Kwartalnik

OGNISKO
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego
i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Nr 1/2018 (219)

W nowym numerze „Ogniska” m.in.
Dzień Ogniskowicza 2018
Ferie zimowe w TPD
Wieści z kraju
Drugi rok akcji „Żółty Talerz”
w naszych ogniskach
Ośrodek wypoczynkowy TPD
w Jastrzębiej Górze

Wstęp

Henryk Romańczuk

Drodzy Czytelnicy,
informując czytelników – w tym dzieci
i młodzież – o wieloletniej, wydawniczej
działalności Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego przypominamy, że
organizacja ta powstała w 1988 r. z inicjatywy Pana Wiesława Kołaka, Kawalera
Orderu Uśmiechu, który od trzyedziestu lat
pełni funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia.
Poza aktywnością merytoryczną i organizacyjną, na podkreślenie zasługuje również
działalność wydawnicza KKWR. Obok
kwartalnika „Opieka, Wychowanie, Terapia”, ze znakomitą wkładką „Nasz Animator”, od 1988 r. wydawany jest również
kwartalnik pod nazwą „Ognisko”.
Ocenia się, iż jest to oryginalna, wielotematyczna i wielobarwna forma „Misia”,
„Świerszczyka” i „Płomyczka” w jednym
wydaniu. Ulubione przez dzieci i młodzież
pisemko, dobrze oceniane również przez
osoby dorosłe, a zwłaszcza działaczy
KKWR i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
w tym rodziców, opiekunów, wychowawców
i dyrektorów placówek.
Wyżej wymienieni, a zwłaszcza dzieci
i młodzież, to autorzy i wierni czytelnicy
„Ogniska”, które pod kierunkiem Pana
Józefa Nowaka wydawano do 2015 roku.
W „Ognisku” publikowano m.in. piękne
teksty o uroczystych kolacjach wigilijnych
i śniadaniach wielkanocnych organizowanych w placówkach TPD i KKWR
z udziałem rodziców, przedstawicieli parafii,
samorządów i zaprzyjaźnionych osób.

Ogniskowicze przesyłali własne opisy
imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczek
turystyczno-krajoznawczych, rajdów rowerowych. Relacjonowano przebieg feryjnego
(letniego i zimowego) wypoczynku dzieci
z Ognisk TPD, publikowano pełne życzliwości teksty z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka, Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci
i Dziadka oraz urodzin i imienin Koleżanek
i Kolegów. Dzieci pisały również serdeczne teksty na temat: „Jak TPD pomaga mi
w życiu”.
Przyjmuje się, iż pisemko KKWR pt.
„Ognisko” aktywizowało wokół siebie
wielotysięczną grupę autorów tekstów
i zainteresowanych czytelników.
Dziś, podejmując trud reaktywacji działalności KKWR, pragniemy powrócić także do
regularnego wydawania „Ogniska” w wersji
elektronicznej. Ważne dla nas jest, by głos
naszych podopiecznych był słyszalny i by
mieli oni swoje miejsce na łamach naszego
wspólnego pisma.

Ogniskowiczu,
zostań reporterem!
Zachęcamy dzieci i młodzież do przesyłania
swoich relacji z życia ognisk.
Spędziliście w swoim ognisku aktywnie ferie?
Opowiedzcie nam o tym! Co Wam się najbardziej podobało? Odwiedziliście ciekawe miejsce? Opiszcie swoje wrażenia oraz przygody
i przekażcie je nam przez swoich Wychowawców. Najciekawsze prace w formie krótkich
opowiadań, relacji fotograficznych, prac
plastycznych opublikujemy w kolejnych numerach “Ogniska”.
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Dzień Ogniskowicza już niedługo!

Obchodzony od lat Dzień Ogniskowicza to święto wszystkich podopiecznych ognisk TPD.
W tym niezwyczajnym dniu świętujemy, bawimy się, topimy marzannę, gramy w gry terenowe,
odwiedzamy kino. Pomysłów jest zawsze wiele, czasem ograniczają nas niedostateczne środki
finansowe, ale nigdy nasza wyobraźnia i chęć świętowania Naszego Dnia.
Tradycją były także spotkania z przedstawicielami władz miast i gmin, możliwość nawiązania z nimi rozmowy i przedstawienia naszych problemów i postulatów. Odwiedzaliśmy także
redakcje, np. warszawską siedzibę “Przeglądu”, gdzie Ogniskowicze podglądali pracę redakcji
od kuchni i mieli okazję opowiedzieć o sobie, o swoich potrzebach, zmartwieniach i marzeniach. Jeśli chcesz zapoznać się z pełną treścią artykułu, kliknij w link.
A jak Wy obchodzicie w tym roku Dzień Ogniskowicza? Prześlijcie nam swoje relacje, zostając na jeden dzień dziennikarzami. Z przyjemnością zamieścimy je w kolejnym numerze
“Ogniska”!

21 marca

Dzien Ogniskowicza

21.03.2018 Dzień Ogniskowicza
Zobaczcie, co zaplanowały niektóre Ogniska, by uczcić Nasz Dzień
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Ferie zimowe w ogniskach TPD (cz. 1)

Ferie w mieście nie muszą być nudne!
Sami zobaczcie, jakie atrakcje przygotowali dla Ogniskowiczów wychowawcy tam,
gdzie ferie już się zakończyły. Mamy dla
Was świetne, pełne radości zdjęcia.
W kolejnym numerze chcemy pokazać Wasze ferie w tych województwach,
w których odbyły się one nieco później.
Opowiedzcie nam o nich, pochwalcie się
tym, co robiliście w swoim ognisku. Może
zainspirujecie innych do równie ciekawych
zajęć? Trzymamy kciuki!

Eksperymenty ogniska z Ursynowa
(Warszawa)
Fizyka staje się prostsza i ciekawsza, kiedy
możemy zobaczyć i usłyszeć jej działanie
na własne oczy i uszy. Dzieciaki z Ursynowa odkrywały jej tajniki, eksperymentując
w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.
Nauka może być fascynująca, prawda?

Ferie zimowe w ogniskach TPD (cz. 1)

Ferie w ognisku w Rembertowie
(Warszawa)
Na szczególną pochwałę zasłużyły dzieci
i wychowawcy z ogniska TPD w Rembertowie. Niesamowita ilość atrakcji i uśmiechy
dzieciaków. Widać, że bawiliście się świetnie. Gratulujemy udanych ferii i zazdrościmy spotkania z pięknymi, egzotycznymi
ptakami podczas Waszej wycieczki do
papugarium oraz własnoręcznego tworzenia cukierków.

Ferie zimowe w ogniskach TPD (cz. 1)

Ognisko „Północ” w Koszalinie
Intensywny program zajęć w koszalińskim
ognisku dostarczył dzieciakom sporo atrakcji.
Był basen dla zdrowia, bo – jak wiadomo –
pływanie doskonale rozwija sprawność
i wzmacnia mięśnie kręgosłupa, pomagając zapobiegać wadom postawy. Pozwala
także utrzymać zdrową sylwetkę i poprawia
wydolność naszym organizmów. A prócz
tego wysiłek fizyczny powoduje uwalnianie
się endorfin, zwanych hormonami szczęścia,
i pomaga nam radzić sobie ze stresem.
Było kino, bo wszyscy potrzebujemy dostępu do kultury. Kontakt ze sztuką sprawia,
że jesteśmy bardziej wrażliwi, empatyczni, poznajemy otaczający świat z różnych
punktów widzenia.
Dobre kino pozwala nam także dostrzec
problemy, jakie mają inni ludzie. Czasem
są one nam bardzo bliskie, dzięki czemu
wiemy, że nie jesteśmy ze swoim problemem
samotni. Inny razem poznać możemy światy

nam bardzo odległe, o których istnieniu nie
wiedzieliśmy. A im więcej wiemy i rozumiemy, tym łatwiej rozwiązujemy problemy!
Były także warsztaty tkackie, bo zdolności
manualne przydają się wszystkim. Warto
też próbować wielu nowych rzeczy, by
dowiedzieć się, co lubimy robić. Kto znalazł
swoje hobby i obudził w sobie pasję, nigdy
się nie nudzi!

Ferie zimowe w ogniskach TPD (cz. 1)

Warsztaty dziennikarskie na Bemowie
Warsztaty dziennikarskie w ognisku na
Bemowie (dzielnica Warszawy) to stały
element programu dla naszych Ogniskowiczów, ale to właśnie w trakcie zimy w mieście
odwiedzili oni Czwórkę, czyli program
Polskiego Radia przeznaczony dla młodych
ludzi, głównie młodzieży i studentów.
Wizyta w radio to tylko jeden z elementów
edukacji medialnej. Dzieciaki w ognisku
piszą artykuły, a także rozwijają swoją wiedzę
o języku i świecie. Spotkanie z arabistką
i islamistką z Uniwersytetu Warszawskiego
pomogło zrozumieć, jak działa język. Taka
wiedza na pewno przyda się dzieciakom
biorącym udział w warsztatach.

Trzymamy kciuki za to, by dzięki wiedzy
i nabywaniu nowych doświadczeń, spotykaniu innych kultur, Wasze zdolności pisarskie rosły.
Zapraszamy Was szczególnie mocno do
przesyłania tekstów i reportaży do naszego
czasopisma!

Młodzi reporterzy – nasze relacje
Zima w mieście w Ognisku na ul. Obozowej (Warszawa)

KAROLINA (LAT 8)
Najbardziej podobała mi się górka na
Stadionie Narodowym, z której zjeżdżałam
na pontonie. Fajne też były wycieczki na
łyżwy. Mogliśmy tam jeździć i bawić się
w różne zabawy. Podobało mi się też zjeżdżanie z górki na jabłuszkach.

ZUZIA (LAT 8)
W czasie ferii podobało mi
się kino 6D i lodowisko,
gdzie nauczyłam się jeździć
na łyżwach i poznałam nowe
koleżanki i kolegów. Bardzo mi
się podobała ścianka wspinaczkowa i górka była bardzo fajna.

LENA (LAT 7)
Podobało mi się podczas ferii w Ognisku.
Najlepsza była wspinaczka i duża góra do
zjeżdżania na pontonach. Były różne fajne
zabawy i mogliśmy razem brać udział
w konkursach.
MACIEK (LAT 7)
Podczas ferii często chodziliśmy na łyżwy
i na górkę. Cieszę się, że mogłem z kolegami
zjeżdżać na sankach i bawić się na lodowisku.

MARTYNA (LAT 9)
Ferie spędziłam w Ognisku. Chodziliśmy w różne
miejsca, ale najbardziej podobało mi się w kinie
6D, byłam tam pierwszy raz. Wspólnie z kolegami
staraliśmy się złapać latające bańki i podziwialiśmy
inne efekty specjalne.
SZYMON (LAT 9)
W czasie ferii podobała mi się wspólna zabawa
z kolegami i to, że razem robiliśmy różne rzeczy.

Młodzi reporterzy – nasze relacje
Zima w mieście w Ognisku na ul. Boyaj (Warszawa)

Zima w mieście była fajna. Byliśmy w Hula Kula, graliśmy w kręgle i bawiliśmy się na
dużym placu zabaw. Spędzaliśmy czas na basenie – gdzie mogliśmy pływać, zjeżdżać ze
zjeżdżalni i bawić się w rekiny.
Pierwszy raz mieliśmy okazje oglądać film w kinie 6D, było niesamowicie – fotele się
ruszały, czuliśmy wodę na twarzy, wiatr i różne przyjemne zapachy.
Lubimy sport, więc bardzo cieszył nas czas w Fun Parku, gdzie mogliśmy biegać, zjeżdżać, skakać na trampolinach i bawić się.
Wizyta w kinie Wisła była wyjątkowa, film pod tytułem „Fernando” był piękny i wzruszający.
Każdy dzień przyniósł nam coś zaskakującego i nowego. Udział w warsztatach kulinarnych zaowocował pysznymi, zdrowymi pastami do kanapek oraz jeszcze lepszym
deserem.
Codziennie uczyliśmy się jak ze sobą rozmawiać, rozwiązywać problemy, jakie są
między nami i dobrze się ze sobą czuć :)
Szkoda, że ferie tak szybko minęły!

Wieści z kraju dla małych

Krzywy las?
Istnieje naprawdę

Pingpongistki na medal

Wygląda dokładnie tak jak na rysunku Oliwki z ogniska „Delfinki”
w Szczecinie. Prawdziwy Krzywy Las
znajduje się w Nowym Czarnowie
w woj. zachodniopomorskim.

Dwa brązowe oraz jeden srebrny
medal w zawodach pingpongowych
zdobyły dziewczynki z ogniska na
warszawskich Bielanach.
Maju, Dario i Magdo, gratulujemy
i jesteśmy z Was bardzo dumni!
Znacie inne ciekawostki przyrodnicze
lub ciekawe miejsca w Waszej okolicy?

Wieści z kraju dla małych

Ogniskowicze z Ciechanowa
sami otworzyli... bibliotekę

Savoir vivre na co dzień

Mieszkańcy Ciechanowa przekazali
dzieciom książki, a Biblioteka Publiczna przeszkoliła naszych Ogniskowiczów, by potrafili samodzielnie prowadzić swoją bibliotekę.

Dzieci z naszych ognisk mają wiele
talentów, tutaj jednak trzeba było się
wykazać wiedzą: jak się kulturalnie
zachować w wielu codziennych sytuacjach.

Poerwszymi bibliotekarkami zostały
dziewczynki z Ogniska, a teraz dzieci
wymieniają się dyżurami.

Podopieczni ogniska na Bielanach
(dzielnica Warszawy) wzięli udział
w konkursie, wygrali nagrody
i otrzymali pamiątkowy dyplom.

Bardzo podoba nam się ten pomysł.
Książki
pobudzają
wyobraźnię,
a częste czytanie ułatwia naukę. Im
więcej czytamy, tym lepiej piszemy
i ładniej mówimy. Kto dużo czyta,
często ma same dobre stopnie
z polskiego. Tak działają książki.
Piękna jest też współpraca mieszkańców Ciechanowa oraz naszych Ogniskowiczów. Świetnie jest robić coś
razem, prawda? Współpraca to ważna
rzecz, w grupie możemy zrobić więcej
i słuchać wzajemnie swoich pomysłów
i dobrych rad.

Brawo!

Wieści z kraju dla dużych

23 pedagogów rodzinnych
w zachodniopomorskiem

Bardzo dobrą wieścią podzielił się
magazyn wydawany przez TPD
w Szczecinie.
Dzięki
przyznanym
dotacjom
udało się od tego roku wprowadzić aż 23 pedagogów rodzinnych,
których tak bardzo brakowało,
w województwie zachodniopomorskim. Nowy projekt nosi nazwę
„Dziecko w domu – należne miejsce”.
Razem z Zygmuntem Pyszkowskim,
prezesem TPD ZOR w Szczecinie,
życzymy nowym pedagogom wielu
sukcesów w pracy z dziećmi i ich
rodzinami.
Życzymy także pozostałym oddziałom wojewódzkim TPD powodzenia
w walce o wprowadzenie lub utrzymanie wsparcia pedagogów rodzinnych
na ich terenie. Jest to jeden z pierwotnych programów KKWR, który miał
niebagatelny wpływ na sukces pracy
ognisk już w latach 90. ubiegłego
wieku.
Dziś jednak, z powodu niedostatecznego finansowania, jego utrzymanie
sprawia ogromne problemy i odbija się
niestety negatywnie na efektach, jakie
jesteśmy w stanie uzyskać, pracując
z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem,
przestępczością oraz niedostateczną
opieką ze strony rodzin własnych.

Coraz więcej zbiórek dla
naszych ośrodków – inicjatywa
się opłaca

Koncert charytatywny w Koszalinie
czy bal połączony z licytacją atrakcyjnych pamiątek w Ciechanowie to tylko
dwie z ostatnich inicjatyw regionalnych oddziałów TPD.
Obok poszukiwania finansowania
naszych działań w gminach oraz startowania w ogłaszanych konkursach
związanych z dotacjami, mamy wiele
możliwości zdobywania dodatkowych
środków na udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
lub zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Z pewnością organizacja koncertu lub
licytacji to duży wysiłek, warto jednak
poszukiwać nowych rozwiązań, dzięki
którym będziemy w stanie zapewnić
dzieciom należytą opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej, a także
psychologów, logopedów, nauczycieli
języków obcych i instruktorów sportowych. W niektórych wypadkach nowo
pozyskane środki wspomogą także
rehabilitację naszych podopiecznych.
Korzystajmy zatem z pomysłów oraz
doświadczeń
naszych
członków
z całego kraju, uczmy się od siebie
wzajemnie i inspirujmy się do działania, przekazując sobie pomysły oraz
metody skutecznego ich realizowania.

Wieści z kraju dla dużych

„Rób to, co kochasz – bo tylko
to możesz robić najlepiej”

Wspieranie pasji i zainteresowań
dzieci, podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic
TPD, to najważniejszy cel programu
wsparcia kierowanego przez PEPCO
do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Od ponad roku PEPCO finansuje kreatywne zajęcia oraz kolonie
i zimowiska, w których uczestniczą
dzieci z placówek TPD.
Po udanym obozie w Serocku na
Mazowszu, w którym podczas ubiegłorocznych wakacji uczestniczyły dzieci
z Ognisk TPD w Koszalinie, Kleczewie
l. Konina oraz Warcie k. Sieradza, od
października w zajęciach artystycznych uczestniczyli podopieczni placówek TPD w Częstochowie, Przemyślu
i Zamościu.
Dzieci brały udział w warsztatach
ruchowo-tanecznych,
wykorzystujących elementy tańca sportowego
i akrobatyki oraz tańca współczesnego, a także w kreatywnych zajęciach
plastycznych.
Efekty kilkumiesięcznej pracy mogły
pokazać podczas zorganizowanego
w Poznaniu zimowiska, gdzie przygotowane przez dzieci prezentacje
podziwiali także nasi goście z PEPCO,
a zaszczycił nas swoją obecnością
Dyrektor Zarządzający Rob Taylor.

Dzieci w większości były po raz
pierwszy w Poznaniu, podczas zimowiska zobaczyły Stare Miasto, Ostrów
Tumski, pokaz koziołków, uczestniczyły w zorganizowanych dla nich
warsztatach w Muzeum Rogalowym,
były w Palmiarni, zwiedzały lotnisko
Ławica, szalały na Termach Maltańskich.
Program współpracy Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci z PEPCO będzie się
rozwijał. Przede wszystkim zajęcia,
które zostały zainicjowane w październiku ubiegłego roku, będą mogły być
kontynuowane, a szanse na udział
w projekcie zyska dużo więcej ognisk
TPD, a także więcej grup dzieci będzie
mogło wyjechać na letnie obozy.

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze
Marta Kwiatek

twa w różnorodnych, rozwijających twórczo, intelektualnie i fizycznie zajęciach,
a w wakacje i ferie miały szansę wyjechać na
kolonie czy obozy.

Krótka historia
TPD od samego początku swego działania, już w 1919 roku organizowało dla
dzieci placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Najpierw określane były mianem „ognisk”,
później – świetlic. W roku 1989, w wyniku
powołania Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego, będącego organizacją
społeczną, pojawiła się po raz pierwszy idea
Środowiskowych Ognisk Wychowawczych.
Placówki te, działając w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, miały charakter
opiekuńczo-wychowawczy oraz profilaktyczno-resocjalizacyjny.
Misja
Misją naszą było zawsze, by dzieci uczęszczające do ognisk otrzymywały w nich posiłki
i pomoc w nauce, a także specjalistyczną
opiekę pedagogów, możliwość uczestnic-

Istotna była zawsze profilaktyka oraz hasło
„Róbmy wszystko, by dzieci wychowywały się w rodzinach własnych”. I przyznać
trzeba, że wdrożenie programów opracowanych przez KKWR, według których od lat
90. XX wieku pracujemy z dziećmi w środowiskowych ogniskach wychowawczych,
przynosiło doskonałe efekty.
Działalność pedagogiczna ognisk zmniejszała w ogromnym stopniu ryzyko odrywania dzieci od rodzin własnych, co było
również korzystne z ekonomicznego punktu
widzenia jako rozwiązanie systemowe
z zakresu polityki społecznej, przeciwdziałania przestępczości oraz wykluczeniu
społecznemu.
Efekty
Jednocześnie wychowankowie ognisk TPD,
korzystając z pomocy oferowanej przez
wychowawców i nierzadko wolontariuszy,
poprawiają wyniki w nauce, unikając problemów z promocją do wyższych klas. Wielu
z nich, otrzymawszy wsparcie w odrabianiu
lekcji i wyrównaniu zaległości, była w stanie
skończyć wybraną później szkołę, zdobyć
zawód, usamodzielnić się, założyć rodzinę,
żyć szczęśliwie i z dala od trudów okresu
dzieciństwa.
Należy wspomnieć także o zmniejszeniu
potrzeby umieszczania dzieci i młodzieży
w placówkach opieki całodobowej, domach

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze

dziecka czy zakładach poprawczych. Ogniska i świetlice, będąc oddziałami opieki
dziennej, znakomicie spełniają swoje funkcje.
Równe szanse dla każdego dziecka
Powiedzieć można, że środowiskowe ogniska wychowawcze prowadzone przez TPD
i realizujące programy terapeutyczne
opracowane przez KKWR, realizują misję
wyrównywania szans.
W ogniskach dzieci nie tylko się uczą
i rozwijają swoje zainteresowania, lecz także,
a może przede wszystkim – otrzymują ciepło,
uwagę i zrozumienie, na jakie zasługują.
Ogniska zatem wyrównują różnorodne
szanse: edukacyjne, ekonomiczne, kulturowe i emocjonalne. Pozwalają dzieciom
rozwijać skrzydła, odkrywają ich talenty
i wzmacniają poczucie własnej wartości,
oferując możliwość sprawdzenia się i odnoszenia sukcesów w nauce, sporcie czy rozwijanych zainteresowaniach: muzycznych,
plastycznych, teatralnych etc.

100 lat TPD
W 2019 roku nasze stowarzyszenie będzie
obchodzić stulecie istnienia. Z okazji tej
niecodziennej rocznicy przygotowujemy
szereg wydarzeń, jubileuszowych publikacji oraz program uroczystych obchodów, do których przyłączają się osoby
publiczne i media.
Nie bez znaczenia pozostaje dla nas fakt,
iż stulecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
zbiega się w czasie z zainicjowanymi
przez Prezydenta RP obchodami stulecia niepodległości Polski. Nadaje to naszemu jubileuszowi szczególnej powagi
przez fakt, że wydarzenia te pozostają ze
sobą głęboko powiązane historycznie.
W tym miejscu pragniemy zaprosić naszych czytelników do śledzenia zapowiedzi nadchodzących obchodów, które
już niedługo pojawią się w specjalnym
dziale na stronie internetowej Zarządu
Głównego TPD pod adresem tpd.org.pl.

Na przekór trudnościom
Dziś zatem, mimo ogromnych problemów
wynikających z niedofinansowania, kontynuujemy naszą misję, wciąż mając dobro
dzieci za priorytet.
Ich wychowanie, zdrowie i przyszłość są
i zawsze będą dla nas najważniejsze.
Odsłonięcie upamiętniającego Józefa Piłsudskiego kamienia pamiątkowego w Helenowie

„Żółty Talerz” w ogniskach TPD

Dzieci z Ogniska TPD „Wspólna Chata” w Krakowie lubią „Żółty Talerz”!

Zdrowsze jedzenie dla ponad 2200 dzieci

Zróżnicowana dieta

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaproszone
zostało przez Kulczyk Foundation do udziału
w akcji już we wrześniu 2016 roku.
Z roku na rok „Żółty Talerz” udawało
się nam wspólnie wprowadzać do coraz
większej ilości placówek, obecnie jest ich
już ponad 70! Oznacza to, że ponad 2200
podopiecznych naszych ognisk odżywia się
zdrowiej i smaczniej, a także bardziej świadomie.

„Żółty Talerz” w wielu naszych placówkach
to jedyna forma finansowania żywienia
dzieci, we wszystkich jednak przynosi on
korzyści na wielu poziomach.
Dzieci jedzą posiłki bardziej zróżnicowane
i zdrowsze. Program zakłada zapewnienie
żywienia wartościowego, w związku z czym
wprowadza do diety znaczna ilość warzyw
i owoców.

„Żółty Talerz” w ogniskach TPD

Nowe umiejętności

pepper

„Żółty Talerz” umożliwił także doposażenie kuchni w placówkach TPD, dzięki
czemu dzieci mają szansę w nich gotować,
zdobywając nowe praktyczne umiejętności.
Nowa wiedza
W ramach programu organizowane są także
zajęcia z dietetykiem. Nasi podopieczni uczą
się, jak przygotowywać posiłki pełnowartościowe, wykorzystujące warzywa, owoce,
pełnoziarniste pieczywo, nabiał, mięso.

broccoli

carrot

Wartościowe posiłki wspierają naukę
Dla wielu z nich, o czym wspomina w swoim
liście kierowniczka ogniska wychowawczego w Szczecinie, Sonia Świtalska, jest
to pierwsze spotkanie z nieznanymi dotąd
produktami i daniami. Wysiłkiem wychowawców udaje się jednak przekonać dzieci
do zdrowego jedzenia! Dzięki czemu, mamy
nadzieję, będą nie tylko zdrowsze, lecz
także wyposażone w odpowiednie pokłady
energii do nauki, rozwoju i zabawy.

pear

tomato

avocado

banana

cucumber

orange

watermelon

„Żółty Talerz” w ogniskach TPD

Warsztaty kulinarne w ognisku TPD w Warszawie. Dzieci przygotowują pasty do kanapek i ciasteczka

Tak było w czerwcu 2017, a dziś
– w połowie lutego – jest to już ponad
1,5 miliona wydanych posiłków we
wszystkich organizacjach współpracujących, w tym w aż 72 ogniskach TPD .

Ponad 2200 podopiecznych naszych
ognisk już drugi rok je więcej i zdrowiej oraz nabywa wiedzę o tym, jak
powinno wyglądać żywienie, by mieć
energię do nauki i zabawy!

„Żółty Talerz” w ogniskach TPD

Dzieci i młodzież z ogniska TPD w Rychwale (powiat koniński) już wiedzą, jak odżywiać się zdrowo!

Jemy zdrowo i kolorowo!
Sałatka przygotowana przez
dzieci z ogniska TPD
„Augustiańska”
w Krakowie

Krajowe Centrum Wypoczynku i Edukacji

Nowy ośrodek
wypoczynkowy TPD

Ośrodek wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze
to nowa pozycja w katalogu Krajowego Centrum Wypoczynku i Edukacji Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, którego działanie opiera
się o współpracę Zarządu Głównego TPD
oraz KKWR.
Obok podwarszawskiego Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki “Helenów”, gdzie
uwaga skupia się na dzieciach i młodzieży
niepełnosprawnej oraz Integracyjnego
Centrum Opieki, Wychowania, Terapii
w Serocku, nasz ośrodek w Jastrzębiej Górze
zapewni dzieciom dostęp do wypoczynku
w jednej z najatrakcyjnieszych nadmorskich
miejscowości w Polsce.

Dzięki pierwszemu etapowi remontu, przeprowadzonemu przez Zarząd
Główny TPD, podniesiony został standard ośrodka przy jednoczesnym zachowaniu niskich cen zakwaterowania oraz
wyżywienia, co umożliwi podopiecznym
TPD pełne radości i atrakcji kolonie oraz
wszelkiego rodzaju nadmorskie pobyty
w okresach pozawakacyjnych.

Krajowe Centrum Wypoczynku i Edukacji
Ośrodek wypoczynkowy
w Jastrzębiej Górze
Z myślą o dzieciach i modzieży pozostających pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
wyremontowany zostanie ośrodek w Jastrzębiej Górze. Termin zakończenia prac to kwiecień
2018, dzięki czemu już od maja możliwy będzie przyjazd i korzystanie z nadmorskich atrakcji
w jednej z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych nad polskim Bałtykiem.

72 miejsca noclegowe dla Wychowanków i Wychowawców
21 pokoi z 2-5 łóżkami w tym 8 pokoi z własną łazienką

Wszystkie turnusy wakacyjne zostały już zarezerwowane, zapraszamy jednak do kontaktu
mailowego pod adresem jastrzebiagora@tpdzg.org.pl w celu rezerwacji pozostałych wolnych
terminów w naszym ośrodku: 01.05. – 22.06.2018 oraz 01.09. – 31.10.2018.

Krajowe Centrum Wypoczynku i Edukacji

Remont ośrodka
Ośrodek w Jastrzębiej Górze wymagał
gruntownego remontu, by przyjąć dzieci,
zapewniając im odpowiedni standard. Wymienione zostały m.in. wszystkie okna, instalacja grzewcza oraz hydrauliczna w skrzydle, które oddamy do użytku już z końcem
kwietnia. Nowe są także łazienki, urządzone
i wykończone w ostatnim czasie.
Prace wciąż trwają, jednak już w maju tego
roku nasz ośrodek wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze będzie gotowy na przyjęcie
pierwszych gości. Zapewniamy nie tylko
komfortowe noclegi wraz z wyżywieniem,
lecz także dostęp do boiska i oczywiście
morza.

Mamy nadzieję, że pogoda dopisze już
w maju i dzieci należące do środowiskowych
ognisk wychowawczych oraz świetlic spędzą
tu niezapomniane chwile, korzystając z uroków okolicy, plaży i słońca oraz aktywnego
wypoczynku nad polskim morzem.
Zapraszamy gości nie tylko w okresie wakacyjnym, lecz także poza nim. Nasz ośrodek,
dzięki remontowi, staje się ośrodkiem całorocznym.

Krajowe Centrum Wypoczynku i Edukacji
Ośrodek wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze jest budynkiem wiekowym, w którym na
przestrzeni lat dokonywano kilku przebudów, co ujawniają obecnie prowadzone prace
remontowe.

Nowy ośrodek wypoczynkowy
nad morzem

Przystępując do remontu, nie natrafiliśmy
na żadne plany budynku, ani informacje dotyczące przeprowadzanych wcześniej inwestycji czy remontów. Zakres prowadzonych
obecnie prac remontowych (jest to pierwszy
etap remontu) obejmuje: wymianę rur c.o.
i wodno-kanalizacyjnych, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wyminę grzejników, remont ośmiu pokoi wraz z wybudowaniem
w każdym z nich łazienki, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, wymianę wszystkich
okien w budynku oraz drzwi wejściowych
i ewakuacyjnych, drzwi przeciwpożarowych
w pomieszczeniach kotłowni.

nych, artystycznych, sportowych (na terenie
ośrodka znajduje się trawiaste boisko do piłki
nożnej) i najważniejszy aspekt – zdrowotny.
Przebywanie nad otwartym morzem, kąpiele
w morzu, ale również słoneczne, bezsprzecznie wpływają na poprawę zdrowia dzieci
i młodzieży.

Inwestycja, którą prowadzimy, ma jeden
zasadniczy cel: stworzenie właściwych, bezpiecznych warunków wypoczynku dzieciom
i młodzieży.

Arkadiusz Gawiński, dyrektor

Planujemy także dostosowanie ośrodka dla
osób niepełnosprawnych, co umożliwić mają
trwają obecnie prace remontowe, których celem jest m.in. dostosowanie łazienek. Ukończenie tego etapu prac umożliwi nam prowadzenie również zajęć rehabilitacyjnych dla
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
Będzie to jednocześnie kontynuacja kierunku
wyznaczonego przez ośrodek w podwarszawskim Helenowie, będący częścią nowo powołanego w marcu br. Krajowego Centrum Wypoczynku i Edukacji TPD.

Innym aspektem remontu jest rewitalizacja
ośrodka, niedopuszczenie do jego degradacji,
co w konsekwencji prowadziłoby do zaprzestania organizacji wypoczynku dla dzieci
i młodzieży – podopiecznych TPD. Przywrócenie świetności ośrodkowi jest też ważne ze
względu na jego położenie w Jastrzębiej Górze przy ul. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Nasz ośrodek służył i w dalszym ciągu będzie
służył dzieciom – podopiecznym placówek
TPD z całego kraju. Jest miejscem umożliwiającym dzieciom bezpieczne spędzanie
czasu podczas wakacji. Daje możliwość realizacji ciekawych programów turystycz-
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Pożegnania...

Barbara Głowacka
Żadne słowa nie są w stanie wyrazić naszego żalu po Jej stracie. Osoby tak szlachetnej,
wrażliwej, ambitnej i wytrwałej.
Basia kochała życie, świat i ludzi. Była
otwarta na drugiego człowieka, nowe
doświadczenia i inną kulturę. Niezwykłą
przyjemność sprawiało jej podróżowanie
i odkrywanie nowych miejsc. Przez ponad
50 lat wraz z mężem Januszem tworzyli piękną i szczęśliwą parę. Wokół Nich
zawsze chętnie skupiało się grono rodziny
i przyjaciół, a różnice pokoleniowe nie miały
znaczenia.
Była nauczycielką, pedagogiem, mentorem.
Pracę zawodową rozpoczęła w szkole dla
dzieci niedowidzących, następnie pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Pełniła również funkcję dyrektora
Szkoły Specjalnej. Później przez wiele lat
pracowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej na stanowisku wizytatora placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Była także
członkinią Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z którym czuła się szczególnie
związana.
Była osobą o silnej osobowości, ogromnej
wiedzy i licznych zdolnościach. Cechowała ją nie tylko kreatywność i wyobraźnia,
ale również sprawiedliwy i realny osąd
rzeczywistości. Zawsze wierna najwyższym
wartościom i wyznawanym przekonaniom,
była niezwykle wymagająca wobec siebie.

Praca stanowiła dla Niej wielką wartość.
Mimo
szczególnego
zaangażowania
i poświęcenia pracy, zawsze znajdowała czas
na bycie z rodziną, kultywowanie tradycji,
na wspólną podróż po Polsce i świecie, pielęgnowanie działki, czy wspólne śpiewanie.
Zawsze służyła radą i pomocą. Dla wielu
z nas była opoką w trudnych chwilach, a także
autorytetem w wielu dziedzinach życia. Była
obdarzona nie tylko darem wymowy, ale
również słuchania. Swoją mądrością dzieliła
się z innymi, będąc doradcą w wielu życiowych sprawach.
Śmiało powiedzieć można, że Basia była
idealistką. Swoje wizje i plany wcielała
w życie, a robiła to z wielką odwagą
i wytrwałością. Jej dążenia kierowane były
dobrem człowieka, dobrem dziecka, chęcią
działania i zmiany choćby części tego świata
na lepsze. Swoją wiedzę, doświadczenie
i upór w dążeniu do celu wykorzystywała
do tworzenia i wdrażania w życie nowych
rozwiązań programowych, służących opiece
nad dziećmi i młodzieżą oraz edukujących
nauczycieli i wychowawców. Ceniła prawdę
i szczerość; zawsze życzliwa wobec ludzi,
elegancka i uśmiechnięta o ujmującym
sposobie bycia i poczuciu humoru.
Mimo choroby, która ją dotknęła, nigdy się
nie poddawała. Była osobą niezwykle silną.
Do końca, do ostatnich dni chciała pozostać
aktywna i brać czynny udział w licznych
projektach, w które była zaangażowana.
Była dla nas wzorem postępowania, wyznawanych zasad moralnych, wzorem uczciwego i nieprzeciętnego człowieka.

Pożegnania...

Bohdan Tracewski
Urodził się w Adampolu, k. Nowogrodka
w 1934 roku. Szkołę podstawową i liceum
ogólnokształcące ukończył na Ziemiach
Odzyskanych w 1952 roku w Miliczu
k. Wrocławia. Studia pedagogiczne na
Uniwersytecie Warszawskim ukończył
w 1957 roku broniąc pracę magisterską
z zakresu pedagogiki społecznej.
W Ośnie Lubuskim, gdzie pracował jako
nauczyciel, zorganizował i prowadził
„Uniwersytet dla rodziców”
Z działalnością Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci zawodowo i społecznie związany
był od 1961 roku. Kolejno pełnił funkcje
inspektora, kierownika Pracowni Społeczno-Pedagogicznej, dyrektora biura Zarządu
Stołecznego, a przez 4 kadencje – Sekretarza
Generalnego Zarządu Głównego. Po przejściu na emeryturę napisał swoistą encyklopedię tepedowską – książkę pt. „Przyjaciele
dzieci”.
W dalszym ciągu był społecznym działaczem, pochylającym się z wielką troską nad
sprawami dzieci, dbającym o rozwój Towarzystwa, zainteresowanym promocją TPD.
Zwolennik i propagator tworzenia społecznego środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania, blisko dziecka i rodziny,
rozwoju pracy od podstaw prowadzonej
przez koła TPD. Z wielka pasją angażował
się w podnoszenie kultury pedagogicznej
społeczeństwa i edukację rodziców.
Do ostatnich dni życia kierował Komisją

ds. Odznaczeń oraz Komisją Historyczną,
w ramach której dbał o dokumentowanie
dorobku i dziedzictwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Był Człowiekiem niezwykle skromnym,
zawsze chętnie służył nam radą i wsparciem,
a my darzyliśmy Go wielkim szacunkiem
i uznaniem.
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