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Byliśmy na spotkaniu z panią marią kaczyńską, 
małżonką prezydenta rzeczypospolitej polskiej

Z okazji 90-lecia działalności Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci i Międzynarodowego Dnia Dziecka 
byliśmy zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego w 
Warszawie na spotkanie z Panią Marią Kaczyń-
ską, Małżonką Prezydenta RP. Wśród gości Pani 
Prezydentowej były dzieci z rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka, wychowankowie 
salezjańskiej placówki misyjnej z Ugandy oraz 
my, podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z 
wielu województw w kraju. Pani Maria Kaczyńska 
serdecznie powitała zgromadzone tu dzieci i ży-
czyła, abyśmy cieszyli się każdym dniem życia i 

byśmy miło spędzili nadchodzące wakacje. Pani 
Prezydentowa od dzieci otrzymała wiele koloro-
wych rysunków. Odbyły się śpiewy, artystyczne 
występy i zabawa. W poczęstunku były kanapki, 
gorące dania, słodycze i lody. 

Być w Pałacu Prezydenckim i podziwiać wy-
strój wnętrz, było dla nas ogromnym przeży-
ciem, za co Pani Prezydentowej jesteśmy bardzo 
wdzięczni. Za zaproszenie z całego serca dzię-
kujemy!

Zespół Redakcyjny „Ogniska”
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z życia dzieci w placówkach tpd

z radością przyjęliśmy zaproszenie do pałacu prezydenckiego

Za sprawą Pierwszej Damy, Pani Marii Kaczyń-
skiej, Międzynarodowy Dzień Dziecka przeżyli-
śmy w sposób szczególny. Na zaproszenie Pani 
Prezydentowej, 29 maja 2009 roku znaleźliśmy 
się w Pałacu Prezydenckim. Sala kolumnowa wy-
pełniona była dziećmi, w większości podopiecz-
nymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które obcho-
dzi właśnie Jubileusz 90-lecia działalności.

Do Pałacu przybyły delegacje dzieci wraz z 
opiekunami z większości regionów kraju. Były 
także zaproszone dzieci z Ugandy. 

Pani Maria Kaczyńska w sposób bardzo ciepły 
i serdeczny powitała gości i życzyła dzieciom, aby 
rosły szczęśliwe i mądre, żeby cieszyły się każ-
dym dniem i miały możliwość spędzenia udanych 
wakacji. Następnie odbyło się wspólne śpiewa-
nie piosenek oraz pokazy akrobatyczne ciemno-
skórych Ugandyjczyków. Pani Prezydentowa pro-
szona była o chwilę rozmowy z poszczególnymi 
grupami dzieci i o zrobienie pamiątkowych zdjęć.

Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni na 
poczęstunek. Mieliśmy wtedy możliwość nawią-
zania rozmowy z kolegami z Ugandy, a jednocześ-
nie sprawdzenia praktycznego posługiwania się 
językiem angielskim. Musimy przyznać, że nie 
było łatwo! Dużo radości sprawił nam udział w 
zabawach i konkursach. Pani Prezydentowa chęt-
nie rozmawiała ze swymi młodymi gośćmi.

Na zakończenie wszyscy otrzymaliśmy puzzle. 
Podczas powrotu do domów, dzieliliśmy się wra-
żeniami ze spotkania i jednogłośnie stwierdzamy, 
że Dzień Dziecka w Pałacu Prezydenckim był dla 
nas wspaniałym przeżyciem i na długo pozosta-
nie w naszej pamięci.

Wychowankowie Ogniska  
przy ul. Wileńskiej 7 w Warszawie



�

OGNISKO

z życia dzieci w placówkach tpd

zaproszenie na spotkanie z panią prezydentową 
było wspaniałą niespodzianką

W dniu 29 maja 2009 roku byliśmy zaprosze-
ni na spotkanie z Małżonką Prezydenta RP, Panią 
Marią Kaczyńską, która z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Dziecka i 90-lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci zaprosiła podopiecznych TPD do Pałacu 
Prezydenckiego.

Przybyły tu dzieci z całej Polski. Jedną z grup 
były dzieci wyróżnione przez Miejsko-Powiato-
wy Oddział TPD w Płońsku. Pojechało siedmioro 
dzieci ze szkół i Ośrodka Rehabilitacyjno-Wycho-
wawczego TPD w Płońsku.

Dzieci były pod wrażeniem spotkania z Panią 
Prezydentową i miejsca, do którego zostały za-
proszone. Cieszyły się, że mogą zwiedzić Pałac 
i zamienić kilka słów z Małżonką Prezydenta Pol-
ski.

Pani Maria Kaczyńska ciepłymi słowami przy-
witała małych gości i złożyła im życzenia, zapro-
siła do zwiedzenia Pałacu i na obiad. Po obiedzie 
dzieci brały udział we wspólnej zabawie. Jako 
goście, mogły spacerować po Pałacu, podziwiać 
piękne wnętrza, wspaniałe meble i obrazy. Po-
byt w Pałacu Prezydenckim był również okazją 
do zrobienia zdjęć, które pozostaną wspaniałą 
pamiątką.

W drodze powrotnej, dzieci długo i żywo roz-
mawiały o wyróżnieniu, jakie je spotkało. Z pew-
nością było to dla nich ogromne przeżycie, które 
na długo pozostanie w ich pamięci.

Monika Zimnawoda
Przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom  

i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  
w Płońsku na Mazowszu
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z życia dzieci w placówkach tpd

20 lat działalności środowiskowego ogniska 
wychowawczego tpd w warszawie, ul. wileńska 55/57

(1989–2009)

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD 
na Pradze Północ w Warszawie przy ul. Wileńskiej 
55/57 powołano do życia z dniem 1 września 1989 
roku. Wcześniej w tym wolno stojącym, jednoro-
dzinnym budynku mieścił się Ogród Jordanowski, 
a następnie świetlica opiekuńczo-wychowawcza, 
do której kierowano dzieci znajdujące się pod nad-
zorem kuratora sądowego. Środowiskowe Ogni-
sko Wychowawcze TPD stało się placówką zapo-
biegającą niedostosowaniu społecznemu dzieci 
i niosącą pomoc rodzinom niewydolnym wycho-
wawczo.

Limit miejsc w naszym Ognisku wynosi 60. Opie-
ką obejmujemy dzieci w wieku od 6 do 14 lat. 15-
latkowie znajdują się na liście koleżeńskiej. Zajęcia 
prowadzimy od poniedziałku do piątku, w soboty i 
niedziele – w zależności od potrzeb.

Przez minione lata wykształciliśmy własne formy 
pracy wychowawczej i tradycje. Główne wartości 
pedagogiczne to: nauka, poszanowanie pracy, wy-
rabianie poczucia własnej godności, honoru i kulty-
wowanie tradycji. Nasi wychowankowie trafiają do 
nas dobrowolnie, zamiast łączyć się z różnymi gru-
pami ulicznymi.

My w Ognisku staramy się uczyć dzieci odpo-
wiedzialności, wrażliwości oraz szacunku dla in-
nych. Pomagamy w nauce, niesiemy pomoc mate-
rialną (wyprawki szkolne, ubrania, środki czystości) 
i pozyskaną żywność rozdzielamy wśród rodzin 
podopiecznych. Tutaj też rodziny wychowanków 
otrzymują pomoc w spawach interwencyjnych. Wo-
lontariusze – prawnicy, psycholog i inni specjaliści 
udzielają im porad. Niektórych rodziców udało się 
nam nakłonić do leczenia w placówce AA.

Przez te wszystkie lata zdobyliśmy wielu przyja-
ciół, którzy pomagają nam w prowadzeniu Ogniska. 
Sponsorzy włączyli się do remontu budynku i boi-
ska, pomogli w postawieniu nowego ogrodzenia i 
zagospodarowania terenu. Zakupili wiele rzeczy do 
zajęć z dziećmi.

Wielu naszych byłych wychowanków pozakłada-
ło już swoje rodziny. Nadal jednak utrzymują z nami 
kontakt. Obserwujemy, że żyją skromnie, ale starają 
się pracować i nie nadużywają alkoholu, mimo że po-
chodzą z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

Około 20% podopiecznych Ogniska ukończyło stu-
dia lub studiuje. Inni pokończyli szkoły zawodowe lub 
nauczyli się zawodu w Ochotniczym Hufcu Pracy.
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Jestem wychowanką Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego TPD na Pradze Północ w Warsza-
wie. Ukończyłam szkołę podstawową i wyszłam za 
mąż za kolegę z Ogniska. Urodziłam córkę.

Do Ogniska przychodziłam chętnie i muszę po-
wiedzieć, że były to dla mnie szczęśliwe dni. Tutaj 
miałam swoje koleżanki i swoich kolegów, z którymi 
się przyjaźniłam. Panie wychowawczynie pomagały 
likwidować konflikty w rodzinie i w szkole. W Ogni-
sku czuliśmy się jak normalne dzieci, takiej jak inne 
na świecie.

Trzeba było widzieć, jak wychowawczynie uczyły 
nas życia, pracy, ładu i porządku. Ta nauka pozostała 
mi w pamięci na zawsze.

Niezapomniane są okresy przeżywane przed Bo-
żym Narodzeniem i w czasie wieczerzy wigilijnych. 
Świąteczna atmosfera, życzenia przy dzieleniu się 
opłatkiem, nasze występy i śpiewanie kolęd, pacz-
ki z upominkami, serdeczne rozmowy – to piękne 

Przez wszystkie lata, niezależnie od zawirowań, 
organizujemy dzieciom świąteczne spotkania – wi-
gilijne, wielkanocne czy mikołajkowe oraz uroczyste 
imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Ogniskowicza 
czy zakończenia roku szkolnego i inne. Prowadzimy 
także wiele zajęć rozwijających (muzyczno-wokalne, 
plastyczne, taneczne, teatralne, fotograficzne, in-
formatyczne). Latem załatwiamy dzieciom wyjazdy 

kolonijne. Aktywnie uczestniczymy w akcji „Lato w 
Mieście” i „Zima w Mieście”.

Całą pracę z dziećmi i na ich rzecz kontynuujemy 
i ciągle rozszerzamy wachlarz usług, ażeby jeszcze 
wydatniej pomagać i przeciwdziałać marginalizacji i 
nieprzystosowaniu społecznemu dzieci.

Kierownik Ogniska
Wanda Jaworska-Malicka

w ognisku nauczyłam się pracy, ładu i porządku

chwile, których nigdy nie zapomnę, a których teraz 
często mi brakuje.

Mój mą Olek jest dobrym człowiekiem. Żyjemy 
biednie, bo on mało zarabia, a ja jestem bezrobotna. 
Wiele spraw w naszej rodzinie załatwiamy tak, jak to 
się robiło w Ognisku. Olek opiekuje się naszą cztero-
letnia Kasią, a nawet ją karmi, bo córka grymasi przy 
jedzeniu. Razem chodzimy na spacery, najczęściej 
na ten sam plac zabaw w parku, gdzie jako dzieci 
bywaliśmy po odrobieniu lekcji.

Opowiadamy Kasi, że my też bawiliśmy się tutaj, 
jak byliśmy mali. Ostatnio mąż marzy o tym, żeby-
śmy latem pojechali nad morze i pokazali jej miej-
sca, do których przyjeżdżaliśmy z naszymi opieku-
nami. Zawsze pamiętamy o wszystkich uroczystoś-
ciach rodzinnych i o naszych wychowawcach z TPD, 
dzięki którym wyszliśmy na ludzi.

Bożena Z.
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Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 
TPD w Nowym Dworze Mazowieckim ma 
już 20 lat. Powołano je do życia, chociaż nie 
miało jeszcze własnego lokalu. Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci utworzyło trzy grupy 
dla 60 dzieci i każda grupa miała zajęcia w 
innym miejscu na terenie miasta. Taka była 
potrzeba. Dzieci pochodziły z rodzin wielo-
dzietnych, bezrobotnych, mających trudno-
ści z wychowaniem dzieci. Objęte opieką, 
miały miejsce do odrobienia lekcji i wypo-
czynku, tutaj też otrzymywały podwieczo-
rek.

We wrześniu 1991 roku Ognisko otrzy-
mało lokal przy ul. Warszawskiej 6. Sta-
ło się to dzięki staraniom Pani Barbary 
Wawrzonkiewicz, która była wówczas pre-
zesem Zarządu Miejskiego TPD oraz życz-
liwości władz miasta z Panią Burmistrz 
Jadwigą Zakrzewską i Panem Wicebur-
mistrzem Stanisławem Galbarczykiem na 

z życia dzieci w placówkach tpd

20 lat działalności środowiskowego ogniska 
wychowawczego tpd w nowym dworze mazowieckim 

(1989–2009)

czele. Kierownikiem Ogniska została Pani 
Basia Wawrzonkiewicz. 

Do Ogniska przychodzimy od poniedziałku 
do piątku po zajęciach szkolnych. Tutaj mamy 
zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, 
zjadamy podwieczorek i bierzemy udział w 
różnych ciekawych zajęciach, jak konkursy, 
wieczory poetyckie, teatrzyki żywego słowa, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z ro-
dzicami z okazji „Dnia Matki” i „Dnia Dziecka” 
i inne. Z radością wyjeżdżamy do Ośrodka 
w Serocku na urocze turnusy socjoterapeu-
tyczne, a także na spotkania integracyjne do 
Zakroczymia, Pomiechówka i Szczypiorna. 
Niezapomniane są organizowane u nas wie-
czerze wigilijne i śniadania wielkanocne.

Od kilku lat Zarząd Główny TPD każdego 
roku ogłasza konkurs ekologiczny pod ha-
słem „Dbam o piękno Mego Domu – Ziemi”. 
Za każdym razem uczestniczymy w tym kon-
kursie i nawet zdobywamy nagrody.
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Ognisko organizuje też dla nas dużo wy-
cieczek. Byliśmy w Czerwińsku, Płocku, Że-
lazowej Woli, Pułtusku, Opiniogórze, Bisku-
pinie, w Górach Świętokrzyskich, w Muzeum 
Ziemi Mazowieckiej w Sierpcu, Ogrodzie 
Botanicznym w Powsinie i wielu innych miej-
scowościach.

Od początku działalności Ogniska, or-
ganizowane są wyjazdy na kolonie i obozy 
wędrowne do różnych ciekawych zakątków 
naszego kraju, najczęściej w górach, nad 
morzem i nad jeziorami. Co roku organizowa-
ny jest też wypoczynek pod nazwą „Zima w 
mieście” i „Lato w mieście”. Wtedy organi-
zowane są ciekawe imprezy i wyjazdy do te-
atru, kina, ZOO, zwiedzany jest Pałac Kultury, 
lotnisko, są spotkania przy ognisku z piecze-
niem kiełbasek, wieczory poezji dziecięcej 
itp. Przygotowany był program artystycz-
nych dla osób starszych z okazji Dnia Senio-
ra, a także dla osób z Koła Niedowidzących i 
Ociemniałych oraz dla Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej Ruchowo.

Od 12 października 2004 roku znajdujemy 
się w nieporównanie lepszych warunkach lo-
kalowych przy ul. Bohaterów Modlina 77A.

Troska wychowawców o nasze wyniki w 
nauce i stały ich kontakt z naszymi nauczy-

cielami i rodzicami owocuje tym, że otrzymu-
jemy promocje do następnych klas.

Pani Barbara Wawrzonkiewicz, kierownik 
Ogniska, poinformowała, że w ciągu 20 lat 
uczęszczało do nas około tysiąc dzieci, że 
10 wychowanków uzyskało wykształcenie 
wyższe, 11 wychowanków studiuje i 42 wy-
chowanków posiada wykształcenie średnie. 
Usamodzielnieni wychowankowie pracują w 
różnych zawodach: sklepowa, kucharz, cu-
kiernik, piekarz, fryzjer, kierowca, mechanik 
samochodowy, pielęgniarka, kosmetyczka, 
nauczyciel wychowania sportowego, pra-
cownik biura turystycznego.

Duża grupa dawnych wychowanków Og-
niska utrzymuje z nami kontakty. Odwiedzają 
nas przy okazji różnych uroczystości i świąt. 
Mówią o swoim rodzinnym życiu, swoich 
sukcesach i problemach, podkreślają, jak 
wiele uzyskali pomocy od wychowawców i 
działaczy TPD.

Wychowankowie z Wychowawcami 
Ogniska TPD  

w Nowym Dworze Mazowieckim,  
ul. Bohaterów Modlina 77A
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z życia dzieci w placówkach tpd

czuliśmy się wyróżnieni zaproszeniem do pałacu prezydenckiego

Na zaproszenie Pani Prezydentowej Marii 
Kaczyńskiej przybyliśmy 29 maja 2009 roku 
do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Tu-

taj, z okazji 90-lecia Towarzystwa Przyjaciół 
dzieci i Międzynarodowego Dnia Dziecka 
odbyło się uroczyste spotkanie z Pierwszą 
Damą, Małżonką Prezydenta Polski, która 
przekazała nam serdeczne życzenia z okazji 
naszego święta. Następnie dzieci otoczyły 
Panią Prezydentową, aby uzyskać autografy, 
porozmawiać i zrobić wspólne, pamiątkowe 
zdjęcia, bo to była wyjątkowa i niecodzienna 
okazja.

Niespodzianką był atrakcyjny program ar-
tystyczny w wykonaniu dzieci z Ugandy, rów-
nież konkurs z nagrodami i wspaniały poczę-
stunek.

Po kilkugodzinnej, pełnej wrażeń gości-
nie, na pożegnanie otrzymaliśmy w upo-
minku puzzle z tytułem „Pałac Prezyden-
cki”. Dziękujemy za to piękne spotkanie w 
okresie obchodzonego w kraju Jubileuszu 
90-lecia działalności Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci.

Wychowankowie Ognisk TPD z Konina  
i powiatu konińskiego
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z życia dzieci w placówkach tpd

spotkanie z okazji 17-lecia ogniska tpd w płocku

Dziennik Elbląski z dnia 3.07.2009 r. poinfor-
mował o pięknej inicjatywie Koła Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w 
Zwierznie, gmina Markusy. Koło to sfinansowało 
z pieniędzy pozyskanych z dotacji Urzędu Gminy 
dwudniową wycieczkę po Warmii i Mazurach dla 
absolwentów szkół z tej gminy „za wysokie wy-
niki w nauce, bardzo dobre zachowanie i zna-
czący wkład w tworzenie pozytywnego wize-
runku szkoły”.

W programie wycieczki zaplanowano: zwie-
dzanie gotyckiego Zamku Biskupów Warmińskich 
w Lidzbarku Warmińskim; podziwianie panoramy 

Dzień 4 listopada 2008 roku był dla nas wy-
jątkowo miłym i radosnym. Dokładnie w tym 
dniu minęło 17 lat od powołania do życia nasze-
go Środowiskowego Ogniska Wychowawczego 

w Płocku. Z tej okazji zaprosiliśmy na spotkanie 
przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na-
szych dawnych wychowawców i wychowanków 
oraz inne zaprzyjaźnione osoby. Najpierw odbyła 
się przygotowana przez nas część artystyczna, 
potem słodki poczęstunek i potoczyły się wspo-
mnienia, a było co wspominać.

Okazuje się, że ta tepedowska placówka za-
wsze była potrzebna mieszkańcom Płocka. W cią-
gu tych 17 lat przyjęła i pomogła grupie około 600 
dzieci. Zawsze pokazywała i pokazuje wychowan-
kom, jak można mądrze i bezpiecznie spędzać 
wolny czas oraz wyjeżdżać na kolonie i wycieczki. 
Z tym właśnie związanych było dużo wspomnień. 
Wszystkie lata działalności można było obejrzeć 
w wyłożonych kronikach.

Podczas tego spotkania była też okazja do zło-
żenia serdecznych podziękowań tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do utworzenia Ogniska TPD 
w Płocku. Jeszcze raz z całego serca dziękuje-
my!

Wychowankowie z Wychowawcami

podziękowania dla koła tpd w zwierznie, gmina markusy (pow. elbląg)

Warmii z wieży widokowej Kościoła Św. Piotra i 
Pawła w Reszlu; słuchanie koncertu organowego 
w Bazylice pw. Nawiedzenia NMP w Świętej Lip-
ce; zwiedzanie kwatery Hitlera z czasów II wojny 
światowej; pobyt w parku wodnym „Tropikana” w 
Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach; spływ łodzia-
mi spychowymi po rzece Krutynia; pobyt w Parku 
Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

Na ręce Pani Barbary Krajnik, przewodniczącej 
Koła TPD przy Szkole Podstawowej w Zwierznie 
przekazujemy serdeczne słowa uznania.

Zespół Redakcyjny „Ogniska”



10

OGNISKO

z życia dzieci w placówkach tpd

odbył się sejm dzieci i młodzieży

1 czerwca 2009 roku, w Międzynarodowym 
Dniu Dziecka, nasze koleżanki i koledzy z gimna-
zjów i liceów zasiedli w ławach poselskich Sej-
mu. W tym dniu, już po raz piętnasty, zebrał się 
Sejm Dzieci i Młodzieży, który obraduje tutaj 1 
czerwca od 1994 roku. Tematem tegorocznych 
obrad było: „Młodzież wobec wydarzeń 1989 
roku”.

Aneta Purzycka, uczestniczka Sejmu Dzieci i 
Młodzieży poinformowała, że na początku zosta-
ły odczytane listy: od Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego i Premiera Donalda Tuska oraz zabrała głos 
Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej. 
Następnie przemówienia wprowadzające wygło-
sili: Pan Marek Michalak, Rzecznik, Praw Dziecka 
i Pan Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu.

W pierwszej części obrad Sejm Dzieci i Mło-
dzieży przyjął Uchwałę w sprawie upamiętnie-
nia wydarzeń z 1989 roku i o godne uczczenie, 
przypadającej 4 czerwca 2009 roku, 20 rocznicy 
wyborów, które zapoczątkowały życie Polaków 
w demokratycznym kraju. Sejm Dzieci i Mło-
dzieży zwrócił się też do wszystkich obywateli 
o aktywne umacnianie polskiej demokracji. Na-

stępnie podjęto Uchwałę mówiącą o znaczeniu 
wydarzeń 1989 roku, o międzynarodowej soli-
darności, znaczeniu Okrągłego Stołu, opozycji 
i Lechu Wałęsie.

Dowiedzieliśmy się także, że ze strony uczest-
ników Sejmu Dzieci i Młodzieży nie zabrakło py-
tań poselskich. Młodzież pytała m.in. o to, czy 
MEN planuje szkolenie nauczycieli przygoto-
wujących uczniów do obowiązkowej matury 
z matematyki; co dalej z tzw. „bonem eduka-
cyjnym”; dlaczego doszło do przecieku testów 
gimnazjalnych; kiedy nastąpią zmiany w prze-
pisach o wykorzystywaniu środków unijnych; 
dlaczego brak zgody pomiędzy partiami poli-
tycznymi? Odpowiedzi udzielali: Elżbieta Radzi-
szewska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów oraz Małgorzata Szybalska i Han-
na Jahns, przedstawicielki Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego.

Obrady zakończono zwiedzaniem gmachu Sej-
mu oraz obiadem w sejmowej restauracji.

Zespół Redakcyjny „Ogniska”

Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Koszali-
nie zorganizował już VI Olimpiadę Sportową dla 
wychowanków środowiskowych ognisk wycho-
wanków środowiskowych ognisk wychowaw-
czych TPD. Odbyła się, jak co roku, na terenach 
Straży Granicznej w Koszalinie, a uczestniczyło 
nas około 900 dzieciaków z 46 ognisk w tym rejo-
nie. Lubimy te spotkania z koleżankami i kolegami 
z innych ognisk i brać udział w różnych konkuren-
cjach. Odbyło się ślubowanie, a także wniesienie 
flag i ognia olimpijskiego, prawie jak na prawdzi-

Vi olimpiada sportowa tpd w koszalinie

wej olimpiadzie. W tym roku przyjechały także 
dzieci z 16 wiejskich ognisk przedszkolnych TPD.

Oprócz gier, zabaw i rozgrywek sportowych, 
podziwialiśmy pokazy tresury psów, bokserskie 
walki i występy zespołów muzycznych i tanecz-
nych. Na zakończenie był słodki poczęstunek. 
Dziękujemy za tę wspaniałą VI Olimpiadę Spor-
tową Środowiskowych Ognisk Wychowawczych 
TPD.

Wychowankowie koszalińskich Ognisk TPD
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jak tpd pomogło mi w życiu

tpd bardzo pomogło mi w życiu

Do Ogniska Wychowawczego TPD w Piła-
wie Górnej trafiłem mając 10 lat. Przyprowadziła 
mnie pani pedagog Jolanta Woszczyk. Przyjęto 
mnie tu serdecznie. Polubiłem to miejsce od 
razu. W Ognisku wyznaczony był czas i mogłem 
spokojnie odrabiać lekcje, a dawniej to różnie 
było. W Ognisku mogłem zjeść niezapomnianą 
bułkę z miodem, napić się gorącej herbaty i brać 
udział w różnych zajęciach, np. pograć w piłkę 
czy tenisa stołowego. Wychowawcy byli bardzo 
cierpliwi, wyrozumiali, chociaż nieraz bardzo roz-
rabiałem.

Ognisko TPD w Sochaczewie pomogło mi 
przetrwać najtrudniejsze dni w moim życiu i na-
uczyło mnie, jak radzić sobie z kłopotami dnia co-
dziennego. Pracujące tu wychowawczynie trakto-
wałam, jak najbliższych członków rodziny, osoby 
o wspaniałym sercu, pragnące robić wszystko co 
najlepsze dla dzieci, by w życiu osiągnęły najwyż-
sze szczyty.

Gdy zaczęłam chodzić do Ogniska, miałam za-
ledwie sześć lat. Byłam maleńką, uśmiechniętą 
dziewczynka. W Ognisku były zabawy, wycieczki, 
konkursy, nauka czytania i pisania. Dzięki pomocy 
„Cioć”, zawsze zdawałam z klasy do klasy. Moja 
starsza siostra, która też chodziła wcześniej do 

Ogniska, uważała, że jest dobrze, kiedy zaczę-
łam chodzić do gimnazjum i dojrzewać, bo właś-
nie wtedy wychowawczynie były mi potrzebne, 
wręcz niezastąpione. W oka mgnieniu pomogły 
mi wybrnąć z kłopotów, pozbyć się problemów. 
Jestem im za to bardzo wdzięczna i nie zapomnę 
tego, co dla mnie zrobiły, dla mnie i dla moich 
przyjaciół.

Obecnie kończę szkołę zawodową. W domu 
jest dobrze, jest spokojnie. Tak... TPD bardzo po-
mogło mi w życiu.

Ewelina J.
Sochaczew, 2008

Wydawca: Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
członek Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych (FICE)

00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6, tel. 022 827 78 44, fax 022 826 84 94
Opracowanie: Zespół Wychowanków Środowiskowych Ognisk Wychowawczych pod redakcją Józefa Nowaka

DTP: www.makprint.pl 

ognisko tpd w piławie było moim drugim domem

Obecnie, mając 21 lat, po ukończeniu gimna-
zjum, pracuję. Jestem również czynnym człon-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Do dzisiaj mile 
wspominam lata spędzone w Ognisku. Tutaj 
zawsze były dla mnie otwarte drzwi. Dzięki pro-
wadzonym tu zajęciom, zacząłem śpiewać i brać 
udział w różnych uroczystościach. Wtedy pierw-
szy raz w życiu wyjechałem na kolonię.

Jak tylko mam okazję, zachęcam spotykane 
dzieci do udziału w zajęciach naszego Środowi-
skowego Ogniska Wychowawczego TPD.

Grzegorz Olszowiec
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z życia dzieci w placówkach tpd
przekazujemy gratulacje dla pana mateusza korwin-szymanowskiego, 

naszego opiekuna i przyjaciela dzieci

Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodo-
wej, odznaczyła Pana Mateusza Korwin-Szyma-
nowskiego Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej. Pan Mateusz od wielu lat jest naszym wo-
lontariuszem, naszym Opiekunem i Przyjacielem. 
Znamy Go z udziału w uroczystościach organizo-
wanych w naszych placówkach, jak również w re-
gionalnych i krajowych imprezach. Jest wszędzie, 
gdzie trzeba się nami opiekować, służyć nam radą 
i pomocą. Pamiętamy Jego udział w naszych wy-
cieczkach, rajdach, zwiedzaniu Warszawy, otwie-
raniu środowiskowych ognisk wychowawczych, 
czy w czasie państwowych i kościelnych uroczy-
stości, jest zawsze i wszędzie tam, gdzie toczy 
się nasze codzienne życie.

Pan Mateusz Korwin-Szymanowski został uho-
norowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i 

Dzieci z Myślenic, przebywające na kolonii w Serocku, podczas zwiedzania Warszawy  
pod przewodnictwem Pana Mateusza Korwina-Szymanowskiego

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego 
Odznakami: „Przyjaciela Dziecka”, „Przyjaciela 
Dzieci Ulicy”, „Zasłużonego Działacza TPD” oraz 
Medalem im. dr. Henryka Jordana.

Prezydent Rzeczypospolitej odznaczył Go 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Obecnie otrzymał Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej i statuetkę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
„... za aktywność i skuteczność w działaniu”.

Drogi Panie Mateuszu! Prosimy przyjąć od 
nas, podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci, najserdeczniejsze gratulacje! To wspaniale, 
że Pani Minister Edukacji Narodowej tak wysoko 
oceniła Pana oddanie dla sprawy tepedowskich 
dzieci.

Zespół Redakcyjny „Ogniska”


