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Nasz udział w jubileuszowych obchodach 
90-lecia TowarzysTwa Przyjaciół dzieci

Rok 2009 jest jubileuszowym rokiem 90-lecia 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1919–
2009). Z tej okazji we wszystkich oddziałach TPD 
w Polsce odbywają się uroczyste spotkania. 
Uczestniczą w nich miejscowe władze, zaprzyjaź-
nione organizacje, nasi Dobroczyńcy, Nauczycie-
le, Opiekunowie i Przyjaciele. My, wychowanko-
wie placówek TPD, także bierzemy udział w tych 
obchodach.

Spotkanie Wiesława Kołaka, Prezesa Zarządu Głównego TPD z Panią Maria Kaczyńską,  
Małżonką Prezydenta RP, sprawującą patronat nad obchodami 90-lecia działalności  

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Patronat nad obchodami 90-lecia Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci objęła Pani Maria Kaczyńska, 
Małżonka Prezydenta. Pani Prezydentowa, z oka-
zji Jubileuszu i Międzynarodowego Dnia Dziecka 
zaprosiła nas na spotkanie do Pałacu Prezyden-
ckiego. Przeżyliśmy tu piękne chwile powitania, 
złożonych nam życzeń, indywidualnych rozmów 
i wspólnych fotografii. Był z nami Pan Wiesław 
Kołak, Prezes Zarządu Głównego TPD.
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W marcu 2009 roku byliśmy na Uniwer-
sytecie Muzycznym w Warszawie na uro-
czystym koncercie pt. „Wszystkie dzieci są 
nasze”. Tym koncertem Zarząd Główny za-
początkował ogólnopolskie obchody 90-lecia 
TPD. Tutaj spotkaliśmy Pana Marka Michala-
ka, Rzecznika Praw Dziecka, kilku dawnych i 
obecnych działaczy Zarządu Głównego i Za-
rządu Mazowieckiego TPD.

W maju wzięliśmy udział w uroczystej Gali 
Jubileuszowej z okazji 90-lecia TPD, która od-
była się w gmachu Polskiej Akademii Nauk. 
Obserwowaliśmy tutaj dekorowanie działa-
czy TPD Medalami Komisji Edukacji Narodo-
wej, wręczanie im statuetek „Zasłużonego 
Działacza TPD” oraz odznaczenie sztandaru 
Zarządu Głównego TPD Złotym Medalem 
„Serce za Serce”.

Z naszym udziałem odbyły się także: Ogól-
nopolski Sejmik Ogniskowy pod hasłem „Z 
podwórka do Parlamentu”; Ogólnopolski 
Konkurs Ekologicznych pod nazwą „Dbam o 
piękno mego Domu – Ziemi”; Ogólnopolski 

Konkurs Poetycki „Iskierka Radości”; Konkurs 
i wystawa fotograficzna prac dzieci niepełno-
sprawnych z kół TPD na Mazowszu; Koncert 
Bożonarodzeniowy podsumowujący war-
sztaty integracyjne dla młodzieży uzdolnionej 
muzycznie oraz wiele innych regionalnych, 
powiatowych i gminnych uroczystości.

W październiku odbyło się w Warszawie 
Jubileuszowe Spotkanie Aktywu Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci. Przybyli z całego kra-
ju działacze TPD wytyczyli główne kierunki 
działalności na najbliższe lata.

Prezydent RP odznaczył około 20 działa-
czy TPD Krzyżami Kawalerskimi i Krzyżami 
Zasługi. Aktu dekoracji dokonała Pani Maria 
Kaczyńska, Małżonka Prezydenta.

Pan Wiesław Kołak, Prezes Zarządu Głów-
nego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci udał się 
z wizytą do pani Prezydentowej Marii Kaczyń-
skiej, ażeby podziękować za objęcie patrona-
tem Jubileuszu 90-lecia TPD.

Zespół Redakcyjny „Ogniska”

Z okazji 90-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:  

Józef Bogdaszewski, prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD we Wrocławiu, 
Zbigniew Krzemiński, przewodniczący Koła Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo TPD  
w Sosnowcu i Jadwiga Paprocka, prezes Oddziału Powiatowego TPD w Ciechanowie.  

Pozostali otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi
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wieści z iNTegracyjNego ceNTrum  
oPieki, wychowaNia, TeraPii w serocku koło warszawy

Niecodzienni goście na kolonii letniej w serocku

Dla dzieci wypoczywających na koloniach 
w Integracyjnym Centrum Opieki, Wycho-
wania, Terapii w Serocku dzień 12 sierpnia 
br. z pewnością na długo pozostanie w ich 
pamięci. Tego dnia odwiedził ich Krzysztof 
„Diablo” Włodarczyk, jeden z najbardziej 
utytułowanych i najzdolniejszych polskich 
pięściarzy. Mistrz boksu nawiązał bardzo 
dobry kontakt z młodzieżą. Zainteresował 
ich swoimi opowieściami o największych 
sukcesach i porażkach na ringu. Podkreślił, 
że sport pomógł mu przezwyciężyć słabość 
i ukształtował jego charakter. Zaznaczył, że 
prawdziwy sportowiec nie stosuje żadnych 
używek, a drogą do sukcesu jest tylko cięż-
ka praca. Dodatkową atrakcją były wspól-

ne zdjęcia z mistrzem i rozdawane przez 
niego autografy. W drugiej części koloniści 
mieli spotkanie z funkcjonariuszami policji 
z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej 
Policji. Przeprowadzili oni rozmowę pro-
filaktyczną z dziećmi, dotyczącą bezpie-
czeństwa w górach, w lesie, nad wodą, a 
także w domu, na podwórku i na ulicy. Na 
pożegnanie dzieci otrzymały pyszne krówki 
i drobne upominki w ramach akcji „Razem 
bezpieczniej”. Były to czapeczki, koszulki 
oraz odblaski, które będą nie tylko pamiąt-
ką ale także sposobem na zachowanie bez-
pieczeństwa na drodze.

Marzena Litwinek – dyrektor
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z życia dzieci w Placówkach TPd

wypoczynek w czasie lata 2009 roku

W biurze Zarządu Głównego TPD poinformo-
wano nas, że podczas wakacji 2009 roku na te-
pedowskie kolonie i obozy letnie wyjechało kilka-
dziesiąt tysięcy dzieci. Kolonie i obozy prowadzo-
ne były w wielu atrakcyjnych miejscowościach 
– nad Bałtykiem, na Mazurach, w Tatrach, Biesz-
czadach, Górach Świętokrzyskich, Beskidach i in-
nych regionach naszego kraju. Wszędzie były do-
bre warunki zakwaterowania, dobre wyżywienie i 
ciekawe programy zajęć.

A jakie to były miejscowości? My – z Ma-
zowsza – wypoczywaliśmy w Pucku, Ustce, Łe-
bie, Stegnie Gdańskiej, Szczawnicy, Zakopanem, 
w Serocku, Olszance... Koleżanki i koledzy z 
województwa łódzkiego byli w Rewalu, Szczyr-
ku, Ustce, Władysławowie... Dzieciaki z Górne-
go Śląska przebywały w Ciechocinku, Istebnej, 
Brennie... a z Lublina i Zamościa w Jastarni, 

Sopocie, Jastrzębiej Górze, Murzasichlu koło Za-
kopanego... Nie było w Polsce tepedowskiego 
regionu bez zorganizowanego wyjazdu dzieci na 
wakacje.

Z listów nadsyłanych do Redakcji „Ogniska” 
oraz licznych notatek prasowych wynika, że pod-
czas wakacji czynne były nasze Ogniska i świetli-
ce TPD. Prowadziły zajęcia dla swoich wychowan-
ków i zapraszały także dzieci, które podczas roku 
szkolnego nie uczęszczały do tych placówek, a w 
czasie lata nie wyjechały na wakacje. Ogniska i 
świetlice TPD organizowały dużo wycieczek, za-
baw i rozgrywek sportowych, konkursów z nagro-
dami, wypraw nad wodę lub na pływalnię, spot-
kań przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, dysko-
tek i innych ciekawych zajęć.

Zespół Redakcyjny „Ogniska”

Dzieci z Ogniska przy Klubie TPD „Neptun” w Gdańsku, ul. Świętego Ducha 49/51 na kolonii letniej 
w Jastrzębiej Górze w 2006 roku
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z życia dzieci w Placówkach TPd

wspomnienia z półkolonii w kleczewie

Już po raz kolejny były zorganizowane 
dla nas półkolonie letnie w Kleczewie. Było 
wspaniale! Z radością wspominamy pobyt 
w Wiosce Indiańskiej w Józefowie koło 
Checzy, a także w ZOO Safari w Borysewie. 
Wspaniałe chwile przeżyliśmy w Gospodar-
stwie Agroturystycznym „Zwierzyniec” w 
Modlibogowicach. Podziwialiśmy tu wiele 
zwierząt, m.in. wielbłąda azjatyckiego, stru-
sie afrykańskie, pawie królewskie, małp-
ki, lamy oraz kuce szetlandzkie. Wspania-
łą atrakcją była przejażdżka na koniu oraz 
bryczką po okolicy. Byliśmy także w Fabryce 
Wrażeń w Koninie oraz w miejscu kultu Pię-
ciu Braci Męczenników w Kazimierzu Bisku-
pim i Bieniszewie.

Bardzo przyjemne były wyjazdy na krytą 
pływalnię do Mogilna oraz nad jezioro Budzi-

W ZOO Safari w Borysewie W Gospodarstwie Agroturystycznym

sławskie. Lubiliśmy też chodzić na filmy w 
miejscowym kinie „Zachęta”. Uroczy był pik-
nik integracyjny w Warsztatach Terapii Zaję-
ciowej w Nieborzynie. Każdy wrócił stamtąd 
z cudownie namalowanym tatuażem.

Na zakończenie półkolonii odbyły się gry 
i konkursy. Wybrano najaktywniejszych ko-
lonistów oraz najlepszą pracę plastyczną pt. 
„Miejsce, które mnie zachwyciło podczas 
półkolonii”. Każdy otrzymał niespodziankę.

Cieszymy się, że dzięki naszym wspa-
niałym Opiekunom mogliśmy tak miło spę-
dzić czas. Codziennie było pyszne jedzenie. 
Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kleczewie.

Wychowankowie z Wychowawcami



�

OGNISKO

z życia dzieci w Placówkach TPd

Nasi Opiekunowie z zarządów Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w kraju postarali się, abyśmy 
na rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 mieli 
potrzebne przybory szkolne. Z pomocą przyszły 
miejscowe władze, państwowe i prywatne firmy 
i placówki handlowe oraz wielu ludzi Wielkiego 
Serca. Przy tej okazji wielu z nas zostało obdaro-
wanych odzieżą i obuwiem.

Wielką pomocą było obdarowanie nas różnymi 
artykułami szkolnymi przez Fundację Fortis. Ponad 

rok szkolny 2009/2010 rozpoczęliśmy z wyprawkami od Przyjaciół

tysiąc plecaków, dwa tysiące zestawów artystycz-
nych oraz blisko czternaście tysięcy piórników z 
wizerunkami ulubionych dziecięcych bohaterów 
trafiło do około 15 tys. dzieci – podopiecznych 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zostały im przeka-
zane za pośrednictwem zarządów wojewódzkich 
TPD. Dziękujemy z całego serca!

Zespół Redakcyjny „Ogniska”

Nasze życzenia w dniu Nauczyciela

14 października – W Dniu Edukacji Narodowej 
– pamiętaliśmy o naszych Wychowawcach z te-
pedowskich ognisk, świetlic i innych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. W tym dniu skła-
daliśmy Im życzenia dobrego zdrowia i dużo siły 
do niełatwej pracy wychowawczej. Dziękowali-
śmy za Ich trud i składaliśmy obietnice poprawy, 
bo nie zawsze jesteśmy „aniołkami”.

Przy tej okazji dziękujemy za mobilizowanie 

nas do nauki, do odrabiania lekcji i wyrówny-
wania zaległości szkolnych, dzięki temu prawie 
w stu procentach otrzymujemy promocję do 
klas wyższych. Znamy przypadki, że wycho-
wankowie zagrożeni drugorocznością, dzięki 
współpracy wychowawców z nauczycielami i 
rodzicami, przechodzą do klas następnych.

Zespół Redakcyjny „Ogniska”

Przed świętem zmarłych

Każdego roku, przed Świętem Zmarłych, pa-
miętamy o grobach ludzi, których już dawno nie 
ma wśród nas. O miejscach, gdzie są postawio-
ne pomniki poległym i pomordowanym, pamię-
tają i opiekują się nimi władze administracyjne i 
samorządowe oraz organizacje społeczne. Znaj-
dują się jednak mogiły zapomniane, które także 
wymagają opieki. W wielu miejscowościach my, 
wychowankowie placówek TPD, opiekujemy się 
tymi grobami.

W tym roku, z okazji 90-lecia działalności To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci (1919–2009), Zarząd 
Główny TPD ufundował Tablicę Pamiątkową 
dla uczczenia pamięci dzieci utraconych, za-
pomnianych, ofiar przemocy i ofiar wojny. TPD 
wystąpiło o zgodę władz na umieszczenie tej Tab-
licy na terenie Cmentarza Wojskowego na Powąz-
kach w Warszawie.

Zespół Redakcyjny „Ogniska”
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z życia dzieci w Placówkach TPd

28 października 2009 roku byliśmy w Pałacu Pre-
zydenckim na spotkaniu Pani Prezydentowej Marii 
Kaczyńskiej z grupą działaczy Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci, którzy w tym dniu – z okazji 90-lecia TPD 
– byli odznaczani za ich pracę z dziećmi. W imie-
niu Prezydenta aktu dekoracji dokonała Pani Maria 
Kaczyńska, Małżonka Prezydenta. Krzyże Kawa-
lerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Jó-
zef Bogdaszewski, Zbigniew Krzemiński i Jadwiga 
Paprocka; Złote Krzyże Zasługi: Biernacik Maria 
Jadwiga, Cichańska Barbara, Jagodzińska Monika, 
Kmiotek Halina, Kopczyńska Barbara, Kurzatkowska 
Emilia, Zabrocki Henryk, Zielińska Lilianna; Srebrne 
Krzyże Zasługi: Bakun Grażyna, Jacukiewicz Ma-
ria, Mendyka Irena, Sułek Grażyna, Wiesiołek Jan; 
Brązowe Krzyże Zasługi: Ciszewski Tomasz, Gon-
ciarz Józefa, Litwinek Marzena, Polewska Urszula, 
Szklarska Jolanta, Witkowska-Zając Lidia.

byliśmy przy odznaczaniu naszych opiekunów i Przyjaciół

Podczas uroczystości mówiono o 90-letniej 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, o róż-
norodnych formach pomocy dla najmłodszych, 
np. organizowaniu punktów przedszkolnych na 
wsi i w małych miejscowościach; środowisko-
wych ognisk wychowawczych i świetlic; warszta-
tów terapii zajęciowej dla dzieci niepełnospraw-
nych; wypoczynku letniego i zimowego dzieci, 
dożywiania i innych.

My, wychowankowie placówek TPD uważa-
my, że przyznane naszym Opiekunom i Przyja-
ciołom odznaczenia są wyrazem uznania naj-
wyższych władz w Polsce za ich trudną pracę 
na rzecz dzieci i młodzieży. Cieszymy się i prze-
kazujemy serdeczne gratulacje!

Zespół Wychowanków

Na Pradze Południe w warszawie przeżyliśmy potrójny jubileusz

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w dzielnicy Praga 
Południe w Warszawie zorganizowało 12.09.2009 
roku uroczystość z okazji potrójnego Jubileuszu:
– 90-lecia działalności TPD w Polsce w latach 

1919–2009,
– 45-lecia działalności TPD na Pradze Południe 

w Warszawie w latach 1964–2009,
– 15-lecia działalności Środowiskowego Og-

niska Wychowawczego TPD przy ul. Gro-
chowskiej 259A w latach 1994–2009.
Uroczyste spotkanie odbyło się w Centrum 

Promocji Kultury. Prowadził je Pan Sylwester No-
wak, wiceprezes Oddziału TPD Praga Południe.

Podczas uroczystości zaproszono zebranych 
do obejrzenia prezentacji z okazji Jubileuszu 90-
lecia TPD, a także prezentacji dorobku 45-letniej 

działalności TPD na Pradze Południe. Pani Monika 
Jagodzińska, wiceprezes Zarządu Mazowieckiego 
TPD mówiła o wielkiej i bardzo potrzebnej działal-
ności TPD w kraju, jak również w naszej dzielnicy 
i powiedziała o trzech firmach, które w tym dniu 
zostały uhonorowane Specjalnymi Odznakami 
Przyjaciela Dziecka.

O 15-letniej działalności naszego Ogniska, 
o naszych wychowawcach, opiekunach i przy-
jaciołach, o naszym codziennym życiu i życiu 
usamodzielnionych już wychowanków napi-
szemy oddzielnie.

Wychowankowie Ogniska TPD,
Warszawa, ul. Grochowska 259A
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jak TPd Pomogło mi życiu

Wychowanką Środowiskowego Ogniska Wy-
chowawczego TPD przy ulicy Ogińskiego 1 w 
Warszawie na Targówku zostałam w wieku 11 
lat. Obecnie jestem studentką Wyższej Szkoły Pe-
dagogiki Resocjalizacyjnej. Do Ogniska przycho-
dziłam chętnie, bo było tu bardzo dobrze. Tutaj 
wspólnie odrabialiśmy lekcje, przygotowywali-
śmy posiłki i mieliśmy wiele różnorodnych zajęć 
rekreacyjno-sportowych, gier i zabaw. Bardzo 
miło wspominam przygotowywanie do naszych 
ogniskowych uroczystości. Nie zapomnę, jak sia-
daliśmy wokół stołu i robiliśmy karty świąteczne, 
wykonywaliśmy drobne upominki czy ozdoby, a 

otrzymałam pomoc w dzieciństwie, teraz chcę pomagać innym

przy tym uczyliśmy się piosenek lub przydzielo-
nych ról do przedstawień.

Swoją pierwszą praktykę studencką odbyłam 
właśnie w ogniska TPD, gdzie głębiej poznałam 
specyfikę tych placówek oraz dzieci i ich środo-
wiska. Dziś z pełnym przekonaniem twierdzę, że 
dzięki doświadczeniu z tamtych lat, pragnę nieść 
pomoc innym. W związku z tym podjęłam studia 
pedagogiczne i chcę jako wychowawczyni praco-
wać z dziećmi. Teraz ja będę pomagać dzieciom 
i ich rodzicom.

Karolina z Targówka

otrzymałam pomoc w najtrudniejszym okresie życia

Do Ogniska TPD przy ul. Staszica 37 w Zamoś-
ciu przyprowadziła mnie koleżanka, gdy byłam w 
klasie piątej. Opowiedziała mi o działalności tej 
tepedowskiej placówki i zachęcała do wspólne-
go z nią tutaj uczęszczania. W tym czasie moja 
rodzina znajdowała się w wyjątkowo trudnej sy-
tuacji, bo ojciec nas porzucił. W Ognisku zosta-
łam natychmiast przyjęta i otoczona wielką trosk-
liwością. Wychowawcy pomagali mi w nauce i 

pomagali mojej rodzinie stanąć na nogi. Lubiłam 
tu przychodzić. Codziennie było wiele ciekawych 
zajęć. Nawiązane przyjaźnie trwają do dzisiaj. Od 
kilku lat nie uczestniczę w zajęciach, ale odwie-
dzam Ognisko i czasem pomagam w pracach z 
dziećmi. Jestem wdzięczna za wszystko, co mnie 
tutaj spotkało.

Ania M. z Zamościa

warsztat TPd jest dla mnie oparciem i dużą pomocą
Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Miętnem k. 

Garwolina jest miejscem, gdzie od ośmiu lat spę-
dzam większość czasu. Dzięki zajęciom w pra-
cowniach artystycznych, mogłam tworzyć prace 
z dziedziny haftu krzyżykowego. Moje gobeliny 
musiały się podobać, bo znajdowały chętnych na-
bywców. Teraz jestem w pracowni umiejętności 
społecznych i uczę się obsługi komputera.

Czas w Warsztacie upływa mi w miłej i peł-
nej wzajemnego zrozumienia atmosferze. Dzię-
ki kierownictwu mogę się dalej uczyć. Obecnie 

uczęszczam na III semestr Policealnej Szkoły Ad-
ministracji. Pani Kierownik i Terapeuci pomagają 
mi w pracach szkolnych. Na razie nauka idzie mi 
dobrze. Brałam też udział w konkursach organizo-
wanych przez Zarząd Główny TPD i byłam nawet 
wyróżniana, np. w konkursie poetyckim.

Warsztat TPD w Miętnem jest dla mnie opar-
ciem i placówką niosącą mi pomoc jako osobie 
niepełnosprawnej.

Dorota Biernacka
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jak TPd Pomogło mi w życiu

Nie znajduję słów na wyrażenie mojej wdzięczności dla TPd

Mieszkam w Płocku. Wiele razy przecho-
dziła na kulach koło budynku, w którym mie-
ści się „Warsztat Terapii Zajęciowej” i zasta-
nawiałam się, co to takiego ten „Warsztat”, 
jednak nigdy nie miałam odwagi wejść do 
środka. Pewnego dnia, przechodząc bli-
sko okien, musiała mnie zauważyć jedna 
z instruktorek i wybiegła za mną na ulicę. 
Zapytała, czy może chciałabym wejść. Po-
wiedziała, że tutaj jest warsztat, w któ-
rym przebywają osoby niepełnosprawne. 
Weszłam... i już tu pozostałam. Okazało 
się, że był to przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci prowadzony ośrodek dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo pod nazwą Warsztat 
Terapii Zajęciowej.

Pewnego dnia ze strony kierowniczki, a 
także instruktorów usłyszałam zachętę do 
przygotowania się i przystąpienia do egza-
minu maturalnego (przed trzema laty ukoń-
czyłam szkołę średnią bez przystąpienia do 
matury). Miałam dużo obaw. Wtedy dosta-
łam do przeczytania ciekawą książkę: „Hi-
storia życia Helen Keller”. Po przeczytaniu 
pomyślałam, że skoro Helenie Keller, cho-
ciaż była głuchociemna, udało się osiąg-
nąć tak wiele, to i mnie się na pewno uda. 
Maturę zdawałam w swojej macierzystej 
szkole średniej. Zdałam za pierwszym po-
dejściem, może nie jako jedna z lepszych, 
ale zdałam.

Przy dalszej zachęcie ze strony moich tepe-
dowskich opiekunów złożyłam dokumenty do 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 
we Włocławku z prośbą o przyjęcie na peda-
gogikę rewalidacyjną i zostałam przyjęta.

Przez cały czas moich zaocznych studiów 
byłam uczestnikiem Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej, a każdy zdany egzamin traktowałam 
jak swoje małe zwycięstwo. Wreszcie obro-
niłam tytuł licencjata, a potem magistra. Te 
studia dla mnie, osoby niepełnosprawnej, 
stały się dobrym sposobem na pokonanie lę-
ków i wyzbycie się myśli, że osoba niepełno-
sprawna jest zagubiona, słaba, sama sobie 
nie poradzi. Mnie się udało!

Dzięki Towarzystwu Przyjaciół Dzieci osiąg-
nęłam jeszcze jeden wspaniały sukces, otrzy-
małam samodzielne mieszkanie w jednym z 
bloków na parterze, wyprowadzając się z X 
piętra dwupokojowego mieszkania siedmio-
osobowej rodziny.

Od kilku lat nie jestem już uczestnikiem 
prowadzonego przez TPD Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej, ale mam tu przyjaciół, do 
których często wracam. Mam pracę, któ-
ra pozwala mi samodzielnie się utrzymać 
i nie być ciężarem dla innych. Czasami za-
stanawiam się, jak potoczyłoby się moje 
życie, gdyby „TPD nie wybiegło za mną na 
ulicę”.

Elżbieta Skierska
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Nasi oPiekuNowie i Przyjaciele

elżbieta Pogońska, kierownik środowiskowego ogniska wychowawczego TPd 
w warszawie – Praga Północ, ul. wileńska 7

Minął trzydziesty rok Pani pracy peda-
gogicznej, początkowo na stanowisku na-
uczycielki, obecnie kierownika środowi-
skowego ogniska wychowawczego TPD. 
Dlaczego postanowiła Pani zmienić pracę?

Po kilku latach pracy w szkole, nadarzyła 
się okazja do zastanowienia, czy ważniejsza 
jest usystematyzowana, podporządkowana 
pewnym rygorom praca w szkole, czy spon-
taniczna, wymagająca ciągłej gotowości i 
kreatywnego zaangażowania praca w og-
nisku wychowawczym? Wybrałam pracę w 
środowiskowym ognisku wychowawczym 
TPD.

Pracując w Ognisku zrozumiałam, że 
w wielu rodzinach dzieci nie tylko nie do-
świadczają ciepła, miłości i troski, ale czują 
się niepotrzebne, odtrącane, a nawet „ni-
czyje”. Wymagają one zrozumienia, wspar-
cia i ochrony przed negatywnymi wpływami 
przypadkowo spotykanych osobników.

Jak przedstawiały się początki pracy w 
tej tepedowskiej placówce?

Często wracam myślami do czasów, kiedy 
wspólnie z Ewą Karczewską przystąpiłyśmy 
do tworzenia Ogniska TPD przy ulicy Wileń-
skiej 7 na Pradze Północ. Początkowo oba-
wiałyśmy się, że nasza oferta nie będzie do-
brze przyjęta przez dzieci gromadzące się na 
podwórku. Miałyśmy wrażenie, że tutaj czują 
się swobodnie i nie potrzebują osób zakłó-
cających porządek, do którego przywykły. Na 
szczęście szybko zmieniłyśmy zdanie. Dzie-
ciaki, zainteresowane naszą obecnością w 
lokalu na parterze, przychodziły i z ciekawoś-
cią dopytywały, co zamierzamy tu zrobić? Po 
pewnym czasie miałyśmy wokół siebie gro-
madkę „sympatyków” którzy pomagali nam 

w porządkowaniu pomieszczeń. Później, już 
wspólnie, pokonaliśmy liczne trudności zwią-
zane z wyposażeniem placówki w niezbędny 
sprzęt. W większości nasze meble pochodzi-
ły z darowizn i były bardzo wysłużone.

A co z naborem wychowanków?
Lista wychowanków szybko się zapełniła. 

Nasi podopieczni pochodzili z kilku sąsied-
nich kamienic, co ułatwiło nam dotarcie do 
ich rodzin. Szybko też nawiązałyśmy kontak-
ty ze szkołami i zajęłyśmy się odrabianiem 
lekcji oraz uzupełnianiem wiadomości szkol-
nych przez dzieci. Jednocześnie starałyśmy 
się rozwijać ich zainteresowania. Zaczęły po-
wstawać pierwsze prace plastyczne. Chłop-
cy utworzyli drużynę piłki nożnej i siatkówki. 
Okazało się, że są utalentowani i dzielnie 
rywalizują podczas zawodów sportowych. 
Pierwsze sukcesy pozytywnie wpływały na 
rodzące się więzi i przyjaźnie.

Czy zdarzały się poważniejsze niepowo-
dzenia w działalności Ogniska?

Nie wszystko układało się zgodnie z naszy-
mi oczekiwaniami. Bywały chwile pełne żalu 
i rozczarowań. Wielkim niepowodzeniem 
było uzależnienie się jednego z chłopców od 
narkotyków. Kiedy zdecydował się na lecze-
nie, jego stan był na tyle poważny, że trzeba 
było skorzystać ze specjalistycznej pomocy 
w ośrodku odwykowym. Po leczeniu i terapii 
ukończył szkołę i zdobył zawód. Obecnie jest 
zdrowym, sumiennym i odpowiedzialnym 
mężczyzną.

Nie lubimy wspominać problemów związa-
nych z kradzieżami, które w pierwszym roku 
naszej pracy były prawdziwym koszmarem. 
Podczas czterech włamań i dwóch kradzieży 
Ognisko poniosło ogromne straty. Zabierano 
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sprzęt elektroniczny, zabawki, książki a na-
wet jedzenie. Takie chwile nie mobilizowały 
do działań, ale wsparcie wychowanków i ich 
rodziców pomagało przetrwać najtrudniejsze 
momenty.

Jak układała się współpraca z rodzicami 
wychowanków?

Okazało się, że rodzice nie byli obojęt-
ni na nasze działania. Zaczęli doceniać to, 
co robimy dla ich dzieci. W Ognisku coraz 
częściej pojawiały się matki, które propono-
wały pomoc przy sprzątaniu, myciu okien, 
przyrządzaniu posiłków. To zachęciło nas do 
przygotowania świątecznego spotkania z ro-
dzicami. Wspólne śpiewanie kolęd wzruszy-
ło nawet najgroźniejszych z ojców. Wtedy, 
obydwie z Ewą Karczewską, postanowiły-
śmy podjąć dyskretne rozmowy z rodzicami 
naszych wychowanków, głównie dotyczące 
zmiany w ich relacjach z dziećmi. Z radoś-
cią odnotowałyśmy pierwsze sukcesy w tej 
sprawie.

Mija 18 lat działalności Ogniska. Placów-
kę opuściła już spora grupa wychowan-
ków. Jak weszli w samodzielne życie? Czy 

utrzymują kontakty? Jak aktualnie żyje się 
dzieciom w Ognisku przy Wileńskiej 7?

Czas mijał szybko. Pierwsi wychowanko-
wie już się usamodzielnili. Obecnie, w cza-
sie odwiedzin, lubią oglądać kronikę i daw-
ne zdjęcia, a chętnie opowiadają o swoich 
sukcesach, także problemach i troskach. 
Cieszymy się, że nas odwiedzają. W gronie 
dorosłych wychowanków mamy absolwenta 
Pedagogium, kilka wychowawczyń żłobka, 
sześciu kucharzy, dwie fryzjerki, piekarza, 
cukiernika, kilku mechaników samochodo-
wych, prowadzącego firmę alpinistyczną i 
dwóch braci prowadzących firmę wymiany 
okien. W Ognisku zaczęły się pojawiać dzieci 
naszych pierwszych wychowanków. O bie-
żącej działalności Ogniska, proponuję, ażeby 
powiedzieli sami wychowankowie.

Z okazji 90-lecia działalności Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci, Pani Minister Kata-
rzyna Hall odznaczyła Panią Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania. Proszę 
przyjąć najserdeczniejsze gratulacje!

Józef Nowak

Spotkanie  
z Panią  
Marią Kaczyńską, 
Małżonką 
Prezydenta RP  
z okazji  
Dnia Dziecka  
2009 roku
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z życia dzieci w Placówkach TPd

ognisko TPd przy ul. wileńskiej 7 w warszawie ma 18 lat
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Nasze Ognisko istnieje od listopada 1991 
roku. Jest nas 35 dziewcząt i chłopców. Zajmu-
jemy trzy pokoje z kuchnią. Pomieszczenie jest 
małe, ale przytulne. Jest salka komputerowa, 
pokój cichej pracy i bawialnia. Na podłogach 
wykładzina dywanowa. Zabawki i pomoce do 
nauki są dostępne dla wszystkich. Widoczne 
są nasze prace.

Po odrobieniu lekcji i po podwieczorku od-
bywają się różne zajęcia. Zawsze dość długo 
przygotowujemy się do spotkania wigilijnego, 
a sama wieczerza jest bardzo uroczysta. Lubi-
my też brać udział w imprezach choinkowych 
organizowanych przez TPD dla dzieciaków ze 
wszystkich ognisk w dzielnicy. Mile wspomina-
my udział w koncercie charytatywnym w Sali 
Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Urocza 
była wycieczka do Cyrku Zalewskich i z radoś-
cią wspominamy udział w meczu Polska – Bel-
gia na stadionie „Polonia”.

Podobnych zajęć mamy w Ognisku bardzo 
dużo. Bierzemy udział w wielu uroczystoś-
ciach, konkursach, koncertach, festynach i 
rajdach. Stale poprawiamy wyniki w nauce. 
Nasi rodzice są zadowoleni, że jesteśmy pod 
opieką TPD. Są z nas dumni, gdy zajmujemy 

dobre miejsca w rozgrywkach sportowych i 
kiedy występujemy przed publicznością pod-
czas imprez i uroczystości.

W czasie ferii zimowych i wakacji letnich 
jest organizowany dla nas wypoczynek na ko-
loniach, obozach i w miejscu zamieszkania. 
Długo będziemy wspominać pobyt na zimowi-
sku w Małym Cichym, na koloniach w Stegnie 
Gdańskiej i Jastrzębiej Górze, a także na obo-
zach w Pradze Czeskiej i na Węgrzech.

Z okazji Jubileuszu 90-lecia Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci i Międzynarodowego Dnia 
Dziecka byliśmy zaproszeni do Pałacu Prezy-
denckiego na spotkanie z Panią Prezydentową 
Marią Kaczyńską. Braliśmy też udział w uroczy-
stym koncercie pt. „Wszystkie dzieci są nasze”, 
zorganizowanym przez Zarząd Główny TPD w 
sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego.

Nasze Panie: Pani Elżbieta Pogońska, któ-
ra jest kierownikiem Ogniska i Pani Ewa Kar-
czewska, wychowawczyni, od 18 lat prowadzą 
nasze Ognisko. Obydwie są dla nas, jak Naj-
lepsze Matki. Dzięki Ich pomocy wyrastamy na 
porządnych ludzi. Dziękujemy z całego serca!

Wychowankowie


