
„...Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!  

A my jej się nie boimy,  

Dalej śnieżkiem w plecy zimy,  

Niech pamiątkę ma!  

Nasza zima zła!” 

     M. Konopnicka 
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Nowe Ś OW TPD na Ż oliborzu 

      

     W pierwszej połowie września rozpoczęło swoją 
działalność nowe Środowiskowe Ognisko Wycho-
wawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Prza-
snyskiej 18 a ( przy Szkole Podstawowej nr 92). Jest 
to 32 ŚOW Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warsza-
wie, a drugie, które działa na terenie Dzielnicy Żoli-
borz m.st. Warszawy.  
     Zadanie powierzone przez Dzielnicę jest realizowa-
ne  poprzez organizację czasu wolnego, wyrównywa-
nie szans edukacji i startu życiowego, udzielanie po-
mocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśni-

czych, dzieciom  i młodzieży oraz wsparcie rodzi-
ców. 
     Celem jest wspieranie rodzin w procesie wy-
chowania i opieki, pomoc w nauce, ograniczenie 
ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży 
poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój 
zainteresowań oraz rozwijanie umiejętności spo-
łecznych oraz promowanie zdrowego trybu życia.   
     Zadanie skierowane jest do ok. 30 uczestników,  
przede wszystkim z rodzin zagrożonym wyklucze-
niem, mieszkańców Dzielnicy Żoliborz m.st. War-
szawy.  
     Zadanie realizowane jest przez dwóch wychowawców, kierownika oraz psychologa.  
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     7 października uczestniczyliśmy w cyklicz-
nej  imprezie „Partnerstwo dla Zatrasia i Rudaw-
ki Nasz Żoliborz IV”.  
     Cykl aktywności lokalnej rozpoczął się ponad 
3 lata temu. W tym dniu dzieci z Przedszkola 
Niepublicznego TPD  na Żoliborzu sadziły drzew-
ko świerkowe, które będzie rosło pod ich opieką 
razem z dziećmi: „Ja wyrosnę na skwerze przed 
budynkiem Biblioteki Publicznej”. Drugie drzew-
ko posadzone przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej 92 i nasze dzieci z ogniska Przasnyska 18 A 

w zespole „Rudawka” przed budynkiem Administracji WSM.  
     W wydarzeniu uczestniczyli „Partnerzy” a więc przedszkole TPD, Biblioteka Dziecię-
ca, Samorząd Osiedla, Szkoły 92, Galerii Żoliborz, WSM, Wydziału Zdrowia, Spraw Spo-
łecznych i Kultury, dzieci, mieszkańcy osiedla. W imprezie brali udział szczególni goście 
- Pan Burmistrz Michał Jakubowski, Radni Dzielnicy - p. R. Krakowski, p. J. Selwant  i 
grono przyjaciół dzieci. Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy ogródek i balkon. Na-
grody książkowe i dyplomy otrzymali wy-
różnieni mieszkańcy.  
     Cieszy nas duże zainteresowanie spo-
łeczności lokalnej i długoletnia realiza-
cja  projektu integracji osiedla. Wcześniej 
organizowaliśmy wiele spotkań i prezenta-
cji na festynach osiedlowych. Nagrany zo-
stał film o osiedlu i mieszkańcach, pikniki 
rodzinne, pożegnanie lata itp., wspólne 
wigilie sąsiedzkie i spotkania wielkanocne, 
konkursy pisanek, szukanie zajączka.  
     Wszystkie te spotkania stały się już tra-
dycją. W aspekcie społecznym „Partnerstwo” służy wielu rodzinom w programie 
„wykluczeni”, tworzenie miejsc pracy, szkolenie umiejętności wychowawczych i wza-
jemnego poznania się Partnerów i ich ofert działania dla środowiska lokalnego. 
 

 
Anna Gruszczyńska 

Prezes Oddziału Dzielnicowego TPD- Żoliborz 
 



     5 października w Centrum Rehabilitacji, Edu-
kacji i Opieki TPD "Helenów" odbył się Finał 
XVIII Mazowieckiego Konkursu Ekologicznego 
„Dbam o Piękno Mego Domu- Ziemi”.  
     Laureaci konkursu otrzymali nagrody, a wszy-
scy obecni mogli podziwiać prace nagrodzo-
nych.  
     Po części oficjalnej wszyscy uczestniczyli we 
wspaniałych warsztatach tanecznych, a następ-
nie wysłuchaliśmy utalentowanych wokalnie 

młodych ludzi. 
     Ostatnim punktem programu były warsztaty plastyczne, uczestnicy ozdabiali meto-
dą decoupage pudełka, które później zabrali do domu. 

      
     Na koniec mogliśmy zobaczyć wspaniałe mini 
ZOO w Helenowie. 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
Składamy serdeczne podziękowania dla Fundacji Tesco Dzieciom, Firmy Sodexo 
Polska oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Radziwiłłów za ufundowanie nagród 
oraz pomoc w zorganizowaniu XVIII Mazowieckiego Finału Konkursu Ekologicznego.  
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Finał Konkursu Ekologicznego 



 

Klinika zawodowa 

     12 września dzięki Fundacji Platforma Równych Szans, odbyło się kolejne spotkanie 
w ramach Kliniki Zawodowej. Była to wyjątkowa Klinika Zawodowa. Wyjątkowa, bo 
pierwsza po wakacjach. Wyjątkowa, bo po dłuższej przerwie znów zorganizowana 
dla podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD Warszawa Praga 
Południe i wreszcie wyjątkowa ze względu na przemiłych gospodarzy - dziennikarzy z 
Radia ESKA, WAWA, Plus. Po poszczególnych redakcjach oprowadzał nas Michał Cele-
da, który odpowiadał na najbardziej zawiłe pytania dzieciaków. 
     Dzieciaki myślały, że dziennikarz to ma wygodne życie, ale podczas Kliniki przeko-
nały się, że ta praca nie jest taka łatwa, jak to na pierwszy rzut oka wygląda. Każdą 
audycję poprzedzają godzinne badania, wyjazdy na nagrania, często wczesne poranne 
pobudki. Czasami, aby nagrać 30 sekund materiału, trzeba poświęcić na to cały dzień. 
A jednak warto, bo dobry materiał obroni się w rozgłośni zawsze. Wizyta w radio 
wzbogacona została spontanicznymi wejściami uczestników na antenę - pozdrowie-
niami w Radio ESKA (dzięki uprzejmości Pawła Pawelca) i Radio WAWA (dzięki uprzej-
mości Moniki Król). Dziękujemy! 

ŚOW TPD Praga Południe 
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     W dniu 12.10.2013 przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie w Ośrodku Kształcenia 
Informatycznego odbyły się pierwsze z ośmiu zajęć warsztatów informatycznych reali-
zowanych z inicjatywy firmy Havas Warsaw oraz Samsung. W zajęciach wzięło udział 
ośmioro wychowanków Ogniska Wychowawczego TPD przy ul. Boya Żeleńskiego 6. 
Uczestnicy warsztatów na zajęciach wykazali duże zainteresowanie zaproponowanym 
przez prowadzących programem służącym do tworzenia gier oraz animacji komputero-
wych.  Troje wyspecjalizowanych informatyków i programistów zatrudnionych w fir-
mie Samsung sprawnie przedstawili zasady działania programu, którego obsługi dzieci 
będą się uczyć w ciągu trwania warsztatów. Zaproponowany przez firmę Samsung ję-
zyk programowania, czyli Scratch jest łatwy w obsłudze oraz znacznie rozwija umiejęt-
ności informatyczne uczestników warsztatów. 
     Na pierwszych zajęciach uczestnicy nauczyli się kreować postać, którą będą mogli 
animować po przez odpowiednie programowanie w języku programu Scratch. Podczas 
czynności wykonywanych w tymże programie pod okiem wyspecjalizowanych informa-
tyków oraz programistów, młodzi ludzie byli widocznie rozentuzjazmowani możliwo-
ścią auto ekspresji oraz szerokiego spektrum bodźców pobudzających ich kreatyw-
ność. 
     Po zakończonych zajęciach chęć do dalszego udziału w warsztatach zadeklarowali 
wszyscy jego uczestnicy. Ponadto poinformowani przez prowadzących o możliwości 
korzystania z programu w trybie online na stronie internetowej amerykańskiej uczelni 
M.I.T., gdzie powstał omawiany język programowania, chętnie poznawali możliwości 
tego programu samodzielnie w domu. 
     Realizowane warsztaty informatyczne z inicjatywy firm są atrakcyjną ofertą dla 
dzieci w wieku 11 – 13 lat, ponieważ uczestnicy tychże warsztatów moją szansę posze-
rzyć swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz mogą rozwinąć swoją kreatyw-
ność. 

     Janina Ciesielska 
     Ognisko przy ul. Boya Żeleńskiego 6 

        
Składamy serdecznie podziękowania dla Firmy Havas Warsaw oraz wolontariuszy z Firmy 
Samsung za zorganizowanie wspaniałych warsztatów dla podopiecznych ŚOW TPD.  

Opis warsztato w informatycznych  



 

Wesoły Klub Przedszkolaka na Bemowie 
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     Od wielu lat w Ognisku na Bemowie, 
którego kierownikiem jest Pani Małgorzata 
Górecka- Kohman istnieje Klub Przedszkola-
ka prowadzony przez pedagogów i psycho-
logów. 
     Po wakacyjnej przerwie w Klubie Przed-
szkolaka pojawiło się dużo nowych dzieci, 
które aktywnie uczestniczą we wszystkich 
proponowanych przez wychowawców zaję-
ciach. We wrześniu grupa przedszkolaków 

nawzajem się poznawała, polubiła i wszyscy codziennie przychodzą do nas z uśmie-
chem na twarzy. W ciągu dnia dla dzieci organizowane są zajęcia rozwijające spraw-
ność manualną, sprawność fizyczną, umiejętności społeczne.  
     Wszystko to odbywa się poprzez zabawę. Nasze przedszkolaki rysują, wycinają, 
malują, lepią, ćwiczą, śpiewają, tańczą i nigdy się nie nudzą. W słoneczne i  ciepłe 
dni wychodzimy na spacery, poznajemy przyrodę, rozwijamy naszą wyobraźnię rysu-
jąc kolorową  kredą i świetnie bawimy się na placyku zabaw. Nasze przedszkolaki 
bardzo lubią wycieczki do Kolorado, w którym nie ma końca piłeczkowym szaleń-
stwom. 
     We wrześniu odbyła się wycieczka do Teatru Baj na przedstawienie „Miś Tymote-
usz i Psiuńcio”. Scena, aktorzy, kolorowe kostiumy zrobiły na dzieciach ogromne 
wrażenie. Przez kilka dni po występie rozmawiały o Misiu i jego przygodach. 
W październiku wraz z paniami dzieci odwiedziły miejską bibliotekę. Pani bibliote-
karka pokazała nam zbiory  książek i czasopism, opowiedziała jak wypożyczyć książ-
kę i zachęcała do częstego odwiedzania biblioteki. Nasze przedszkolaki bardzo lubią 
czytać, poznawać nowych bohaterów i ich przygody, dlatego też wycieczka do bi-
blioteki była dla nich bardzo ciekawym wyda-
rzeniem. 
     W naszym przedszkolu tak jak i za oknem 
pojawiła się Pani Jesień. Dzieci wycinają, le-
pią, malują, przyklejają. Powstają kolorowe 
liście, kolczaste jeżyki, czerwone muchomor-
ki i dorodne owoce. Przedszkolaki poznają 
nowe piosenki, wierszyki, które często nucą 
rodzicom gdy przychodzą po nich do przed-
szkola. W codziennych czynnościach uczymy 
się przestrzegania reguł, zasad, które towa-
rzyszą nam również po wyjściu z przedszkola. Dzieci uczą i rozwijają się poprzez za-
bawę. Nawlekanie koralików, wkładanie fasolek, czy zabawa turbinkami sprawia im 
wiele radości.    
     Nasze przedszkolaki zdrowo się odżywiają i nabywają prawidłowe nawyki żywie-
niowe. Słodycze można zastąpić owocem lub  sokiem. Przekonały się o tym nasze 
dzieci przygotowując wraz z wychowawcami świeże, pełnowartościowe soki. Dzieci 
pełne zainteresowania i ciekawości z radością robiły i degustowały świeże soki z 
jabłek i marchewek.  Nic nie zastąpi dawki witamin lepiej niż owoce i warzywa. Na-
sze przedszkolaki wiedzą to najlepiej! 
     W przedszkolu organizujemy również spotkania z rodzicami i warsztaty plastycz-
ne. Rodzice wraz ze swoimi pociechami wykonują różnorodne prace, które później 
ozdabiają nasze sale. 
 

ŚOW TPD Bemowo 
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     31 października br. placówka przy ul. Zamiany 16 na Ursynowie hucznie świętowała 
wigilię Wszystkich Świętych. Każdy podopieczny wraz z kadrą był przebrany za jakąś 
mroczną postać. Bohaterami wieczoru były m.in. wiedźmy, zombiaki, czarownice, duchy, 
wampiry itp.  
     Impreza rozpoczęła się konkursem Halloween-owym przygotowanym specjalnie na tę 
okazję. Zadania do wykonania zawarte były w pomarańczowych balonach będących ele-
mentami dekoracji. Uczestnicy zabaw przebijali balony odczytując zawartą w nich treść. 
Podopieczni każdą konkurencję wykonywali w dobranych przez siebie parach. 
     Pierwsze zadanie pt. „Mumia” zmuszało dzieci do szybkich i energicznych działań. 
Jedna osoba z pary była mumią, zaś druga – zawijała mumię w papier. Niektórzy uczest-
nicy wykazali się sprytem wybierając na mumię mniejszą i drobniejszą osobę zyskując 
przy tym dużo czasu :-)  
     Drugim zadaniem było „Poszukiwanie skarbów”. Tym razem zawodnicy musieli  
w ciągu 3 minut odnaleźć jak najwięcej cukierków rozmieszczonych w różnych zakamar-
kach świetlicy.  
     „Chwytanie jabłek” to jedna z najbardziej popularnych zabaw Halloween.  
Było to trzecie i ostatnie zadanie. Im więcej nadjedzonego jabłka tym więcej uzyskanych 
punktów. Ubaw był po pachy :-D 
     Po Halloween-owym konkursie podopieczni za-
częli szaleć na parkiecie przy swoich ulubionych 
utworach muzycznych.  
     W międzyczasie został rozstrzygnięty konkurs. 
Wyniki były następujące:  
III miejsce uzyskali: Filip K. l.11 i Kamil. A, l.12,  
II miejsce - Julia S. l.12 i Kinga P. l.11,  
I miejsce - Michał Z l.12 i Krzyś S. l.6  
 
Zawodnikom zostały wręczone dyplomy i drobne upominki.  

Halloween w Ś OW TPD przy ul. Żamiany 16 



Magazyn dla dzieci “Ś wierszczyk” 
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W każdym miesiącu na wycieczki chadzamy, 
Tym razem Redakcję „Świerszczyka” odwiedzamy. 
 
Tu niespodzianka wielka nas spotyka, 
Pan Wojciech Widłak serdecznie nas wita 
I Swoją książkę nam czyta. 
„Dwa serca anioła” tak tytuł jej brzmi, 
Więcej Wam nie zdradzimy,  
Tylko do lektury zachęcimy,  
Bo Pan Wojciech super autorem jest, 
A jego książki są the best. 
 
Pani Dorota, co „składa i łamie”, 
Z tajnikami wydawnictwa nas zapoznaje.  
Wiemy teraz, jak książka powstaje 
I jak z rożne rysunki, które twórcy dają,  
Ilustracją w magazynie się stają.  
 
Nie zdradziliśmy Wam najważniejszego, 
Że Pani Redaktor Małgorzata, osobiście nas ugościła 
I w Swoim pokoju wiele sekretów zdradziła. 
O historii Świerszczyka, dobrej lekturze 
I całej  „Świerszczyka” manufakturze. 
 
Za tak miłe przyjęcie, bardzo dziękujemy 
I chętnie jeszcze, do  Państwa  przyjedziemy. 

Wychowankowie z ŚOW TPD przy ul. Marywilskiej 
 

 
     Corocznie, 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, w 
którym szczególnie zwracamy uwagę na bezinteresowną pracę wolontariuszy. 
Wolontariuszko, wolontariuszu dziękujemy za współpracę - dzięki waszej pracy i ener-
gii możemy więcej!!! 

Międzynarodowy Dzien  Wolontariusza 
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     Dziękujemy bardzo cudnym MOTOMIKOŁAJOM, którzy po raz 3 odwiedzili 8 grud-
nia nasze kochane TPD i nasze dzieciaczki, które otrzymały piękne prezenty, ale rów-
nież TPD otrzymało ogromny dar - DZIĘKUJEMY.  
     Mogliśmy poczęstować naszych gości ciastem upieczonym przez mamy naszych 
dzieciaczków, bigosem i kiełbaskami, a także cieplutką herbatką i kawą.  
     WIELKIE DZIĘKI ZA OGROMNE SERCA!!! 
 

TPD Ciechanów 

Cudowni Moto Mikołaje 2013 

Akcja “Gwiazdor” 

     Składamy serdecznie podziękowania za zorganizowanie Akcji Gwiazdor. 
 
Ekipa Gwiazdorów (koordynatorów):  
Aleksandra Kamińska  
Izabela Król 
Sylwia Mirosław  
Agnieszka Krawczyk 
Agnieszka Święch 
 
     W podziękowaniu za spełnione marzenia dzieci z placówek TPD przygotowały 
Gwiazdorom przepiękne laurki - podziękowania. 
     W 2013 roku wsparciem „Gwiazdorów” zostało objętych 221 dzieci. 
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 Izdebno Kościelne. Mała wieś pod Grodziskiem Mazowieckim. To tu, w bu-
dynku szkoły podstawowej ma miejsce spotkanie świąteczne dzieci, rodziców i wycho-
wawców Ognisk TPD z Kraśniczej Woli, Natolina i Izdebna Kościelnego. Dzieci przygo-
towały Jasełka. Piękne stroje, piękne wykonanie, fabuła wzruszająca prostotą i prze-
słaniem. Cała historia wzbogacona śpiewem i muzyką, naprawdę gratulacje dla wyko-
nawców! Dzielimy się opłatkiem i zasiadamy do stołu zastawionego obficie pysznymi 
daniami przygotowanymi przez rodziców dzieci. Dzieci mało jedzą, słychać ich podeks-
cytowane głosy, niecierpliwie wyczekują wymarzonych prezentów… 
 Przebieramy się więc za Mikołajowe Śnieżynki i ruszamy z prezentami w stro-
nę sali pełnej dzieci. One zaskoczone ogromną ich ilością wpatrują się w nas z wyczeki-
waniem. Ponad setka dzieci patrzących z nadzieją, ale i z lekką obawą, czy na pewno 
będzie coś i dla nich. Wszystkie twarze płoną, kiedy zaczynamy wyczytywać imiona               
i nazwiska. Każdy z wytęsknieniem czeka na swoją kolej. Dzieci odbierają prezenty 
podekscytowane, z niekłamaną radością, szybko wracają na miejsce i siadają, trzyma-
jąc swoje, tylko swoje prezenty przy sobie. Tu i ówdzie słychać ciche podekscytowane 
głosy: "Wiesz, co masz? Co tu jest, jak myślisz? Już się nie mogę doczekać, jak otwo-
rzę." Jeszcze tylko ostatni chłopiec, to ten Rozbójnik z przedstawienia, który pokonany 
dobrocią Pasterza zmienił się w dobrego człowieka, ten co tak pięknie śpiewał, jeszcze 
tylko on czeka... Gdzie jest jego paczka? Jest, schowała się pod choinką, uff... Chwilo, 
trwaj!  
 Magiczny czas, dosłownie stanął w miejscu...Są ludzie dobrzy, pełni serca, 
gotowi dzielić się z innymi i cieszyć ich radością. Są dzieci szczęśliwe, że o każdym z 
nich ktoś pomyślał, że ich marzenia było dla kogoś ważne. Chłopiec ze łzami w oczach 
podchodzi do nas, w ręku trzyma gitarę, prawdziwą gitarę. Mówi: "Mikołaju, dziękuję 
Ci za gitarę. Wiem, że to drogie marzenie i nie myślałem, że je spełnisz. Ale napisałem, 
bo ja naprawdę chcę grać na gitarze. Czasem pożyczałem, ale teraz będę miał swoją. 
Dziękuję" Przybiega dziewczynka i wyjmuje lalkę z pudełka, chwaląc się, jaką piękną 
lalkę otrzymała, "najpiękniejsza ze wszystkich jakie widziałam!" Mała dziewczynka 
przepycha się z ogromnym pudłem pełnym prezentów. A w środku? Bujany księżyc, 
dokładnie taki o jaki jej chodziło! "Mikołaj wie wszystko!". I jeszcze babcia, która opo-
wiada jak jej wnuczka uwielbiająca konie niecierpliwie czekała na swój prezent. I były, 
puzzle z wieloma końmi, prawdziwe szczęście. I dziewczyny spryskujące się perfumami 
i podziwiające kosmetyki, i chłopcy otwierający swoje nowe samochody. I jeszcze ten 
chłopiec, który marzył o mikrofonie, na który składało się kilka osób, wyjątkowa sytua-
cja. Chłopiec razem z kolegą wykonali napisany przez siebie i skomponowany utwór 
rapowy. Teraz naprawdę może śpiewać!..  
 Nie sposób wymienić wszystkich obdarowanych, wszystkie dzieci jednakowo 
uśmiechnięte. Małe czy duże, czy dobrze się zachowywały czy czasem nienajlepiej, 
każde dziecko dostało to, o czym marzyło. Pewnie wcześniej ciężko było im uwierzyć, 
że to się zdarzy naprawdę. Przy wyjściu zagaił do mnie pewien chłopiec, trzymając 
zapakowany jeszcze prezent: "Proszę pani, czy pani wie, co jest w środku?" Odpowia-
dam, że nie wiem, pytam, o czym marzył. Chłopiec mówi, że o prawdziwej piłce. Pro-
ponuję, żeby otworzył prezent i przekonał się, co jest w środku. Na co chłopiec cicho 
odpowiada: "Nie, jeszcze nie, pocieszę się jeszcze trochę, bo jeśli okaże się, że w środ-
ku nie ma piłki, to szybciej mi będzie smutno. Otworzę w domu". Może być trudno 
uwierzyć, że marzenia mogą się spełniać, jeśli przedtem nie zawsze się spełniały. Ale 
stało się, spełniły się, przynajmniej część z tych dziecięcych marzeń. Dzięki Wam, dro-
dzy Gwiazdorzy, dzięki Waszym sercom.  
W imieniu tych wszystkich uszczęśliwionych dzieci najgoręcej Wam dziękuję !!!  

Akcja “Gwiazdor”w Izdebnie Kos cielnym 
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     Składamy serdecznie podziękowania dla zespołu 
BNP Paribas Pl. Piłsudskiego 1 za zorganizowanie 
wspaniałego spotkania Mikołajkowego dla podo-
piecznych ze Środowiskowego Ogniska Wychowaw-
czego TPD przy ul. Poezji 5 w Wawrze.  
     Dzieci po bardzo wzruszającym i wspaniale przygo-
towanym przedstawieniu jasełkowym, spotkały się z 
Mikołajem. 
     Po wspólnej zabawie, śpiewaniu kolęd i rozwiąza-
niu zagadek, dzieci otrzymały piękne paczki, zgodnie z 

prośbami do Mikołaja zapisanymi w listach.  
 

     Serdecznie dziękujemy! 

Mikołajki z BNP Paribas 

Kiermasz ŚODEXO 

     17 i 18 grudnia po raz pierwszy w siedzibie Firmy Sodexo odbył się kiermasz 
Ozdób Światecznych TPD.  
     Podczas kiermaszu można było nabyć Ozdoby Bożonarodzeniowe wykonane 
przez podopiecznych placówek TPD z terenu województwa mazowieckiego. Ozdo-
by wykonane były z różnego rodzaju materiałów, od piór począwszy po szyszki, 
orzechy, słomę, żołędzie, papierową wiklinę, różnego rodzaju cekiny oraz filc. Nie-
powtarzalne ozdoby bożonarodzeniowe wykonane ręcznie przez naszych podo-
piecznych cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród pracowników firmy. Dzięku-
jemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska w atmosferze zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia.  
     Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy służyli pomocą i zaangażo-
waniem w przygotowanie świątecznego kiermaszu bożonarodzeniowego a w szcze-
gólności Pani Agnieszce Burzyńskiej:-) 
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     Zachęcamy wszystkie placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci do udziału w naszym 
„meblowym” konkursie! 

“Meblowy” konkurs 



Wies ci TPD z kraju 
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