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Drogie Dzieci i Drodzy Dorośli,

wakacje to przepiękny czas radości i odpo-
czynku, czas wolny, który w całości możemy 
poświęcić na rozwijanie swoich zaintereso-
wań, na sport, czytanie, ulubione filmy, gry, 
spotkania z przyjaciółmi. W tym numerze 
podsumowujemy tegoroczne wakacje, 
szczególną uwagę poświęcając tepedowskim 
koloniom. Zobaczcie, jak bawiły się Wasze 
koleżanki i Wasi koledzy!

Powrócimy także na chwilę do uroczystego 
Dnia Dziecka, który co roku obchodzony 
jest w Centrum TPD „Helenów”, oraz trady-
cyjnie przejrzymy wspólnie wieści z naszych 
ognisk i świetlic. 

Redakcja „Ogniska” miała okazję wziąć 
udział w zakończeniu obozu artystycznego 
organizowanego przez TPD oraz PEPCO. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą rela-
cją z tego wydarzenia.

Odwiedziliśmy także warsztaty zdrowego 
żywienia, które poprowadziła Pani Domi-
nika Kulczyk, uhonorowana niedawno za 
swoją działalność dobroczynną przez TPD 
medalem dra Henryka Jordana. 

Mamy nadzieję, że trzeci numer nowego 
„Ogniska” spotka się z Waszym – Ognisko-
wiczów – zainteresowaniem oraz że sprawi 
Wam radość odnalezienie swoich koleżanek 
i kolegów oraz siebie samych na zdjęciach.

Zachęcamy do lektury i zapowiadamy kolej-
ny numer naszego kwartalnika, tym razem 
świąteczny – na grudzień 2018 r.

Koniec lata –
– powrót do szkoły
Ogniska i świetlice TPD organizują wypoczy-
nek letni dla dzieci i młodzieży, lecz gdy kończy 
się lato, wszyscy wracamy do szkoły. W naszych 
placówkach od września łączymy zabawę 
z nauką. Pomagamy dzieciom, młodszym i star-
szym, rozwijać zainteresowania, brać udział 
w  życiu kulturalnym, uprawiać sport, zdrowo 
jeść. Nie zapominajcie jednak, że wychowawcy 
i wolontariusze w naszych ogniskach pomogą 
Wam także w lekcjach. 

Od zawsze wspieraliśmy dzieci i młodzież 
w  nauce, za cel stawiając sobie stuprocentową 
promocję do klasy następnej oraz poprawę 
ocen. Chcemy, byście uczyli się chętnie, bez 
lęku i kontynuowali swoją przygodę z edukacją, 
by zapewnić sobie jasną, wolną od zamrtwień 
przyszłość. Szkoła w tym pomaga, a Wasi 
wychowawcy z Ogniska pomagają Wam mieć 
jak najlepsze wyniki.

Wstęp
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Lato w mieście na Bemowie (Warszawa)

Kolonie letnie z TPD 

Gra miejska na warszawskiej Starówce

Warsztaty tworzenia mebli
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Kolonie z Przemyśla w Jastrzębiej Górze 

Piękna pogoda powitała kolonistów z Prze-
myśla. Nadmorskie atrakcje, zwiedzanie 
Gdańska, ogromna plaża i czyste powietrze 
pomagały Ogniskowiczom odpocząć w czasie 
wakacji. Ruch, słońce i zabawa, pamiętajcie o 
nich w czasie każdych wakacji, by wracać do 
szkoły z nową energią i zapałem.

Wakacje w Krakowie – w wolnym czasie zdobywamy nowe umiejętności

Kolonie letnie z TPD 

Pod Neptunem – zwiedzanie Gdańska
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Krakowskie Ogniskowiczki majsterkowały



Obóz artystyczny TPD i PEPCO
Kolonie w Serocku

W poprzednim numerze pisaliśmy o akcji letniej, 
którą zasponsorowała dzieciakom z naszym ognisk 
sieć sklepów PEPCO, ale chcemy napisać o tym raz 
jeszcze. Odwiedziny w Serocku, podczas których 
mieliśmy okazję zobaczyć finałowy pokaz umiejęt-
ności Ogniskowiczów, zrobił na nas tak ogromne 
wrażenie, że chcemy pokazać Wam z tego porywa-
jącego występu jak najwięcej. 

Nie tylko zajęcia artystyczne

Pani Ula Borecka, fantastyczna kierowniczka kolo-
nii, opowiedziała nam najpierw trochę o dzieciakach 
i o tym, jak spędzały czas. Program był naprawdę 
bogaty: wizyty w Centrum Nauki Kopernik, Pałacu 
Kultury i Nauki, na basenie, w parku linowym, a 
także na Placu Zamkowym w dniu, w którym 
czcimy w zadumie rocznicę Powstania Warszaw-
skiego. Dzieci miały okazję razem z mieszkańcami 
Warszawy stworzyć znak Polski Walczącej i być tam 

o godz. 17. O tej porze rozpoczęła się Godzina „W”, 
moment, w którym 1 sierpnia 1944 roku wybuchło 
powstanie. I choć każda rocznica przynosi nie tylko 
warszawiakom, lecz Polakom w całym kraju smutek 
i zadumę, cieszymy się, że dzieci wzięły udział w tej 
doniosłej chwili i - prócz zabawy - poznały także 
ten nasz warszawski zwyczaj zatrzymywania się na 
minutę o godz. 17 każdego 1. sierpnia.

Dom Wczasów Dziecięcych w Serocku gościł zatem 
grupę tańca ludowego z Krakowa, tańca nowocze-
snego z Przemyśla oraz grupę teatralną z Toma-
szowa Mazowieckiego. Każda grupa od przyjazdu 
aż do występu finałowego trenowała pod okiem 
zaangażowanej wychowawczyni. 

Grupa tańca ludowego z Krakowa

Występ grupy z Przemyśla. Kraków patrzy!

Pani Mira daje swojej grupie znać, że są znakomici

Grupa tańca nowoczesnego z Przemyśla Grupa teatralna z Tomaszowa Maz.
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Grupa teatralna z Tomaszowa Mazowieckiego

Dzieci pod okiem swojej Wychowawczyni wysta-
wiły „Calineczkę”, przedstawienie, które wzruszało 
i bawiło. Świetna rola Myszki, fantastyczny, utalen-
towany narrator, przezabawny kret w doskonałym 
przebraniu! Początkowo dzieci wydawały się nieco 
stremowane, w końcu na widowni siedzieli nie 
tylko ich rówieśnicy, lecz także dorośli, przedsta-
wicielka firmy PEPCO, Pani Agnieszka Olejniczak, 
grono zaproszonych gości z Zarządu Głównego 
TPD oraz grupa terapeutów i ich podopiecznych ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku. 
Z każdą sceną dzieciaki wydawały się jednak coraz 
pewniejsze swoich umiejętności i tego, że widownia 
jest zadowolona. Warto wspomnieć także o dziew-
czynce, która zagrała Jaskółkę – jak doskonale 
dobrana została do wykonawcy ta rola, gratulacje 
dla reżysera.

Młodzi aktorzy z Tomaszowa po występie

Taniec nowoczesny w ykonaniu grupy z Przemyśla

Dzieciaki, mimo ciepłej aury i przebrań, w których 
z pewnością było im nieco zbyt ciepło, dały radę! 
Szczególnym poświęceniem musieli wykazać się 
Czarownica (w ognistej peruce) i Kret (w lśniącym 
czarnym futrze) – byliście świetni i dzielni! Na 
szczęście po przedstawieniu wszyscy dostaliśmy na 
ochłodę lody. 

Grupa tańca nowoczesnego z Przemyśla

Zacznijmy od tego, że obie grupy taneczne zaczęły 
pracę z tańcem ledwo 3 miesiące temu, gdy udało 
nam się uruchomić dla nich zajęcia w ramach 
współpracy z PEPCO. Czasu na przygotowania nie 
było zatem wiele, jednak oglądając finałowy występ, 
trudno było odnieść takie wrażenie. Tancerze byli 
znakomici i wydawało się, że robią to od zawsze. 
Szkoda, że wciąż taniec nie jest tym, co szczególnie 
pociąga chłopców, ale pamiętajcie, że wśród najlep-
szych nie ma przewagi kobiet, mężczyźni są tak 
samo dobrzy w tańcu. 

Grupa tańca ludowego z Krakowa

Co to był za występ! Energia, radość, furkoczące 
spódnice w pięknych ludowych barwach. Entu-
zjazm dzieciaków i Pani Miry prowadzącej grupę 
zachwyciły wszystkich. Widać było poświęcenie. 
Dwie z dziewczynek ćwiczyły przed finałowym 
występem tak ciężko, że dopadły je drobne kontu-
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zje, ale nie przeszkadzało im to w obserwowaniu 
tańca z widowni i kibicowaniu swoim przyjaciołom. 

Niesamowity występ „Hołubca” z Krakowa, zakoń-
czony wspólnie z pozostałymi grupami z Przemy-
śla i Tomaszowa szaleńczym tańcem udowodnił, 
że sztuka łączy ludzi. Dzieciaki z różnych miast 
i  o różnych zainteresowaniach współpracowały 
tak dobrze, że wróciliśmy do Warszawy zachwy-
ceni efektami pracy tepedowskich dzieciaków i ich 
wychowawczyń.

Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczy-
nili, a szczególnie sponsorowi turnusów artystycz-
nych, firmie PEPCO. Wierzymy, że wspólna pasja 
organizacji pozarządowych i biznesu, jaką jest 
pomaganie, prowadzi nas wszystkich do celu, jakim 
jest rozwój dzieci i młodzieży. Poprzez zapewnienie 
im przestrzeni i odpowiedniej kadry, przyczyniamy 
się do budowania lepszego świata. A gdy wciągamy 
dzieciaki w świat artystyczny – także świata pięk-
niejszego. 
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Uśmiech i duma – Róża z Krakowa

Pani Agnieszka Olejniczak, przedstawicielka PEPCO

Selfie z Panią Mirą :)

Pan Arek Gawiński dziękuje dzieciakom za piękny występ 

Przyjaźnie, współpraca i radość po udanym występie



Międzynarodowy Dzień Dziecka
w „Helenowie”

Tradycyjnie organizowane w Centrum TPD 
„Helenów” w Warszawie obchody Dnia 
Dziecka jak zwykle ściągnęły tłumy: dzieci, 
młodzież, rodziców, artystów. 

Były gry i zabawy, występy wokalne i taneczne 
na Zielonej Scenie oraz mnóstwo pyszności 
dzięki Fundacji Tesco. Zobaczyliśmy między 
innymi taniec na wózkach grupy Swing Duet, 
akrobacje rowerowe, a także mecz piłki nożnej, 
w której wzięli udział pracownicy Centrum 
TPD „Helenów” oraz zaproszeni goście.

Wieści z kraju dla małych

Piknik odwiedzili również znani i  lubiani 
przedstawiciele Polskiego Radia, m.in. Zbyszek 
Kozłowski, prowadzący audycje „Popołudnik” 
i „Rodzinny W-F”, oraz Dr Witaminka i Profe-
sor Nutka.

Dzień Dziecka w „Helenowie” był częścią 
rozpoczętych w tym roku obchodów stule-
cia TPD, które objęła patronatem Małżonka 
Prezydenta Pani Agata Kornhauser-Duda.



Wieści z kraju dla małych

Ginące rzemiosło 

Ogniskowicze za Szczecina uczestni-
czyli w warsztatach tkactwa i barwie-
nia tkanin w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Dąbiu. Zajęcia odbywały się 
w specjalistycznej pracowni tkackiej. 
Dzieciaki poznawały ginące rzemiosła 
oraz związane z nimi ciekawe techniki 
sztuki. 

Order Uśmiechu
dla Pani Dominiki Kulczyk

Pani Dominika, znana Wam przede 
wszystkim jako fundatorka programu 
Żółty Talerz, otrzymała 26 września 
tego roku najwyższe odznaczenie 
przyznawane przez dzieci – Order 
Uśmiechu. Odznaczenie wręczył Pan 
Marek Michalak, Kanclerz Kapituły 
Orderu Uśmiechu i Rzecznik Praw 
Dziecka. Na scenie odczytany został 
piękny list od dzieci z naszych ognisk. 
Pani Dominika wypiła sok z cytry-
ny i  uśmiechnęła się szeroko, jak na 
Kawalera Uśmiechu przystało.



Międzynarodowy wolontariat 
w Krakowie

Wieści z Krakowa goszczą u nas stale, 
a to dlatego, że dzieje się tam ogromnie 
dużo. Tym razem chcielibyśmy przy-
bliżyć Państwu sukcesy krakowskiego 
oddziału TPD na polu organizacji 
międzynarodowego wolontariatu. 

Cieszy nie tylko aktywność, która 
wykorzystuje bezinteresowną chęć 
pomocy, będącą motorem napędo-
wym wolontariuszy, lecz także zapew-
nia ogniskowiczom kontakt z innymi 
kulturami, a tym samym otwiera na 
drugiego człowieka i często nieznany 
świat. 

Do końca czerwca trwał 6-tygodniowy 
projekt, w ramach którego w krakow-
skich świetlicach dzieci codziennie 
spotykały się z ośmioma wolontariu-
szami m.in. z Filipin, Algierii, Chin, 
Indii czy Stanów Zjednoczonych. Było 
to możliwe dzięki długotrwałej współ-
pracy z organizacją partnerską AISEC. 
Oddział miejski TPD w  Krakowie 
otrzymał także akredytację, dzięki 
której do roku 2020 ma status jednostki 
przyjmującej wolontariuszy z  progra-
mu Erasmus+.

Gratulujemy koordynatorom, a dzie-
ciakom życzymy wielu wspaniałych 
zajęć z międzynarodową kadrą wycho-
wawców.

Dom Wczasów Dziecięcych 
w Jastrzębiej Górze

Podsumowujemy powoli sezon letni 
w zrewitalizowanym ośrodku TPD 
nad morzem. Gościliśmy kolonistów 
z kilku odległych miejsc w Polsce oraz 
obozowiczów i uczestników zielonych 
szkół. 

Państwa pozytywne oceny utwierdza-
ją nas w przekonaniu, że podjęcie tej 
kosztownej i wieloetapowej inwestycji 
było decyzją słuszną, w ramach której 
realizujemy zadania statutowe, zapew-
niając dzieciom i młodzieży pozosta-
jącym pod opieką TPD, wypoczynek 
w atrakcyjnych cenach. 

Naszym celem na najbliższe lata 
jest zrównoważony rozwój ośrodka. 
Z  jednej strony jest to podnoszenie 
standardu, z drugiej zaś potrzeba 
niezwykle ostrożnego gospodaro-
wania przychodami tak, by ośrodek 
był w  stanie sam na siebie zarobić. 
Chcemy, by mimo ogromu prac, 
które czekają jeszcze Zarząd Główny, 
przychody wystarczyły na zatrud-
nienie zbliżonej ilości pracowników 
na miejscu, bieżące remonty, a także 
całoroczne utrzymanie ośrodka w 
dobrym stanie technicznym, co wiąże 
się m.in. z koniecznością ogrzewa-
nia głównego budynku także poza 
sezonem, by zapobiec pojawieniu się 
wilgoci, która aż do podjętego przez 
nas jesienią zeszłego roku pierwszego 
etapu remontu, przyczyniała się do 

Wieści z kraju dla dużych



destrukcji budynku, doprowadzając 
go w końcu do stanu, w którym nale-
żało wyłączyć go z używalności.

Dziękujemy jednocześnie kadrze 
ośrodka, szczególnie Pani Krystynie 
Biandze, kierowniczce, za ciężką pracę 
przez cały sezon wakacyjny, a  także 
Panu Dyrektorowi Arkadiuszowi 
Gawińskiemu za zaangażowanie 
i  pracę społeczną na rzecz odnowy 
Domu Wczasów Dziecięcych TPD ZG 
w Jastrzębiej Górze.

Wieści z kraju dla dużych

Większy udział placówek TPD
w programie „Żółty Talerz” 
Kulczyk Foundation 

Jesteśmy dumni, że doceniając nasze 
starania i stuletnią niemal już pracę 
na rzecz dobra dzieci, Fundacja 
Dominiki Kulczyk powierzyła nam 
w tym roku większe środki na naukę 
i promocję zdrowego, pełnowarto-
ściowego żywienia, które realizujemy 
wspólnie w ramach koordynowanej 
przez Zarząd Główny oraz Oddziały 
akcji „Żółty Talerz”.

Konferencja naukowa 
„Dzieciństwo w potrzebie” 

Wszystkich zainteresowanych: Człon-
ków TPD, ale także osoby prywatne 
oraz instytucje i media zapraszamy na 
konferencję, która poruszy aktualne 
problemy, z jakimi borykają się współ-
czesne dzieci oraz ich rodzice.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci opiera 
się o swe stuletnie tradycje, z których 
jest dumne, podejmuje jednak także 
dialog z teraźniejszością, by odpo-
wiadać na potrzeby dziecka, które 
spotykamy tu i teraz, i któremu tu 
i teraz należy pomóc w jego drodze 
przez często nie do końca beztroskie 
dzieciństwo. Chcemy mówić głośno o 
prawach dziecka, zagrożeniach, jakie 
na nie czyhają, ale także o przemocy 
w rodzinie, jej pochodzeniu, skutkach 
i metodach walki z nią. Zaprosiliśmy 
grono ekspertów, profesorów polskich 
uczelni, wybitnych specjalistów, mając 
nadzieję na przywrócenie żywej, 
merytorycznej dyskusji na temat 
wieku dziecięcego do sfery publicznej. 

Konferencja odbędzie się 21. listopada 
2018 roku w Warszawie w Państwowej 
Akademii Nauk. Więcej informacji 
znajdą Państwo w październiku na 
stronach Zarządu Głownego TPD pod 
adresem tpd.org.pl.



Rozpoczyna się trzecia edycja 
programu „Żółty talerz”

Spotkaniem Dominiki Kulczyk z przed-
stawicielami organizacji współpracujących 
przy wdrażaniu i prowadzeniu „Żółtego 
talerza” rozpoczęła się kolejna jego edycja. 
Przygotowanych i zjedzonych w czasie jej 
trwania posiłków będzie więcej niż w pierw-
szej i drugiej edycji razem wziętych – pięć 
milionów i siedemset tysięcy, zaś liczba 
dzieci objętych programem przekroczy 
w  tym roku piętnaście tysięcy.

Podczas spotkania Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci wręczyło Pani Dominice kwiaty 
w  podziękowaniu za zaangażowanie i pracę 
na rzecz naszych wychowanków. Była to 
jednocześnie okazja do złożenia osobistych 
gratulacji z okazji otrzymania przez Panią 
Prezes Kulczyk Foundation tepedowskiego 

medalu dra Jordana, którym honorujemy 
osoby wybitnie zasłużone, głęboko oddane 
sprawie dzieci.

Zaproszeni goście mieli okazję razem z ogni-
skowiczami przygotować zdrowe i pyszne 
napoje, porozmawiać, zrobić pamiątkowe 
zdjęcia. 

Kolejny rok w programie „Żółty Talerz” 
rozpoczynamy w doskonałej atmosferze, 
którą tworzą dobra współpraca i wspólny 
cel – dobro dziecka.

Warsztaty zdrowego żywienia
z Dominiką Kulczyk

TRZECIA EDYCJA to:
5 700 000 przygotowanych posiłków
15 000 dzieci objętych programem



Warsztaty zdrowego żywienia
z Dominiką Kulczyk

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
będąc największym beneficjen-
tem programu Żółty Talerz, 
otrzymało możliwość wprowa-
dzenia do projektu kolejnych 
siedmiu swoich placówek. 

Od września zatem jeszcze 
więcej Ogniskowiczów będzie 
uczyć się o zdrowym żywieniu, 
uczyć się przygotowywania 
smacznych i  kolorowych posił-
ków w kuchniach podarowa-
nych przez Kulczyk Foundation 
i przede wszystkim – jeść zróż-
nicowane, pełnowartościowe 
dania, by mieć siłę uczyć się 
i  bawić. 
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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.

Kiedy ciebie nie ma wiernie czeka,
A kiedy już jesteś cieszy się i szczeka.

W białym fartuchu ze słuchawkami
Chętnie zajmuje się pacjentami.

Zawód bardzo popularny,
 o czym marzy każdy chłopak.
Kiedy tylko czas pozwoli, 
mógłby ciągle piłkę kopać.

Nasze zagadki
??

?

?

?

?

?


