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zaorane już pole, dzieci uczą się w szkole…”   
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Wakacje z TPD Bielany 

      

        W dniach 22.07 – 02.08.2013 r.  zorganizowana 
została przez TKKF „Chomiczówka” oraz Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze TPD Bielany kolonia letnia do 
miejscowości Stegna koło Gdańska. Wyjazd letni został 
dofinansowany przez Urząd Dzielnicy Bielany. Uczestni-
kami byli wychowankowie Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego TPD „Bielany”.  W trakcie trwania 
kolonii realizowany był program profilaktyczny prowa-
dzony przez psychologa. Uczestnicy zakwaterowani byli 
w ośrodku „Sawa”. W kolonii wzięło udział 45 dzieci                

i młodzieży w wieku 7-17 lat, 3 wychowawców oraz kierownik. Dzieci podczas pobytu 
miały możliwość zwiedzenia Stegny Gdańskiej, Krynicy Morskiej oraz Gdańska a w nim 
między innymi kompleksu edukacyjno – rekreacyjne-
go Centrum Hewelianum. Dodatkowymi atrakcjami 
był rejs statkiem w czasie zachodu słońca po zatoce 
Gdańskiej, udział w grze terenowej połączonej z lase-
rowym paintbalem, wycieczka do rezerwatu Kormo-
ranów i Czapli Siwej . Aby umilić wyjazd, dzieci wraz 
z opiekunami zorganizowały Rewię Mody, Śluby Ko-
lonijne, Chrzest Kolonijny, Podchody, Mam Talent. 
Poza tym w trakcie kolonii dzieci uczestniczyły w 
grach i zabawach o charakterze integracyjno – roz-
rywkowym, zajęciach plastycznych, manualnych, olimpiadach i zawodach sportowych, 
dyskotekach oraz ogniskach połączonych z pieczeniem kiełbasek.                                     
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Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Marywilska  
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Ciupagi  

 
Lipiec 

„W lipcu, w Warszawie się bawiliśmy  
I radośnie czas spędzaliśmy.  
Był spacer, kino, park 
I oczywiście Aquapark” 

 
 
 
 
 

„Gry i zabawy sportowe, 
A także zajęcia komputerowe. 

Nie zabrakło także zajęć plastycznych 
I warsztatów artystycznych” 

„Na statku pirackim byliśmy, 
Wiele przygód przeżyliśmy” 
I wiele innych było atrakcji 
W ten krótki czas wakacji. 
 
 

19 – 30 sierpnia 2013 
KOLONIE W MIKOSZEWIE 

 O naszej kolonii długo można byłoby opowiadać, dlatego w skrócie opowiemy               
o niej w naszych wierszach i piosenkach: 

 
„W nadmorskim Mikoszewie ośrodek fajny jest, 
Bo mamy dwie świetlice, stołówkę mamy też”. 

 
(… tu następuje dwanaście zwrotek, które są dedykowane konkretnym osobom z tej grupy, 

dlatego te frazy ominiemy) 
 

„Kto z nami razem był, to wie na pewno sam, 
Że najpiękniejszą kolonię przeżył i serce swe zostawił tam.” 

(Wiersz kolonijny Grupy I) 
„Lato, lato w Mikoszewie, 

Czy będzie słońce, nikt już nie wie, 

Idziemy razem przez gęsty las, 

A na plaży czeka nas:  

Duże fale, mocny wiatr, 

Blask bursztynów przyciąga nas. 

Dyskoteka czeka nas 

I ognisko zacząć czas. 

Zaśpiewajmy więc wszyscy razem:  

 

Lato, lato w Mikoszewie, 

Zimna woda w morzu drzemie, 

Czerwona flaga, glonów w bród, 

Dla nas to nie straszne już.  

Do Jantaru pieszo szliśmy, 

Na gokartach jeździliśmy. 

Na kolację wróciliśmy 

I ją szybko „wszamaliśmy”. 

Zaśpiewajmy więc wszyscy razem:  

(Piosenka kolonijna Grupa II) 
... 



„Na kolonii w Mikoszewie, gdzie wokoło piękny las. 
Słychać już z oddali głosy, grupa czwarta wita Was. 
Telefon, zegarek zawsze mamy, mimo tego i tak się spóźniamy. 
W nocy się nie wysypiamy, bo ciszy nocnej nie przestrzegamy... 

(… tu również omijamy, tym razem jedenaście zwrotek o tematyce osobistej) 
 

„Czas wakacji szybko mija, zaraz szkoła się zaczyna. 
My walizki pakujemy i do Warszawy jedziemy.” 

(Wiersz kolonijny Grupy IV) 
„Na koloniach, w Mikoszewie, gdzie do morza wiedzie las, 
Już z oddali słychać śpiewy, nadszedł wypoczynku czas. 
Roztańczeni i weseli, każdy ma energii moc, 
Którą z przyjaciółmi dzieli, znów za szybko przyszła noc. 
Chociaż słońce dopisuje,  wiatr wciąż psuje każdy plan. 
Morskie fale tak buntuje, by uprzykrzyć kąpiel nam. 
Więc codziennie: sklepik, plaża, przechodzonych wiele dróg. 
Choć czasami ktoś się zraża, jęcząc nad swym bólem nóg.  
Szkoda, że wakacji koniec i ostatni lata krok, 
Wkrótce wrzesień nam zadzwoni, obwieszczając szkolny rok 
Wnet nadejdzie czas rozstania, pożegnamy morze, wiatr... 
Po nas tylko pozostanie w mokrym piasku stopy ślad.”  

                                                  (Wiersz kolonijny Grupy III) 
 
 Kolonia była współfinansowana ze środków m. st. Warszawy, z Wydziału Sportu i 
Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka – za co bardzo dziękujemy!!! 

 
Na zakończenie, chcielibyśmy z całego serca podziękować osobom i instytucjom, 

dzięki którym nasze placówki działają na co dzień, osobom, dzięki którym w naszych 
ogniskach są interesujące zajęcia, jest żywność, nagrody i poczęstunki.  

Jeszcze raz z całego serca dziękujemy:  
Burmistrzowi Piotrowi Jaworskiemu; 
Zastępcy Burmistrza Mariuszowi Budziszewskiemu;  
Zastępcy Burmistrza Piotrowi Smoczyńskiemu;  
Dyrekcji i Pracownikom Auchan Modlińska;  
Dyrekcji i Pracownikom OPS dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy;  
Dyrekcji i Pracownikom OSIR m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz; 
Dyrekcji i Pracownikom OSIR m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek; 
Dyrekcji i Pracownikom Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej „Żerań”;  
Dyrekcji i Pracownikom Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;  
Dyrekcji i Pracownikom ZGN-u dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy;  
Dyrekcji, Kadrze Pedagogicznej, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom Szkół Podstawowych, i Gimnazjów w Dzielnicy 
Białołęka;  
Naczelnikowi i Pracownikom Wydziału Kultury dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy;  
Naczelnikowi i Pracownikom Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy;  
Naczelnikowi i Pracownikom Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy;  
Naczelnikowi i Pracownikom Warszawy; Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m. st.. 
Warszawy;  
Panu Jean-Charles Bondy, Dyrektorowi Generalnemu, Pani Marii Majdrowicz, Dyrektor Programu Naukowego, 
Grupie „Przyjaciół”- Wolontariuszy i wszystkim Pracownikom firmy L’Oréal Polska;  
Panu Richardowi Gaskina – Prezesowi Zarządu Banku, Pani Sylwii Dokudowicz, Specjaliście ds. Inicjatyw Pracow-
niczych i CSR Departamentu Zarządzania Relacjami Pracowniczymi i wszystkim Pracownikom Banku BPH SA Gru-
pa GE Capital;  
Zarządowi i Wszystkim Członkom Koła Wędkarskiego Nr 39 w Białołęce. 

 

Wychowankowie, Rodzice, 

 Kadra Pedagogiczna, Zarząd TPD Warszawa Białołęka.  
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http://www.bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=1250&id=33
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http://www.bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=312&id=15


 

Program doż ywiania Fundacji Tesco Dżieciom 

     Nasza placówka – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. Plac Hallera 5 
bierze udział w ogólnopolskim programie dożywiania potrzebujących dzieci „ZDROWO 
JEŚĆ, BY ROSNĄĆ W SIŁĘ”, prowadzonym przez Fundację  Tesco Dzieciom. Środki na 
realizację programu „ZDROWO JEŚĆ, BY ROSNĄĆ W SIŁĘ” pozyskiwane są w ramach 
zbiórki publicznej, prowadzonej w sklepach Tesco na terenie całego kraju.  Program 
Fundacji Tesco Dzieciom w sposób kompleksowy odpowiada na potrzeby naszych 
podopiecznych w zakresie dożywiania. Jego celem jest sfinansowanie zakupu żywno-
ści dla potrzebujących dzieci oraz ich edukacja w zakresie zdrowego żywienia i posze-
rzenie umiejętności związanych z higieną, estetyką i przygotowaniem posiłków.  
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     W sierpniu 2013 r. ze środków FUNDACJI TESCO DZIECIOM realizowany był projekt 
dożywiania dzieci pn. „Ogniskowy podwieczorek”, w którym uczestniczyło 15 Środowi-
skowych Ognisk Wychowawczych TPD z terenu województwa mazowieckiego, w tym 6 
z Warszawy. W ramach otrzymanych pieniędzy  - w łącznej kwocie 15 000, 00 złotych - 
zakupiona została żywność z przedłużonym terminem ważności, która zostanie zużyta 
po rozpoczęciu roku szkolnego. W miarę możliwości, w pierwszej kolejności zakupy 
dokonywane były w sklepach sieci TESCO. Programem „Ogniskowy podwieczorek” 
objęto wybrane placówki opiekuńczo-wychowawcze, Środowiskowe Ogniska Wycho-
wawcze TPD, które w ramach tegorocznej działalności posiadają bardzo znikome środ-
ki na zakup żywności lub nie posiadają ich wcale i korzystają wyłącznie z darowizn żyw-
nościowych. Ta, bardzo cenna pomoc spotkała się z wielką radością odbiorców. Dzięki 
zakupionej żywności wybrane placówki do końca roku mogą prowadzić dożywianie 
swoich wychowanków i  urozmaicać im ogniskowe posiłki. Udało się także zakupić ar-
tykuły, które zostaną dołożone do paczek świątecznych. 

Serdecznie dziękujemy!  

“Ogniskowy podwiecżorek” 

     Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego- ze 
środków Zarządu Województwa Mazowieckiego- realizuje zadanie publiczne pod tytułem: 
inicjowanie i wspieranie działań skierowanych na przeciwdziałanie zjawisku zwiększającego 
się picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet. Zadanie własne w ramach tego projektu to: 
„Warsztaty na temat skutków picia alkoholu dla dziewcząt w wieku 12-17 lat uczęszczają-
cych do Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD”, określone umową  Nr 117/2013                      
z dnia 13 czerwca 2013 r. W ramach programu psycholog poprowadzi w wybranych 26 
mazowieckich Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD dwugodzinne warsztaty 
dla dziewcząt z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz ulotki infor-
macyjnej. 
     Celem programu jest: przekazanie dziewczętom wiedzy na temat mitów i prawdy doty-
czących uzależnienia od alkoholu, uświadomienie im zgubnych skutków uzależnienia, prze-
kazanie informacji dotyczących szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży dla rozwi-
jającego się płodu (FAS/FAE), wzbudzenie odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie, 
przekazanie umiejętności asertywnych, podanie informacji, gdzie można zgłosić się w celu 
otrzymania pomocy w problemach życiowych, zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych 
u dziewcząt. 

Warsżtaty dla dżiewcżąt 



 

Kreatywna fotografia 
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      W Środowiskowym Ognisku Wychowaw-
czym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Na 
Uboczu realizowany jest projekt „Światłoczuły 
Ursynów – kreatywna fotografia”. Projekt 
nagrodzony został w Konkursie Grantowym 
„Pracownia Talentów” przez Fundację Tesco 
Dzieciom. Podopieczni podczas warsztatów 
odbywających się w maju i w czerwcu uczyli się 
wykonywać zdjęcia w trybie manualnym. Tre-
ner omawiał działanie parametrów: ISO, balan-
su bieli, głębi ostrości. Dodatkowym walorem 
projektu były wyjścia plenerowe. Podczas 

pierwszej edycji odbyło się osiem spotkań warsztatowych. Wychowankowie robili 
zdjęcia reporterskie na Starym Mieście gdzie fotografowali życie uliczne miasta.              
W ramach zajęć nocnych z długim czasem naświetlania podopieczni wybrali się do 
Pałacu w Wilnowie gdzie mieli okazję uchwycić pokaz mody barkowej oraz kreatywnie 
wykorzystać światło reflektorów do ciekawych kompozycji. Warsztaty pod hasłem 
„Portrety” realizowane były w studiu fotograficznym w placówce. Zbudowane studio 
przysporzyło uczestnikom warsztatu sporo zabawy bowiem mieli oni okazję poznać 
funkcje i zastosowanie specjalistycznego sprzętu fotograficznego takiego jak: lampa 
studyjna, statyw, blenda, parasolka transparentna i statyw oświetleniowy. Podczas 
zajęć podopieczni uczyli się jak ustawiać światło, jak je zmiękczać i redukować cienie. 
Najtrudniejszym jednak zadaniem pozostało pozowanie w świetle reflektorów                
i w obecności profesjonalnego sprzętu fotograficznego.      
      Portretowanie było ciekawym wyzwaniem dla wszystkich uczestników, bowiem 
uczyło ekspresji werbalnej i niewerbalnej. „Fotografowanie ludzi” – to kontynuacja 
spotkania związanego z portretowaniem.             
W tym celu wybraliśmy się nad Jeziorko Moczy-
dłowskie oraz Górkę Kazurkę, aby tam wyko-
rzystać aurę przyrody do wykonania ciekawych 
zdjęć. „Fotografowanie duchów” wiązało się z 
wyprawą na Stare Miasto w Warszawie, gdzie 
na murach obronnych uczestnicy projektu ćwi-
czyli umiejętności fotografowania duchów. 
Zajęcia połączone były z elementami kostiumo-
logii, bowiem w placówce wcześniej przygoto-
wywali stroje, aby nadać zdjęciom upiorny wy-
raz. Wychowankowie uczyli się fotografować 
krajobrazy i przyrodę w Ogrodzie Botanicznym. 
Tam poznali tajemnicę „złotej godziny”. Warsz-
taty zakończyły się tematyką związaną z graficzną obróbką zdjęć. Trener przygotował 
zestaw zdjęć do korekty pod kątem: balansu bieli, kadrowania, kolorystyki, filtrów, 
rozmycia i ostrości oraz jasności i kontrastu. 
 
     Pierwsza edycja warsztatów fotograficznych zakończyła się wystawą zdjęć.          
Efekty pracy wychowanków można oglądać od 05.08.2013 w galerii na parterze            
w Ratuszu Dzielnicy Ursynów przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 61.  
 
      Serdecznie zapraszamy. 
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      „Najbardziej w czasie „Lata w mieście” podobała mi się wycieczka do Muzeum Historii 
Żydów Polskich. Urzekła mnie wystawa, która opowiadała historię Żydów polskich, a także 
architektura obiektu i zajęcia fotograficzne”. Tomek 
     „Na kolonie wyjechałam pierwszy raz. Było wspaniale, świeciło słońce, można się było 
opalać i kąpać. Najbardziej utkwił mi w pamięci Chrzest kolonijny, w czasie którego wyko-
nywałam rożne zadania zlecone przez diablice. Neptun nadał mi imię Glon. Tego dnia nie 
zapomnę do końca życia”. Kasia 
     „Byłem pod wrażeniem wycieczki do Muzeum Fryderyka Chopina. Mogłem w ciszy               
wysłuchać jego utworów, poznałem jego życie i twórczość”. Piotrek 
     „Podobało mi się spotkanie z Panem Prezydentem i jego małżonką. Mogłem ich poznać 
osobiście oraz dowiedzieć się więcej na temat fundacji pomagającym dzieciom”. Tomek G 
     „Gdy byliśmy na Górce Szczęśliwickiej byłam bardzo zadowolona z atrakcji w tutejszym 
miejscu. Bardzo podobała mi się kolejka grawitacyjna ponieważ była niesamowicie szybka. 
Byłam również pod ekscytowana zjazdami na pontonach”. Magda 
     „Zabawy w Eldorado były najfajniejszą atrakcją podczas Lata w mieście. Wyjeździłem się 
na skuterach jak nigdy w życiu”. Łukasz 
     „Dzięki wycieczką z Ogniskiem każdy upalny dzień tego lata mogłam spędzić na odkry-
tym basenie. Była to wspaniała okazja do nauki pływania, zabaw z piłką, zjeżdżania na        
baardzo zakręconej zjeżdżalni”. Ola 
     „W Hula – Kula byłam pierwszy raz. Rzuty kręglami były cięższe niż mi się wydawało. 
Dzięki pomocy instruktora i kolegów szybko nauczyłam się poprawnej techniki, w wyniku 
czego zdobyłam drugie miejsce”. Wiktoria 

Wspomnienia z wakacji dzieci z Ś OW TPD Targo wek 

Lato z TPD w Zabłotni 

     W Ognisku TPD w Zabłotni dzieci spędzały aktywnie czas na terenie Ogniska, 
odwiedzały place zabaw, basen i kino. Placówkę odwiedzili także goście ze Stowarzy-
szenia Edukacji i Terapii "Homo et Animal", którzy prowadzili m.in. zajęcia na temat 
bezpiecznego zachowania się w obecności psa, właściwej opieki nad zwierzętami 
oraz zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne dla dzieci z różnymi problemami zdrowot-
nymi.  



Wakacje TPD w Siedlcach 
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Podopieczni TPD w Siedlcach postanowili spędzić tegoroczne wakacje z Tuwi-
mem.  Wychowankowie brali udział w spotkaniach czytelniczych organizowanych 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz zajęciach 
teatralnych, inspirowanych twórczością J. Tuwi-
ma. Oprócz zajęć związanych z tą tematyką, dzieci 
miały zorganizowanych wiele ciekawych atrakcji, 
m.in. zajęcia florystyczne, plastyczne, muzyczno - 
ruchowe, integracyjne z chustą animacyjną Klanza, 
kulinarne. Wiele radości sprawiło dzieciom wykona-
nie latawców, na 
których były za-
mieszczone ich 

marzenia, a następnie puszczanie latawców na 
łące. Była również wycieczka do Parku, biwak oraz 
Piknik w Gręzewie. W ramach bezpiecznych waka-
cji były zorganizowane zajęcia z zakresu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Dzieci miały też zor-
ganizowane wyjście do Straży Pożarnej oraz do 
Komendy Miejskiej Policji.  

     22.08.2013 r. odbyło się spotkanie Pary      

Prezydenckiej z przedstawicielami stowarzyszeń, 

organizujących dzieciom letni wypoczynek. 

Wśród zaproszonych było także Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci. W spotkaniu wzięło udział 30 

dzieci i młodzieży z TPD. Najmłodsi mogli zwie-

dzić Pałac Prezydencki, a w ogrodach - zagrać             

w koszykówkę m.in. z Marcinem Gortatem, siat-

karzem Piotrem Gruszką, siatkarką Izabelą Beł-

cik, kompozytorem Radzimirem Dębskim.  

Spotkanie w Pałacu Preżydenckim 
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      Jak co roku ostrołęcki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przygotował wy-
prawki szkolne dla najbardziej potrzebujących dzieci. 
      Znalazły się w nich podstawowe przybory szkolne:  piórnik z wyposażeniem, bloki, 
pisaki, farby i plastelina, także worki na kapcie i plecaki. - Przygotowaliśmy 140 wypra-
wek- wyjaśnia Hanna Grądzka, prezes TPD w Ostrołęce. Wyprawki otrzymali podo-
pieczni TPD: dzieci z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Wiemy, że rodzice bardzo liczą 
na taką pomoc - wyjaśnia Hanna Grądzka. TPD przygotowuje wyprawki szkolne co 
roku. Z roku na rok zwiększa się liczba potrzebujących. 
      Wyprawki udaje się kupić dzięki pomocy sponsorów.  

TPD rożdaje wyprawki sżkolne 

Wakacyjne lekcje beżpiecżen stwa w Ciechanowskim TPD 

     W ciechanowskim oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyły się wakacyjne 
półkolonie dla najmłodszych. Wypoczynek 
nie służył jednak wyłącznie beztroskim 
zabawom, ale miał również zabarwienie 
edukacyjne. Jego wyrazem była lekcja 
bezpieczeństwa, jaką dzieci odbyły pod 
okiem funkcjonariusza z komendy policji. 
Policjant w swoim wystąpieniu nawiązał 
do elementarnych zasad bezpieczeństwa 
w czasie wakacyjnych wypadów, mówił 
też o ograniczonym zaufaniu do obcych, 

którzy nie zawsze mają dobre zamiary. Podkreślał najważniejsze wartości w życiu,            
a na pierwszym miejscu stawiał człowieka – każdego człowieka, który jest wyjątko-
wy. W czasie prelekcji była również mowa o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i używ-
kach. A już wkrótce uczestnicy półkolonii TPD osobiście złożą wizytę policjantom, 
odwiedzając Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie  

     Kolonie dla ponad 300 oraz wakacyjne zajęcia stacjonarne dla kolejnych 200 dzieci 

zorganizował Oddział i Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce i powiecie. 

Dzieci wyjechały na kolonie do Jastrzębiej Góry, do Białego Dunajca i do Austrii. Dzieci 

z Ognisk TPD mogły wziąć udział w wakacyjnych zajęciach stacjonarnych w lipcu                

i w sierpniu, które były dofinansowywane przez samorządy miasta, urząd wojewódz-

ki, kuratorium oświaty. 

Wakacje ż TPD Ostrołęka 
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Finał XVIII Mazowieckiego Konkursu Ekologicznego odbędzie się  
5.10.2013 r. o godz. 11.00  

w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" 
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa 

 
PROTOKÓŁ 

Z dnia 12.09.2013r. z posiedzenia Jury XVIII Mazowieckiego Konkursu Ekologicznego 
„Dbam o Piękno Mego Domu- Ziemi”. 

 
Część A-Grupowych inicjatyw na rzecz środowiska -  „Razem dla Ziemi”, 

 
Jury w składzie: 

Irena Masłowska    
Joanna Adamiec   
Grażyna Kalińska   
Bożena Kwiatek   
Joanna Rudzka 

 
Przyznało nagrody i wyróżnienia: 

I Nagroda: 
 

Szkolne Koło „Młody Ekolog” w Kadzidle,  
Opiekunowie: Elżbieta Stańczak, Magdalena Kubeł  
Danuta Prusaczyk- Prezes Zarządu Gminnego TPD, 
 

II Nagroda: 
 

Gimnazjum im. Jana Pawła II- Susk 35, Sierpc,  
 

III Nagroda: 
 

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Modlinie Starym,  
ul. Szkolna 3, Nowy Dwór Mazowiecki, Opiekun: Stanisława Niesiobędzka 
 

Wyróżnienia: 
 
1) ZSS nr 95 ul. Hafciarska 80/86, Opiekun: M. Wiśniewska 
2) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. 3 Maja 46, Siedlce  
 
 
Część B- Indywidualnych prac plastyczno – ekologicznych – „Dla Ziemi- Dla siebie”. 

 
Kategoria wiekowa: 5-7 lat 

 
Wyróżnienia: 

Kozieł Kacper- 6 lat 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. 3 Maja 46, Siedlce  
Opiekun: Barbara Lewandowska, Joanna Myrcha 
 
Stolarska Dominika- 5 lat 
Publiczne Przedszkole nr 1 ul. Wyspiańskiego 22, Ząbki, Opiekun: Dorota Turemka 

 
 

Rożstrżygnięcie Konkursu Ekologicżnego 
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Kategoria wiekowa: 8-11 lat 
I Nagroda: 

 
Wachnik Jakub- 11 lat,  
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. Monte Cassino 6 Warszawa 
Opiekun: Tatiana Kostecka 

II Nagroda: 
Bołtuć Wiktor- 11 lat,  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, Opiekun: Renata Tobolska 

III Nagroda: 
Grochowska Wiktoria- 11 lat,  
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. 3 Maja 46, Siedlce 
Opiekun: Barbara Lewandowska, Joanna Myrcha 
 

Wyróżnienia: 
Jakub Klepacz- 10 lat,  
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. Szosa Jadowska, Wołomin 
 
Zuzanna Michalska- 11 lat,  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, Opiekun: Renata Tobolska 
 

Kategoria wiekowa: 12-15 lat 
I Nagroda: 

Maria Prządak- 12 lat, 
 Szkoła Podstawowa w Królewie, Joniec , Opiekun: Renata Tobolska 
 

II Nagroda: 
Wiktoria Tabaczek- 13 lat,  
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. 3 Maja 46, Siedlce 
Opiekun: Barbara Lewandowska, Joanna Myrcha 
 

III Nagroda: 
Laura Bolek- 12 lat,  
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. Monte Cassino 6 Warszawa 
Opiekun: Tatiana Kostecka 

Wyróżnienie: 
Marta Rosa- 12 lat,  
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. Szosa Jadowska, Wołomin 
 

Prace nagrodzone w grupie niepełnosprawni: 
I Nagroda: 

Kubalski Dominik 
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wyzwolenia 31, Serock; 
Opiekun: Agnieszka Bredek 

II Nagroda: 
Bulwicka Justyna 
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wyzwolenia 31, Serock; 
Opiekun: Agnieszka Bredek 

III Nagroda  
Rojek Karolina 
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wyzwolenia 31, Serock; 
Opiekun: Agnieszka Bredek 

Wyróżnienie: 
Siekierska Paulina 
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wyzwolenia 31, Serock; 
Opiekun: Agnieszka Bredek 
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     21 września odbył się IV            
FESTIWAL TALENTÓW. Przedsta-
wienie uświetniły gwiazdy: zdo-
bywczyni trzech statuetek Eska 
Music Awards 2013 – Ewelina 
Lisowska, sportowiec Dariusz 
"Tiger" Michalczewski oraz    
Agustin Egurrola. 
     Podczas tegorocznej edycji 
na scenie gościli zarówno świa-
towej sławy artyści znani z Festi-

walu Cyrkowego Monte Carlo, jaki i młode talenty, które dzięki festiwalowi mają szan-
sę na wielką karierę. 
     Po raz pierwszy w Polsce pojawiła się Olbrzymia Rakieta Śmierci, pod którą duet 
artystów wykonał zapierające dech w piersiach akrobacje. Ponadto podziwialiśmy 
ekwilibrystę na motorze, ring trapez, Diabolo, rola bola, duet 7-letnich mistrzów gim-
nastyki napowietrznej, oraz sensacyjne podwodne akrobacje w olbrzymiej kuli wodnej, 
w wykonaniu finalistki programu "Mam Talent" - Ani Filipowskiej. 
     IV Festiwal Talentów pozwalał na żywo obejrzeć nie tylko utalentowanych artystów, 
ale także zwierzęta: słonie, wielbłądy, lwy, uchatki kalifornijskie.  
 
 

Składamy serdeczne podziękowania dla Cyrku Korona za zaproszenie 400 
dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na to wspaniałe przedstawienie. 

Cyrk KORONA 



Wies ci TPD ż kraju 
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