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Drodzy Czytelnicy,
Drogie Dzieci i Drodzy Dorośli,

na wstępie pragniemy podziękować za tak 
pozytywne przyjęcie naszego kwartalnika 
w odświeżonej formule. Otrzymaliśmy od 
Państwa mnóstwo serdecznych słów i gratu-
lacji. Jesteśmy za nie ogromnie wdzięczni. 
Radością napawa nas również fakt, iż z tak 
wielu miejsc nadeszły do naszej redakcji 
materiały, opowieści, relacje dzieci i zdjęcia, 
które prezentujemy w obecnym numerze. 
Zachęcamy ponownie, zarówno Ognisko-
wiczów, jak i wychowawców oraz oddziały 
regionalne do regularnego przesyłania 
informacji o życiu ognisk i świetlic. 

Co znajdziecie w aktualnym numerze? 
Drugą część relacji z zimowisk, garść 
wiadomości z kraju o tym, jakie atrakcje, 
przygody, wyjazdy przeżyły dzieci w wybra-
nych ogniskach. Przeczytacie także wiersz 
przesłany przez Radę Półkolonii w Koninie. 
W części dla naszych dorosłych czytelników 
znalazły się zapowiedzi obchodów stulecia 
TPD, a  także inne informacje, które uzna-
liśmy za wyjątkowo ważne w tym kwartale. 

Z okazji sezonu letniego kontynuujemy 
naszą serię przedstawiającą tepedowskie 
ośrodki wypoczynkowe. W poprzednim 
numerze pisaliśmy o zrewitalizowanym 
ośrodku w Jastrzębiej Górze, tym razem 
zajrzyjcie z nami do Domu Wczasów 
Dziecięcych w Serocku. Jest to oferta dla 
grup i osób prywatnych ceniących kontakt 
z naturą, bliskość wody (Zalew Zegrzyński, 
opcja wypożyczenia sprzętu do uprawiania 
sportów wodnych) oraz możliwość organi-

zacji wycieczek do pobliskiej Warszawy.
 
W najnowszym numerze prezentujemy 
również jeden ze stałych projektów koor-
dynowanych przez Zarząd Główny TPD – 
program rozwijania pasji i zainteresowań, 
którego nie tylko sponsorem, lecz także 
współtwórcą jest PEPCO, firma przykła-
dająca dużą wagę do kwestii społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Powstanie tego 
programu jest wynikiem naszych wspólnych 
dążeń do wspierania dzieci uzdolnionych.

A na koniec zapraszamy młodsze i starsze 
dzieci do zabawy. Na ostatniej stronie młod-
sze dzieci znajdą rymowane zagadki, a star-
sze jedną z najpopularniejszych łamigłówek 
na świecie – sudoku.

Jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie, 
z jakim spotkało się pierwsze po przerwie 
wydanie “Ogniska” oraz serdecznie zapra-
szamy do dzielenia się nim zarówno z obec-
nymi przyjaciółmi TPD, jak i z wszystkimi 
ludźmi dobrej woli, którym dobro, rozwój 
i zdrowie dziecka nie są obojętne.

Dzień Matki
i Dzień Dziecka
Wszystkim Mamom oraz naszym najwspanial-
szym Dzieciom życzymy wszystkiego, co najlep-
sze. Ponadto dzieciom i młodzieży z  naszych 
ognisk i świetlic przekazujemy serdeczne 
życzenia siły i wytrwałości w  pokonywaniu 
przeszkód, radości z sukcesów małych i dużych, 
pasji odkrywania nie tylko świata wokół, lecz 
także siebie samych: swoich talentów, pasji, 
mocnych stron, dzięki którym możemy reali-
zować nawet najśmielsze marzenia!

Wstęp
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Zimowisko w Zakopanem

Redakcja „Ogniska” otrzymała materiały 
z Krosna, skąd dzieciaki udały się w trakcie 
ferii do Zakopanego w Tatrach. Tam uczyły 
się jeździć na nartach, były też zjazdy na 
jabłuszkach oraz łyżwy.

Tatry przywitały nas piękną zimową aurą. 
Wszyscy, codziennie i z zapałem, wyruszali na 
stok by się rozkoszować  jazdą i  szlifować umie-
jętności narciarskie. Kadra była pod wrażeniem 
determinacji  młodych narciarzy, którzy potrafili 
przebywać na stoku od 9.30 do 18.00.

Ferie w Gorlicach

Od Pani Natalii Skowrońskiej, wychowaw-
czyni z ogniska w Gorlicach dostaliśmy 
wspaniałą relację. Moc atrakcji, codziennie 
ciekawe zajęcia, dużo ruchu i zabawy, ale 
również mnóstwo cennej wiedzy zdobyły 
dzieci podczas dwóch tygodni ferii. Dzięku-
jemy za przesłane zdjęcia i gratulujemy tak 
udanych ferii zimowych!

Ferie zimowe w ogniskach TPD (cz. 2)



Piękna Wielkanoc z rodzicami w Krakowie

Zajęcia w ognisku to zawsze świetna zabawa, 
ale kiedy przygotowania do Wielkanocy łączą 
dzieci, rodziców i wychowawców, jest napraw-
dę wspaniale! W ognisku „Wspólna Chata” 
w  tym roku świąteczne ozdoby tworzyli 
wszyscy razem, a efekty? Tylko spójrzcie na 
te piękne pisanki, pisklątka i pozytywną 
energię, jaka pojawia się, gdy wszyscy ze sobą 
współpracują. 

Wielkanoc w ogniskach TPD



Młodzi reporterzy – nasze relacje
Półkolonie w Koninie



Nasza półkolonia zimowa
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie

Dzisiaj ferii dzień ostatni, smutno będzie nam się rozstać.
Tyle różnych sytuacji, każdy dzień się czymś wyróżniał.
Były piski i hałasy, były śmiechy, przytulasy.
Każdy z nas to zgrana grupa, mocna przy tym, bardzo prężna.
Gdy zbijaka rozgrywali, na łopatki rozkładali i solidnie wymiatali.
Wszyscy pięknie się bawili, swym towarzystwem się cieszyli.
Talentami obdarzeni, mocno nas zaskakiwali.
Mamy tu hakerów wielkich i malarzy, ochraniarzy.
Z plasteliny lepią cuda, każdy robi co się uda.
Były filmy i wycieczki i konkursy i ploteczki.
A na obiad ryba, kurczak, kotlet smaczny, suróweczki i ziemniaczki.
Dobrze było nam tu razem.
Daria, Bartek, Kacper mały, to przylepki nasze miłe,
szybko tu się ubierały, dobre rady też dawały.
Olek, Nadia to jest duet, do nich lepiej się nie zbliżać,
mają swoje humoreczki, a w policzkach piękne dołeczki.
Kiedy było im też miło, wszystkich bardzo to cieszyło.
Dominika - wszystkich bardzo zaskoczyła, gdy jej babcia piękną fryzurę zrobiła.
Borys - z niego taki jest niejadek, tyle było smacznych rzeczy,
on makaron suchy wcinał, ale każdy je co lubi.
Za to piłką fest wymiatał, no i z nikim się nie bratał.
Mamy też bliźniaczki miłe, które miały swoje chwile,
gdy z półkolonii wychodziły to do Pań bardzo się tuliły.
Dużo przecież nas tu było, nie o wszystkich pisać można
ale te migawki krótkie, dla wszystkich będą milutkie.
No a panie! była Kasia i Małgosie, pan kierownik co się starał,
byśmy półkolonie pamiętali i wszystkich dobrze wspominali.
Dziękujemy !

Rada Półkolonii
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie

Młodzi reporterzy – nasze relacje
Półkolonie w Koninie



Matematyka
dla przedszkolaka

Czy matematyka może być zabawą? 
Oczywiście! 

Przedszkolaki z łódzkiej dzielnicy 
Bałuty wiedzą to najlepiej. Tutaj dzieci 
uczą się matematyki dzięki różnym 
świetnym grom. Nie wierzycie? Popa-
trzcie na zdjęcia! 

Na ekranie wyświetla się plansza 
z sudoku, które należy w odpowiedni 
sposób wypełnić zwierzątkami. 

Nieco starszym dzieciom proponuje-
my ćwiczenie główki dzięki sudoku 
z cyframi. Znajdziecie je na ostatniej 
stronie “Ogniska”.

Kurs pierwszej pomocy

Brawo dzieciaki z ogniska na Bemo-
wie! Bemowo to dzielnica Warszawy 
i  to tutaj dzieci z naszego ogniska 
przeszły kurs udzielania pierwszej 
pomocy. Przy okazji było sporo śmie-
chu, bo przecież niemal wszystkiego 
można zacząć uczyć się przez zabawę. 
Pierwsza pomoc to zasady, jakie należy 
stosować, gdy jest się uczestnikiem lub 
świadkiem wypadku. Nie myślcie, że 
chodzi tylko o wypadki samochodo-
we! Wypadek na podwórku, w szkole 
czy w domu również może być niebez-
pieczny. Warto wiedzieć, jak należy 
się wtedy zachować i pomóc koledze, 
koleżance, rodzicom lub rodzeństwu, 
zanim na miejscu zjawi się lekarz.

Wieści z kraju dla małych



Krzysztof Kolumb przywiózł 
je z Ameryki Południowej, my 
zrobiliśmy z nich frytki

O czym mowa? O batatach! 

Bataty to odmiana ziemniaka, znacz-
nie od niego zdrowsza, zawierająca 
więcej cennych składników odżyw-
czych i słodka w smaku. Pochodzą 
z Ameryki Południowej, do Europy 
trafiły za sprawą Krzysztofa Kolumba. 
W ognisku na warszawskim Ursyno-
wie dzięki programowi “Żółty Talerz” 
dzieciaki przygotowały z nich frytki. 
Zadowolone miny dowodzą, że warto 
odkrywać nowe smaki i eksperymen-
tować w kuchni, a przy tym - zdrowo 
jeść.

Pucheroki

Wiecie, kim są pucheroki? 

Dzięki ognisku “Chatka Puchatka” 
w Krakowie my już wiemy! To chłopcy 
w  wieku szkolnym ubrani w założo-
ne na lewą stronę kożuchy i noszący 
kolorowe spiczaste czapki. Jest to stara 
miejscowa tradycja związana z Wiel-
kanocą, która zachowała się już tylko 
czterech miejscowościach w Małopol-
sce. 

A jakie nieznane zwyczaje panują 
w Waszym regionie?

Jeśli ich nie znacie, poszukajcie 
w  muzeum etnograficznym lub 
wybierzcie się na wycieczkę do skan-
senu. Tam znajdziecie mnóstwo barw-
nych historii o tym, jak nasi przodko-
wie obchodzili różne święta, jak się 
ubierali i jak bawili.

Wieści z kraju dla małych



„Jaka przyszłość TPD?” 
Czerwcowa dyskusja panelowa

14 czerwca 2018 r. zapraszamy na 
dyskusję, która odbędzie się w Warsza-
wie. Będzie to wstęp do obchodów 
100-lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. 

Tematyka skoncentruje się na współ-
czesnych zagadnieniach pedagogiki 
społecznej i metodach  organizacji 
pracy tepedowskich społeczników 
(koła miejskie i wiejskie, wolontariat, 
oddziały, ogniska i świetlice środowi-
skowe), a  także na palących proble-
mach naszego Stowarzyszenia, takich 
jak pozyskiwanie funduszy na działal-
ność statutową. 

Przyjrzymy się naszej historii oraz 
doświadczeniom i aktualnej działalno-
ści naszych oddziałów, by wyciągnąć 
wnioski na przyszłość i zastanowić 
się wspólnie, jak powinno wyglądać 
TPD w nadchodzących latach, by 
pomimo coraz większych problemów 
z finansowaniem naszej działalności, 
nadal zapewniać dzieciom i młodzieży 
opiekę, wychowanie i terapię, jakich 
potrzebują. 

Zaproszenie przyjęli znakomici 
prelegenci, a dyskutowane tematy są 
na wskroś aktualne. Zapraszamy do 
udziału  oraz zapoznania się z mate-
riałami towarzyszącymi, które poja-
wią się na stronie tpd.org.pl.

Krajowe Centrum Wypoczynku 
i Edukacji zaprasza do ośrodka 
w Jastrzębiej Górze

W związku z zakończeniem pierw-
szego etapu remontu ośrodka TPD 
w Jastrzębiej Górze, serdecznie zapra-
szamy do rezerwacji pobytów w tej 
pięknej nadmorskiej miejscowości. 
Terminy wakacyjne nie są już dostęp-
ne, zostały zarezerwowane dla tepe-
dowskich kolonistów z całego kraju, 
jednak wciąż polecamy wypoczynek 
w Jastrzębiej Górze w okresie od maja 
do końca czerwca oraz od września do 
października włącznie.

Zapraszamy na zielone szkoły, ale 
także na krótkie weekendowe pobyty 
grupy dzieci i młodzieży. Przygoto-
waliśmy również atrakcyjną ofertę dla 
Członków TPD oraz osób prywatnych.

Ośrodek dysponuje pokojami z i  bez 
łazienek, stołówką, boiskiem, a przede 
wszystkim bliskością morza i plaży. 
Umożliwiamy kontakt z naturą i rekre-
ację w bardzo przystępnych cenach. 
Naszym priorytetem jest, by dzieci 
uczęszczające do placówek wspar-
cia dziennego prowadzonych przez 
TPD, miały szansę skorzystać z oferty 
naszego ośrodka w przystępnej cenie. 
Chcemy, by dzieci, bez względu na 
zamożność portfela swoich rodziców, 
miały szansę na wspaniały wypoczy-
nek nad morzem.

Wieści z kraju dla dużych



Polskie Radio patronem 
medialnym Jubileuszu TPD

Z ogromną radością przyjęliśmy 
patronat Polskiego Radia nad obcho-
dami stulecia Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Objęcie naszego jubileuszu 
patronatem to dowód na społeczną 
wrażliwość i medialne zainteresowa-
nie sprawami dzieci i młodzieży.

Nie słabniemy w działaniach mają-
cych na celu zwiększanie świadomości  
Polaków w obszarze polityki społecz-
nej, budzenie odpowiedzialności za 
słabszych i tych, którym potrzeb-
ne jest  systemowe wsparcie. TPD 
prowadząc Środowiskowe Ogniska 
Wychowawcze oraz świetlice, zapew-
nia miastom i gminom funkcjonujce 
placówki wsparcia dziennego, stając 
się elementem państwowego wsparcia 
udzielanego dzieciom i ich rodzinom. 
Działamy także dla dobra i na rzecz 
dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nościami. Nie tylko poprzez aktyw-
ne koła TPD, lecz także za sprawą 
ośrodków takich jak „Helenów”, gdzie 
prowadzona jest rehabilitacja, terapia 
i edukacji młodych osób z niepełno-
sprawnościami, ukierunkowana na to, 
by w miarę ich indywidualnych możli-
wości, uzyskiwały one maksimum 
samodzielności.

Cieszymy się zatem, że Polskie Radio 
przyłącza się do naszej codziennej 
walki o zdrowie i godność dzieci.

Wieści z kraju dla dużych

Patronat Pierwszej Damy, 
Pani Agaty Kornhauser-Dudy 

Pani Agata Kornhauser-Duda, Pierw-
sza Dama RP objęła patronatem Jubi-
leusz TPD i przyjęła zaproszenie na 
jego obchody.  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest 
zaszczycone patronatem Pani Prezy-
dentowej. 

List, który otrzymaliśmy od Pierwszej 
Damy, znajdą Państwo na stronie tpd.
org.pl.



Serock

Serock to niewielka, lecz urokliwa miejsco-
wość nad Zalewem Zegrzyńskim, odda-
lona od Warszawy o ok. 40 km. Otoczenie 
natury i bliskość wody sprawiają, że stanowi 
bazę sportów wodnych, rekreacji i turysty-
ki, będąc idealnym celem wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży zarówno latem, jak i poza 
sezonem wakacyjnym.

Działalność

Ośrodek prowadzi całoroczną działalność 
dydaktyczną, opiekuńczą i terapeutyczną. 
Zapewnia nie tylko komfortowe noclegi, lecz 
także sprzęt, pomieszczenia oraz wykwa-
lifikowanych instruktorów prowadzących 
zajęcia. 
Oferta zorganizowanych pobytów

W ofercie znajdziemy tu kolonie, zielone 
szkoły, obozy tenisowe i konne, a także 

pobyty profilaktyczne, integracyjne i socjo-
terapeutyczne. 

Weekend na Mazowszu w otoczeniu natury

Zapraszamy także na prywatne pobyty, 
które pozwolą pobyć w nieskażonym środo-
wisku naturalnym, odwiedzić ciekawe 
lokalne szlaki turystyczne albo zorganizo-
wać firmowy wyjazd integracyjny, szkolenie 
lub konferencję (ośrodek dysponuje salami 
szkoleniowymi wyposażonymi w nowo-
czesny sprzęt konferencyjny, nagłośnienie, 
zestaw video itp.).

Sport i rekreacja

Rekreacja stanowi ważny element w seroc-
kim ośrodku. Do dyspozycji dzieci 
i młodzieży są oświetlone boisko sportowe, 
stoły do ping-ponga wewnętrzne i zewnętrz-
ne, siłownia, basen z kulkami, atrakcyjny 
plac zabaw. Istnieje także możliwość wypo-

Dom Wczasów Dziecięcych w Serocku



życzenia rowerów. Duży teren należący 
do ośrodka umożliwia organizację imprez 
plenerowych, ognisk, grilli czy dyskotek.

Dostępna jest także przestronna sala 
komputerowa, pracownia plastyczna i sala 
multimedialna z możliwością gry Xbox 
Kinect. 

Stołówka zapewnia smaczne, wielokrotnie 
chwalone przez klientów Booking.com 
jedzenie. Przygotowywane posiłki uwzględ-
niają indywidualne diety klienta.

Dom Wczasów Dziecięcych w Serocku 
stanowi także doskonałą bazę noclegową 
dla grup zwiedzających Warszawę. Wyjaz-
dy z przewodnikiem to dobra okazja do 
poznania takich ważnych miejsc jak Zamek 
Królewski, Stare Miasto, Centrum Nauki 
Kopernik, Łazienki, Wilanów, Powązki 
czy Pałac Kultury i Nauki. Pobyt w Seroc-
ku może być zatem połączeniem rekreacji, 

Dom Wczasów Dziecięcych w Serocku

kontaktu z naturą, a ze względu na bliskość 
Warszawy, także okazją do poznania 
polskiego dziedzictwa kulturowego.



wspierać także artystyczne i sportowe zain-
teresowania naszych Ogniskowiczów.

Teatr, kino, sztuka ulicy, taniec ludowy 
i nowoczesny

Udało się stworzyć wyjątkowe grupy, dla 
których teatr, graffiti czy taniec są pasją. 
Dzeciaki szlifują swoje umiejętności pod 
okiem profesjonalnej kadry, ćwiczą i przy-
gotowują się do letnich zgrupowań, podczas 
których stworzą swoje końcowe dzieło, 

Talenty i pasje twórcze – wspieramy je!

Program wspierania przez PEPCO talentów 
i pasji twórczej podopiecznych środowi-
skowych ognisk wychowawczych i świetlic 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2018 
roku – tak brzmi pełna nazwa programu, 
dzięki któremu byliśmy w stanie w wybra-
nych ogniskach w całym kraju zorganizo-
wać szereg zajęć tematycznych dla dzieci 
i młodzieży, dzięki którym możemy obok 
m.in. wyrównywania szans edukcyjnych, 

Rób to, co kochasz!
Program wspierający rozwój zainteresowań prowadzony przez TPD i PEPCO



będące efektem ich współpracy.

Ekologia, karate? Rób to, co kochasz!

Staraliśmy się odpowiedzieć na potrzeby 
i  zainteresowania Ogniskowiczów, by każda 
grupa mogła pracować nad dziedziną, która 
szczególnie ją interesuje. Powstały zatem 
także grupa zajmująca się ekologią oraz 
miłośników karate. 

Każda pasja wzbogaca nasze życie i czyni 
je pełniejszym, każda nas rozwija, ucząc 
pracowitości i wytrwałości, które konieczne 
są, by stać się naprawdę dobrym w wybranej 
dziedzinie.

Ogromnie szczęśliwi jesteśmy zatem, że 
dzięki współpracy z PEPCO jesteśmy 
w stanie zapewnić dzieciakom takie zajęcia, 
jakie naprawdę kochają, a na które bez tego 
wsparcia być może nie mogłyby się wybrać. 

Z ogromną niecierpliwością czekamy także 
na prace, które powstaną w trakcie letnich 
obozów. Z pewnością będzie można je 
podziwiać na stronie tpd.org.pl.

Rób to, co kochasz!
Program wspierający rozwój zainteresowań prowadzony przez TPD i PEPCO
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Łamigłówki i zagadki

SUDOKU – co to jest i na czym polega?

Jest to kwadratowy diagram kratkowy 9x9, 
składający się z dziewięciu podkwadra-
tów (czasami mówi się bloków) 3x3. Celem 
łamigłówki jest wypełnienie każdego pola 
w blokach cyframi od 1 do 9, przy czym cyfry 
nie mogą się powtarzać na całej długości 9-ciu 
kratek, ani w poziomie ani w pionie.

Latem w ogrodzie wyrósł zielony.
A zimą w beczce będzie kiszony.

Można go wieczorem zobaczyć na niebie.
Jest srebrzysty, lekko świeci i mruga do Ciebie.

Może być niebieskie, szare lub zielone.
Może być spokojne lub bardzo wzburzone.

Z grządki w ogródku zrywamy je co rano,
najlepiej nam smakują, z bitą śmietaną

Czerwone, pyzate, smakowite latem.
A na długą zimę będą koncentratem.

Smakowite zagadki
?

?

?

?

?

?

?


