wyniku żmudnej,
długoletniej, indywidualnej pracy z każdym z
nich.
W ciągu 30-letniej działalności, w przypadku
jednej rodziny nie udało się nam uchronić dzieci
przed umieszczeniem w domu dziecka. W wielu
bardzo trudnych sytuacjach udawało się zatrzymać dzieci w rodzinie własnej lub znaleźć rodzinę
zastępczą.
W naszym Ognisku byli wychowankowie pracują jako wolontariusze, prowadzą zajęcia, pomagają w nauce, są wychowawcami na koloniach.
Również rodziców udaje się angażować w prace
na rzecz Ogniska. Pomagają przy zdobywaniu
sprzętu, przy pracach remontowych, organizowaniu świąt, imprez, wycieczek...
Rocznie z różnych form działalności Ogniska
korzysta ok. 250 dziewcząt i chłopców.
Kierownik Ogniska
Małgorzata Górecka-Kohman

List zamieszczony w „Ognisku” w styczniu 1992 roku (17 lat temu)
Cześć!!!
Mam na imię Monika i należę do Ogniska „PRZECINEK”, które mieści się przy ul.
Synów Pułku 2 w Warszawie. Do Ogniska
uczęszczają dzieci ze szkół podstawowych
i nieco starsza młodzież. Mimo tego, iż jest
nas bardzo dużo (ok. 70 osób) i dzieli nas
dość duża różnica wieku, to jesteśmy jedną
zgraną rodziną. Wzajemnie sobie pomagamy
i razem ustalamy zajęcia. To wszystko nie odbywałoby się, gdyby nie nasze kochanek Cioteczki (chodzi tu oczywiście o nasze wychowawczynie). To one pomagają nam w nauce
i rozwiązują nasze problemy.
My, tu w Ognisku, staramy się łączyć w
grupy zainteresowań, bo jedni lubią grać w
ping-ponga, inni wolą coś poczytać, podyskutować, jeszcze inni posłuchać muzyki.

Przed wakacjami grupa dziewcząt zorganizowała aerobik, a chłopcy zorganizowali
sobie siłownię, trenowali też coś w rodzaju
judo.
Co jakiś czas wpada do nas wujek Jurek,
który świetnie rozbawia naszą gromadę, Często sobota jest dniem wyjazdu do Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie możemy
popływać na basenie, pograć w koszykówkę
i uprawiać inne sporty.
Ostatnio był u nas przeprowadzony konkurs kulinarny. Zarówno dziewczyny, jak i
chłopcy wykazali się znajomością najrozmaitszych przysmaków.
W imieniu wszystkich ogniskowiczów i
Cioteczek zapraszam do bliższego poznania
naszego Ogniska.
Monika
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20 lat działalności Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego TPD w Warszawie, ul. Kępna 4
(1989–2009)
Nasze Ognisko przy ul. Kępnej 4 na warszawskiej Pradze Północ powstało z przekształcenia
tepedowskiej świetlicy. Stało się to 1 września
1989 roku, równo 20 lat temu. Przychodzimy tu
z najbliższych ulic: Kępnej, Okrzei, Targowej i
Jagiellońskiej. W tej części dzielnicy mieszka
dużo ludzi biednych, często bezrobotnych. Ognisko powstało, ażeby zapobiegać niedostosowaniu społecznemu dzieci, wyrównywać braki
w nauce, a przede wszystkim prowadzić dożywianie, następnie, aby rozwijać nasze zainteresowania sportowe, muzyczne, komputerowe i
inne.
Do Ogniska jest zapisach 40 dzieci w wieku
do 6 do 14 lat. Z podliczenia wynika, że w ciągu
minionych lat Ognisko opuściło ok. 450 wychowanków, ażeby rozpocząć samodzielne życie.
Dzisiaj są to ludzie dorośli, mający swoje rodziny
i często ich dzieci są naszymi wychowankami.
Od 16 lat z Ogniskiem współpracuje pan To-



masz Ciszewski. Był naszym instruktorem sportowym, później wychowawcą podwórkowym,
obecnie instruktorem komputerowym. Bardzo
Go lubimy i cenimy za jego wiedzę i troskę o nasze życie.
Także wieloletnim współpracownikiem Ogniska jest pan Krzysztof Matuszak, instruktor
muzyczny. Prowadzi z nami zajęcia muzyczne,
warsztaty dla uzdolnionych dzieci i jest organizatorem corocznych Jasełek i koncertów dla mieszkańców dzielnicy. Jest też przez nas bardzo lubiany i ceniony.
Dużej pomocy udziela nam Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD, a także Zarząd Dzielnicowy TPD z prezesem panią Wandą
Jaworską-Malicką na czele, dzięki której nasze
Ognisko zostało ostatnio wyremontowane i doposażone, bierzemy udział w koncertach i „Spotkaniach z Mikołajem”, korzystamy z wyjazdów na
kolonie letnie.
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Od wielu lat kierownictwo Ogniska dobrze
układa współpracę z Bankiem Żywności. Dzięki
temu otrzymujemy stałą pomoc w codziennym
dożywianiu, a także pomoc żywnościową dla naszych rodzin.
Pomoc żywnościowa dla rodzin owocuje tym,
że w większości nasi rodzice włączają się w życie
Ogniska, biorą udział w organizacji imprez i codziennej pracy. Coraz chętniej też przyjmują rady
i pomoc w rozwiązywaniu spraw wychowawczych.
Od początku uruchomienia Ogniska nasi wychowawcy prawie na co dzień współpracują z
Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ.
My wiemy o tym, że jak jest taka potrzeba, to na
pomoc pani Janiny Wiatrowskiej i pani Ewy Ja-

niak-Majki, my – wychowankowie i nasze rodziny
– zawsze możemy liczyć.
Na zakończenie serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace na rzecz
Ogniska, drogim nam Opiekunom i Przyjaciołom,
sponsorom i fundatorom za Ich wspaniałomyślną
troskę, za dary serca dla najuboższych dzieci.
Bogumiła Hryszkiewicz
– kierownik ogniska z wychowankami

Zajęcia muzyczne z panem Krzysztofem
Matuszakiem w Ognisku przy ul. Kępnej 4
w Warszawie

Spotkanie przy choince dzieci ze wszystkich
ognisk TPD w dzielnicy Praga Północ
w Warszawie
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Z życia dzieci w placówkach TPD
Wielkanocne spotkania
Z okazji Świąt Wielkanocnych, do Redakcji „Ogniska” napłynęło wiele kart świątecznych z życzeniami, a także informacji o tym,
jak przebiegały świąteczne spotkania w środowiskowych ogniskach wychowawczych,
świetlicach, warsztatach terapii zajęciowej i
innych placówkach TPD. Wszędzie stoły były
nakryte białymi obrusami i zastawione świątecznymi przysmakami. Były przygotowane
jajka, którymi się dzielono i składano świąteczne życzenia. Podawany był żurek z białą kiełbasą, były różne wędliny i pasztet. Na
stołach pojawiły się też ciasta, jak lukrowane
babki, mazurki, serniki, makowce i inne. Do
picia była kawa mleczna, herbata, nawet kakao i kompot.

W wielkanocnych spotkaniach uczestniczyli nasi Przyjaciele z TPD oraz miejscowe
władze, rodzice i sponsorzy.
Dzięki nim były tak bogato zastawione stoły i na dodatek pojawiły się upominki, a także
obietnice przyjścia z pomocą przy organizowaniu wycieczek z okazji Dnia Dziecka i przy
organizowaniu wakacyjnego wypoczynku.
Nam, jak zawsze marzą się wyjazdy w góry,
nad morze, na Mazury i zwiedzanie zabytków
historycznych oraz piękna przyrody.
Nasi Drodzy Opiekunowie i Przyjaciele!
Z całego serca dziękujemy za Wielkanocne
Spotkania, za wszystko co nas spotyka, za
Wasze Wielkie Serca!
Zespół Redakcyjny „Ogniska”

Powstał punkt informacyjno-konsultacyjny TPD dla dzieci
niepełnosprawnych
Koleżanki i Koledzy! Informujemy Was
i prosimy o przekazanie tej wiadomości
członkom Waszych rodzin, że Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci rozszerzył
działalność Centrum Rodziny i Praw Dziecka
o prowadzeniu punktu informacyjno-konsultacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych, ich
rodzin i opiekunów. Można teraz bezpłatnie
korzystać z pomocy prawnika, psychologa,
doradcy zawodowego i seksuologa. Ci spe-
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cjaliści dyżurują w dwóch miejscach na terenie Warszawy: ul. Krakowskie Przedmieście
6 i ul. Działdowska 12 m. 28A. Zgłoszenia
przyjmowane są pod numerami telefonów:
022 826-17–78 i 0664-506-509.
Punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych utworzony został dzięki dotacji z
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zespół Redakcyjny „Ogniska”

OGNISKO

Z życia dzieci w placówkach TPD
Co słychać w Ryni, w powiecie legionowskim
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
TPD w Ryni, w powiecie legionowskim, działa od 1 września 2003 roku. Powstało z inicjatywy p. Macieja Mazura, wójta gminy Nieporęt. Mieścimy się w dużym, wolnostojącym budynku, w pomieszczeniach dawnego
Ośrodka Kultury. Mamy do dyspozycji dużą
salę i dwie mniejsze oraz boisko do gier i zabaw. Teren jest ogrodzony, znajduje się około
300 metrów od Zalewu Zegrzyńskiego. Jest
nam tu bardzo dobrze.
Do Ogniska przychodzi nas około 30 dzieciaków mieszkających w Ryni i okolicy. Tutaj
w spokoju odrabiamy lekcje i nadrabiamy zaległości w nauce. Na początku roku ustaliliśmy, że wszyscy przejdziemy do następnej
klasy, więc musimy się starać.
Raz w tygodniu przychodzi do nas instruktor i prowadzi z nami zajęcia sportowe. Dwa

razy w tygodniu organizowane są zajęcia
kulinarne. Wtedy wspólnie przygotowujemy
gorący posiłek, a w innych dniach zjadamy
kanapki i słodycze. Zawsze uroczyste są nasze spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także Dnia Dziecka, Dnia
Matki, czy z okazji naszych urodzin.
Na okres ferii i wakacji letnich mamy specjalny, wypoczynkowy program zajęć. Bierzemy udział w wielu imprezach kulturalnorozrywkowych, bliższych i dalszych wycieczkach, wyjazdach na basen, do kina, teatru i
na rozgrywki sportowe. Zawsze ferie i wakacje letnie przelatują nam błyskawicznie.
Naszym Opiekunom i Przyjaciołom za
wszystko z całego serca dziękujemy!
Angelika Skoczylas
– kierownik Ogniska z wychowankami
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OGNISKO

Z życia dzieci w placówkach TPD
15 lat Ogniska TPD na Targówku w Warszawie
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD
przy ul. Ogińskiego 1 na Targówku w Warszawie
powstało we wrześniu 1994 roku. Od 15 lat przychodzą tu dzieci z bloków naszego Osiedla, ażeby po lekcjach w szkole znaleźć się pod opieką
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Czujemy się tutaj
doskonale. To dobrze, że Administracja Domów
wygospodarowała dla nas te pomieszczenia, a
znajdują się tutaj dwie sale do zajęć, duży holl,
zaplecze kuchenne i sanitariaty. Obok Ogniska
jest plac zabaw.
Nasza ogniskowa gromada liczy 35 dzieci
w wieku od 6 do 17 lat. Razem tworzymy jedną wielką rodzinę. Wspólnie odrabiamy lekcje
i mamy wiele różnorodnych zajęć. Najchętniej
spędzamy czas przy komputerze. Lubimy rozgrywki sportowe, a także zajęcia plastyczne,
muzyczne i kulinarne. Wychodzimy na basen,
na plac zabaw i na wycieczki. Pomagamy przy-

gotowywać posiłki i sprzątamy pomieszczenia.
Lubimy weekendowe wyjazdy do Serocka, gdzie
wspaniale wypoczywamy podczas zwiedzania
miasteczka i pięknych okolic, na zajęciach komputerowych i w siłowni, podczas gier, zabaw,
konkursów i na dyskotece.
W czasie wakacji nie zawsze i nie wszyscy
mogą pojechać na kolonie, ale wszyscy mogą i
korzystają z wakacyjnych zajęć w Ognisku. Jest
tu dla nas przygotowany ciepły posiłek i wakacyjny, ciekawy program zajęć.
Warto powiedzieć też o tym, że bywają wychowankowie, którzy mają problemy z nauką, ale
dzięki ich pracy i pomocy wychowawców nadrabiają zaległości i otrzymują promocję do następnej klasy.
Honorata Grzywacz
– kierownik Ogniska z wychowankami
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