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Szczecińskie obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
W jubileuszowym roku 100-lecia
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyło się
wiele imprez uświetniających i
upamiętniających to niezwykłe
wydarzenie. Zachodniopomorski Oddział
Regionalny, pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierda
Geblewicza oraz Prezydenta Miasta
Szczecin Piotra Krzystka również
zorganizował Wielką Galę Jubileuszową.
W sobotę 22 czerwca, już o godzinie
9:30, w progach gościnnej Filharmonii
Szczecińskiej, odbyła się konferencja
prasowa z udziałem dziennikarzy TVP oraz
Kuriera Szczecińskiego. Tematem
przewodnim były największe dokonania
TPD czyli: projekt „Droga do domu”,
projekt „Dziecko w domu-należne
miejsce”. Pokrótce omówiono plany
związane z przyszłością TPD, a także
podsumowano wsparcie większości
działań TPD poprzez finansowanie ze
strony Miasta, Województwa, a także
Funduszy Europejskich.

Gala 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci to również wspaniała okazja do
wyróżnienia osób i instytucji, które na co
dzień czynnie wspierają działania TPD na
rzecz dzieci i ich rodzin. Tak więc pomiędzy
występami naszych, TPD-owskich, młodych
artystów w specjalnie przygotowanym
programie artystycznym z udziałem dzieci z
przedszkoli, placówek wsparcia dziennego z
terenu całego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koła Pomocy Dzieciom z
Zespołem Downa „Iskierka” wyróżniono i
nagrodzono szereg podmiotów.

ciąg dalszy na str. 6.

Stołeczne obchody 100-lecia TPD

Fot. Piotr Pawłowski, TPD Koszalin

Uroczysta Gala rozpoczęła się
punktualnie o godzinie 10:00. Pierwszym
punktem była projekcja filmu
wizerunkowego. Następnie głos zabrał
prezes TPD ZOR Zygmunt Pyszkowski.
Nawiązał do stuletniej historii Organizacji
wspominając wybitnych działaczy, którzy
swą postawą, poświęceniem oraz
ogromnym zaangażowaniem przyczynili
się do tak długiego trwania na straży praw
dziecka. Swoje wystąpienie zakończył
relacją z obecnych działań oraz planami na
kolejne lata funkcjonowania TPD.

Na początku czerwca, w Warszawie, w
Domu pod Królami, będącego obecnie
siedzibą ZAIKS, odbyła się główna,
Ogólnopolska Gala Obchodów 100-lecia
istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Gala odbyła się pod patronatem
prezydentowej, pani Agaty KornhauserDuda.
W imprezie uczestniczyły delegacje
Regionalnych Oddziałów TPD z całego
kraju, nie zabrakło również reprezentantów
Zachodniopomorskiego Oddziału
Regionalnego z prezesem, Zygmuntem
Pyszkowskim na czele. Przebieg Gali miał
charakter niezmiernie uroczysty i
podniosły, zapoczątkowany
wprowadzeniem Sztandaru TPD przy
dźwiękach Hymnu Narodowego. Następnie

ZACHODNIOPOMORSKI RZECZNIK PRAW DZIECKA
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

odczytano list Pierwszej Damy, w którym
między innymi wyróżniła Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w pracy na rzecz dziecka,
twierdząc, iż nie ma w Polsce większej
organizacji, która z takim oddaniem i od
ciąg dalszy na str. 7.
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Kwiaty Chanel w Drzeninie
W Ognisku TPD w Drzeninie, dzieci
wspólnie z Panią Pedagog Rodzinną Natalią
Szczurek, wykonywały wiosenne kwiaty
przestrzenne nazywane kwiatami Chanel.
Kwiaty te wykonywane są z papieru, który
jest bardzo wdzięcznym materiałem.
Wykonanie kwiatów z papieru to, na
początku dobra zabawa, później okazuje się,
że to straszny pochłaniacz czasu. Kwiatowe
ozdoby upiększyły nasze Ognisko.

Wypoczynek letni
jednym z ważnych
zadań TPD

Marlena Gwiazda-Gielnik,
ŚOW TPD Drzenin, gm. Gryfino

Polsko–Niemiecki Projekt „Bez Granic”
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
Nr 2 TPD w Świnoujściu od marca 2018 r.
realizuje autorski Projekt „Bez granic”,
którego głównym celem jest integracja ze
społecznością lokalną oraz promowanie
wśród dzieci i młodzieży zdrowego i
higienicznego trybu życia. W ramach
realizowanego przedsięwzięcia
zorganizowanych zostało wiele
różnorodnych imprez o charakterze
edukacyjnym i sportowo–rekreacyjnym,
do których chętnie przystąpili podopieczni
placówek współrealizujących zadanie. Do
Projektu przystąpiła również CJD Insel
USEDOM z Zinnowitz, niemiecka
organizacja pozarządowa, której
działalność ma na celu m.in. wsparcie i
niesienie pomocy dzieciom i młodzieży
oraz prowadzenie szeroko pojętych działań

Fot. Archiwum

Zygmunt Pyszkowski - prezes
Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie,
wice-prezes Zarządu Głównego TPD w
Warszawie.

Jak ważnym i nieodzownym
zadaniem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
jest organizacja wypoczynku dla dzieci i
młodzieży świadczą karty historii.
profilaktycznych. Na potrzeby podjętej
współpracy stworzono Polsko–Niemiecką
prezentację, przedstawiającą zakres działań
obu organizacji oraz zakres planowanych
działań programowych.
Marlena Więckowska,
Placówka Specjalistyczna TPD nr 2, Świnoujście

Kolorowo, kanapkowo w ŚOW Sulino
Na zajęciach kulinarnych w
Środowiskowym Ognisku Wychowawczym
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Sulino, gm.
Marianowo, zagościła cała feria
wspaniałych kolorów. Dzieci, z niewielką
pomocą wychowawców, robiły kolorowe,
smakowite kanapeczki. Różnorodne
kształty: buźki, oczka, zwierzątka oraz
uśmieszki sprawiły, że nasze kanapeczki
stały się niezwykle atrakcyjne i smakowite,
bo w końcu „jemy oczami”. Nasi
wychowankowie mieli wiele radości i
satysfakcji z samodzielnej pracy i
późniejszej degustacji swoich małych dzieł
sztuki.
Monika Wróbel,
Wychowawca ŚOW TPD Sulino

Planety wokół nas
Co wiemy o otaczającym nas kosmosie?
Okazało się, że dzieci z Przedszkola TPD w
Chwarstnicy wiedzą na ten temat
zaskakująco dużo. Na zajęciach poznaliśmy
niektóre planety układu słonecznego,
zrobiliśmy kosmos w słoiku, robiliśmy
doświadczenia, podróżowaliśmy rakietą
oraz spotkaliśmy ufoludki. Na koniec zajęć
zjedliśmy, wykonane własnoręcznie z
owoców, bombowe, witaminowe rakiety.
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Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego,
jak ważny jest w życiu każdego młodego
człowieka odpowiedni wypoczynek.
Chwile wytchnienia, oderwanie się od
codzienności, zmiana otoczenia i
środowiska, odreagowanie stresów to
elementy korzystnie działające na zdrowie
psychofizyczne. Dlatego też Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci od początku swej
działalności kładło ogromny nacisk na
organizowanie wypoczynku dla swoich
licznych podopiecznych. Akcję Letnią
zapoczątkowało Robotnicze Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w Warszawie w 1924
roku, czyli w okresie międzywojennym. W
koloniach uczestniczyło wówczas 95
dzieci. Cztery lata później RTPD
zapewniło wypoczynek 1783 dzieciom. Z
kolonii tych korzystały przede wszystkim
dzieci z zakładów i ognisk prowadzonych
przez RTPD. Wybuch II wojny światowej
przerwał akcję kolonijną Towarzystwa.
Tuż po wojnie zapotrzebowanie na
wakacyjny wypoczynek dla dzieci był
wyjątkowo duży. Liczba dzieci, którymi
tradycyjnie już zajmowało się
Towarzystwo znacznie wzrosła, zwłaszcza
osieroconych, niedożywionych,
zaniedbanych pod względem
opiekuńczym i wychowawczym. W 1948 r.
RTPD prowadziło już kolonie dla prawie
62 tys. dzieci.
Pomimo wielu politycznych
zawirowań Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
zajmowało się i nadal zajmuje organizacją
wypoczynku zarówno letniego jak i
zimowego. Każda placówka
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Zachodniopomorskiego Oddziału
Regionalnego przygotowuje dla swoich
podopiecznych wypoczynek w miejscu
zamieszkania tzw. półkolonie. W tym
czasie wychowankowie mają zapewnione
liczne atrakcje: począwszy od zajęć
typowo rekreacyjnych, obcowania z
kulturą (kino, teatr, wystawy),
skończywszy na turystyce. Każdego roku z
tej formy wypoczynku korzysta wielu
podopiecznych naszych placówek.
Od wielu lat na zlecenie Gminy
Miasto Szczecin i Wojewody Zachodniopomorskiego oraz samorządów gmin woj.
zachodniopomorskiego Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci organizuje kolonie
letnie, które odbywają się zarówno nad
morzem (Łukęcin), jak i w górach (Kowary
i Rzeczka). Programy wszystkich
turnusów kolonijnych zawierają elementy
socjoterapii i warsztatów profilaktyki
uzależnień. Jednak najbardziej istotnym
elementem każdego turnusu jest
zaszczepienie w młodych ludziach miłości
do poznawania piękna naszego kraju,
dlatego też nie może zabraknąć atrakcji
turystyczno-krajoznawczych. Każdego
roku z tej formy wypoczynku korzysta
łącznie ok. 600 dzieci i młodzieży. W roku
2019 zwiększyliśmy liczbę turnusów. W
sumie na trzech turnusach w Rzeczce i
Kowarach wypoczywało łącznie 640
dzieci, do tego ponad 100 wyjechało do
Łukęcina.
Wierzę, że kolejna Akcja Letnia
przyniosła wiele korzyści w umysłach i
formie fizycznej naszych podopiecznych.
Mam nadzieję, że pełni zapału i werwy
powrócą do swoich obowiązków
szkolnych. Życzę wszystkim dzieciom i
młodzieży samych sukcesów w nowym
roku szkolnym, a ich rodzicom
wytrwałości, cierpliwości i wiary w swoje
pociechy, której tak często nam wszystkim
brakuje.
Wypoczęty i zrelaksowany człowiek,
to zdrowy człowiek. Mając na uwadze tę
maksymę Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
tuż po wakacjach przygotowuje się do
kolejnej Akcji.

Myśliwi w przedszkolu
"Dbajmy o naszą, polską przyrodę od
małego", pod takim hasłem odwiedzili nas
myśliwi: p. Hubert i p. Ryszard. Do Przedszkola
TPD w Chwarstnicy przybyli z zabawami i
informacjami oraz pokazali dzieciom zwierzęta
zamieszkujące nasze lasy, jak o nie dbać, czym
się odżywiają, jakie wydają głosy i jak
zachowywać się w lesie. Odbył się też konkurs
na najładniejszy rysunek, za co otrzymaliśmy
nagrody: lornetkę, róg myśliwski, książkę o
zwierzętach oraz dyplomy. Bardzo dziękujemy.
Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Z książką
za pan brat
W czerwcu w Placówce Wsparcia
Dziennego TPD, przy ul. Potulickiej 29 w
Szczecinie, odbyły się bardzo ciekawe
warsztaty z książką "Dom nie z tej ziemi"
autorstwa Małgorzaty StrękowskiejZaremby. Książka opowiada o przemocy,
ale w bardzo subtelny i mądry sposób. To
niezwykła i bardzo poruszająca opowieść o
dziewczynce, która próbuje "tłumaczyć"
przemoc złymi czarami, a poczucie krzywdy
zmienia w dziecięcą fantazję. W swojej
najnowszej książce autorka „Złodziei
snów”, porusza tematy, o których trudno
jest i mówić, i milczeć. Ale czy dom nie z tej
ziemi pozwoli wyrwać sobie tajemnicę?

Zajęcia poprowadziła p. Barbara
Markowska ze Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich Koło nr 3 przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Szczecinie. Dzieci słuchały fragmentów
książki, po czym rozmawiały o swoich
spostrzeżeniach. Po przeczytaniu książki
nasi wychowankowie tworzyli własne miniksiążki obrazujące "tajemnice domu nie z tej
ziemi". Bardzo dziękujemy za spotkanie.
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Anna Żołna, kier. ŚOW TPD
Szczecin, ul. Potulicka 29

Urodziny SP nr 2
w Trzebiatowie

Z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2
w Trzebiatowie uczestniczyliśmy w Pikniku
Rodzinnym. Wspólnie z uczniami Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Z. Herberta
w Trzebiatowie przygotowaliśmy stoisko, na
którym nie zabrakło zdrowych przekąsek
oraz smakołyków. Przy stoisku
prezentowała się klasa mundurowa, można
było poćwiczyć pierwszą pomoc na fantomie
oraz zarejestrować się do bazy Dawców
Szpiku DKMS.

Z okazji tak zacnych urodzin wszyscy
wychowawcy Placówek TPD w Trzebiatowie
życzą uczniom, by szkoła pozostała
miejscem zdobywania wiedzy, w którym
każdy młody człowiek znajduje inspiracje i
szanse rozwoju. Wszystkim pracownikom
szkoły życzymy dalszego wszechstronnego
działania oraz podejmowania wielu
wyzwań, entuzjazmu i kreatywności.
Gratulujemy wielu sukcesów
dydaktycznych i wychowawczych.
Dziękujemy za stworzenie dobrej oraz
twórczej atmosfery sprzyjającej
wszechstronnemu rozwojowi uczniów.
Mamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie
równie owocna.
Agnieszka Szkarapata,
kier. ŚOW TPD w Kłodkowie

3

Nr 4/19 (17) - wrzesień 2019 r.

Piknik Rodzinny w Gąbinie, gm. Trzebiatów
W sobotę 15 czerwca 2019 r.
spotykaliśmy się już po raz trzeci na
Pikniku Rodzinnym „Zdrowo jesz - lepiej
żyjesz” organizowanym przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz
Sołectwa i Rady Osiedli gminy Trzebiatów
w ramach Projektu Kulczyk Foundation
„Żółty Talerz”, tym razem w Gąbinie.
Celem naszej imprezy było zachęcanie
rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi
dziećmi, propagowanie zdrowego
odżywiania i aktywnego spędzania czasu
wolnego, a także dostarczenie wielu okazji
do radości, śmiechu i dobrego nastroju. To
również okazja do lepszego poznania się i
zintegrowania. Spotkanie było też okazją
do świętowania 100-lecia TPD.
I udało się! Pogoda dopisała, frekwencja
także, wszyscy bawili się wyśmienicie. Na
pikniku można było spotkać również
zaproszonych gości burmistrza
Trzebiatowa p. Józefa Domańskiego,
Prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci p.
Zygmunta Pyszkowskiego i p. Dorotę
Malińską skarbnika TPD, p. dyrektor
Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki
Komunalnej Agatę Sołtysiak, radnych p.
Zofię Minko i p. Grzegorza Szafrańskiego.

Piknik rozpoczął się od powitania gości,
po którym pan burmistrz, pani dyrektor
ZGDiGK i sołtys Gąbina p. Beata Wolak
uroczyście przecięli wstęgę i otworzyli długo
oczekiwane nowe boisko sportowe w
Gąbinie. Goście na ręce sołtysa przekazali
piłki dla dzieci.
Następnie głos oddaliśmy
przedszkolakom z Jaromina i Chomętowa,
które przedstawiły krótki program
artystyczny nagrodzony gromkimi
brawami.
Po zakończeniu części artystycznej
wszystkie dzieci, wraz z rodzicami, mogły
wziąć udział w warsztatach kulinarnych,
zabawach, konkursach i zawodach
sportowych. Były to min.: akademia
kulinarna z konkursami ubijania śmietany
trzepaczką ręczną oraz wykonanie tortu na
100-lecie TPD, prowadzona przez Tomka
Grzelakowskiego, warsztaty kulinarne
prowadzone przez p. Kamilę Klimkiewicz
oraz czytanie książek przez naszych
licealistów, którzy wraz z p. dyrektor
Jadwigą Jaworską przyjechali do nas z

Piknik Rodzinny na stadionie w Ińsku
W dniu 15 czerwca na Stadionie w Ińsku
odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem
"Zdrowo jesz, lepiej żyjesz", połączony z
obchodami Jubileuszu 100-lecia TPD.
Przyjechali zaproszeni goście, był tort,
konkursy sprawnościowe z nagrodami
oraz stoiska ze zdrową żywnością. Jak co
roku nie zabrakło również WOPR Ińsko
oraz bazy nurkowej VIP DIVER, dzięki
którym wychowankowie obejrzeli pokaz
ratownika medycznego i nauczyli się
udzielać pierwszej pomocy. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni.

Przygodami Kubusia Puchatka i książkami
dla mam. Podczas czytania dzieci mogły
własnoręcznie zrobić przypinkę "Przyjaciel
Kubusia Puchatka". Pomagali im w tym
Dominika i Piotr. Serdecznie im
dziękujemy, ponieważ zawsze są z nami na
każdej naszej imprezie i służą nam
bezinteresowną pomocą. W trakcie
pikniku wszyscy mogli wziąć udział w
pokazie ratownictwa i udzielaniu pomocy
poszkodowanym w wypadku
samochodowym prowadzonym przez
naszą Trzebiatowską Straż Pożarną.
Można było poszaleć na dmuchańcach,
zjeść kiełbaskę, mięso, rybę i kaszankę z
grilla oraz pajdę chleba ze swojskim
smalcem i ogórka małosolnego oraz watę
cukrową. Na stołach nie brakowało ciast,
zdrowych sałatek i soków. Można też było
pojeździć na koniu ze stadniny Fuzja p.
Kasi Kolasińskiej oraz pobawić się z

Klaunami, którzy malowali chętnym
dzieciom twarze. Na zakończenie imprezy
wszystkie dzieci wzięły udział w bezpłatnej
loterii fantowej, każdy los wygrywał i na
każde dziecko czekał drobny upominek.
Pragniemy podziękować również
wszystkim, którzy pomogli w
przygotowaniu pikniku tj.: przede
wszystkim p. sołtys Gąbina Beacie Wolak i
jej rodzinie, wychowawcom Placówek
Wsparcia Dziennego TPD gminy
Trzebiatów, naszym wolontariuszom
państwu Ewelinie i Sylwestrowi
Jóźwikom, paniom: Aleksandrze
Bartmańskiej, Katarzynie Wiszniewskiej,
Dominice Szkarapacie i Monice Buch.
Dzięki współpracy wszystkich chętnych
ten dzień był niezapomnianym przeżyciem
dla wszystkich uczestników naszej zabawy.
Największe jednak podziękowania dla
dużej liczby dzieci i rodziców, bez których
Piknik Rodzinny by się nie odbył.

Katarzyna Żelisko,
ŚOW TPD Storkowo
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Krzysztof Buch,
kier. placówek TPD w gminie Trzebiatów
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Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
Dziecko zachowujące się w sposób
nieakceptowany społecznie może zostać
ocenione jako chuligańskie i źle
wychowane, ale może być także
potraktowane jako osoba z poważnymi
zaburzeniami, które znajdują swe miejsce
w klasyfikacji chorób i zaburzeń
psychicznych. Czy istnieje różnica
pomiędzy jednym (chuligaństwem), a
drugim (zaburzeniami zachowania) i jak ją
rozpoznać, aby nie krzywdzić, lecz pomóc?
Zaburzenia zachowania stanowią złożony
zespół problemów emocjonalnych oraz
dotyczących ogólnego postępowania dzieci
i młodzieży. Dziecko takie ma poważne
trudności z opanowaniem i
przestrzeganiem zasad moralnych i
społecznych, przejawia zachowanie
agresywne, często niszczy przedmioty,
okłamuje, kradnie, wychodzi z domu i nie
dociera do szkoły, zdarzają mu się także
ucieczki w nieznane na okres dłuższy niż
kilka godzin. Przez innych oceniane jest
raczej jako chuligańskie, zbuntowane niż
jako chore czy zaburzone umysłowo, choć
na pewno wymagające pomocy. Leczenie
powinno obejmować terapię
behawioralno-poznawczą oraz
systemową, a także farmakoterapię.
Zaburzenia zachowania są rozpoznawane
w przypadku, gdy powtarzają się
wielokrotnie, mają cechy stałości i dotyczą
poważnego naruszania praw innych ludzi

oraz łamania norm społeczno-etycznych.
Ponadto trzy lub więcej specyficznych
zachowań było obserwowanych w ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy, a
przynajmniej jedno z aspołecznych
zachowań wystąpiło w ciągu minionych
sześciu miesięcy. Zaburzenia w zachowaniu
dziecka wpływają niekorzystnie na jego
funkcjonowanie w wielu dziedzinach życia,
tj. w kontaktach interpersonalnych z
osobami znanymi i obcymi, osiągnięciach
szkolnych i innych rodzajach aktywności.
Rodzaje zaburzeń zachowania.
Typ dziecięcy - obejmuje zaburzenia
ujawnione przed 10 rokiem życia dziecka.
Częściej są to chłopcy, którzy wykazują
zachowania: agresja fizyczna i słowna,
konflikty z rówieśnikami i bójki, są
nieposłuszni, ignorują zalecenia dorosłych,
kłócą się z nauczycielem i rodzicami,
obrażają ich, często tracą panowanie nad
sobą, celowo wykonują czynności, które
denerwują i rozdrażniają innych.
Dzieci te ujawniają pełny zespół objawów
zaburzonego zachowania przed
wkroczeniem w okres dojrzewania. Jest
wysoce prawdopodobne, iż zachowania te
nasilą się w dalszych okresach rozwoju,
mogą stać się podstawą osobowości
antyspołecznej.
Typ adolescencyjny - zespół
zachowań, które ujawniają się dopiero po 10
roku życia dziecka. Osoby te przejawiają
zadowalające relacje z rówieśnikami, a
zaburzenia dotyczą głównie kradzieży,
wagarów i łamania reguł społecznych.
Występują one równie często u obu płci,
zachowanie to odbiega od przyjętych norm.
Do najczęściej wymienianych zaburzeń
należą: zespół nadaktywności
psychoruchowej z zaburzeniami uwagi
(ADHD), FAS (Płodowy Zespół
Alkoholowy), autyzm oraz Asperger.
Specjalistyczna pomoc.
Psychologiczna opieka, w przypadku
zaburzeń zachowania, powinna obejmować

Fot. www.i.ytimg.com

Integracja międzyświetlicowa

Fot. www.understood.org

cały system, w którym wzrasta dziecko, a
zatem rodzinę, szkołę oraz oczywiście
osobę sprawiającą problemy
wychowawcze. Podejście systemowe w
połączeniu z elementami terapii
poznawczo-behawioralnej zawiera wiele
rodzajów oddziaływań. Terapia
ukierunkowana jest na rozwój i kształcenie
podstawowych umiejętności
psychospołecznych. Interwencja rodzinna
polega przede wszystkim na udzieleniu
rodzicom wsparcia. Pomoc rodzicom w
rozwiązaniu ich osobistych problemów
jest niejednokrotnie jednym z pierwszych
zadań terapeutycznych. Ponadto w ramach
terapii behawioralnej są oni wyposażani w
wiedzę i umiejętności stosowania
skutecznych metod wychowawczych,
efektywnej komunikacji z dzieckiem oraz
strategii negocjacyjnych, przydatnych w
rozwiązywaniu wielu problemów. Należy
pamiętać, iż terapia zaburzeń zachowania
jest długotrwała, a efekty nie pojawiają się
natychmiast. Fundamentem i ogromnym
krokiem milowym zarazem, jest
zbudowanie więzi i zdobycie zaufania
młodego człowieka. Jak wskazują bowiem
studia przypadków, najbardziej pierwotną
przyczyną zaburzenia zachowania jest
przekonanie dziecka, że nie jest przez
nikogo kochane.
Agnieszka Jäger,
pedagog-terapeuta, TPD ZOR Szczecin

... nad morze !

Pewnego, słonecznego dnia pojechaliśmy
na osiedle Kasztanowe do ŚOW TPD na
Festyn "Świetlicowy zawrót głowy". Punktem
kulminacyjnym były pokazy taneczne dzieci z
ŚOW Kosynierów i ŚOW Kasztanowe oraz
nauka tańca dla każdego chętnego. Poza
wspaniałymi zajęciami tanecznymi i
"biegiem szampańskim na orientację" była
możliwość zapisania się do ŚOW Kasztanowe

oraz integracja dzieci z obu placówek. Czekał
na nas również słodki poczęstunek: wata
cukrowa, ciasta i napoje. Całej imprezie
towarzyszyła dobra muzyka i radość dzieci i
wychowawców. Dziękujemy p. Dobrusi za
zorganizowanie tej wspaniałej imprezy i
zaproszenie nas. Wielkie podziękowania
również paniom: Ewelinie i Marice za
poprowadzenie zajęć tanecznych.
Monika Miziałkowska,
wych. ŚOW TPD Szczecin, os. Kosynierów 16

Dzieci z Przedszkola TPD w Chwarstnicy
wybrały się nad morze do Pobierowa. Piękna
pogoda pozwoliła na spacer brzegiem morza i
podziwianie nadmorskiego krajobrazu. Były
wesołe zabawy na plaży, budowanie z piasku,
zbieranie muszelek i kamyków. Humory
dopisywały, czas minął bardzo radośnie i
niestety bardzo szybko.
Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy
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Szczecińskie obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ciąg dalszy ze str. 1.

Statuetką Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci uhonorowano:
- Spółdzielnie Mieszkaniowe: „Dąb” i
„Kolejarz”, które od wielu lat propagują
pracę środowiskową, tworząc przy
współpracy z TPD bezpieczne warunki do
wypoczynku, rekreacji i edukacji.
- Zachodniopomorskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
które od początku istnienia
współpracujące z TPD przy organizacji
kursów kompetencyjnych, wychowawców,
kompetencji rodzicielskich.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w
Szczecinie, spadkobiercy pierwszego w
województwie szczecińskim Koła TPD
utworzonego w 1964 r. na rzecz dzieci
specjalnej troski.
- Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
związane z nami od początku działania
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na
Pomorzu Zachodnim.

Fot. Piotr Pawłowski, TPD Koszalin

- Odział Zachodniopomorski
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, dzięki
dofinansowaniu którego możemy
utrzymywać Specjalistyczną Placówkę
Wsparcia Dziennego "Iskierki", podnosząc
jakość życia i usamodzielniać dzieci i
młodzież z Zespołem Downa.
Odznakę Przyjaciela Dziecka
zasłużenie otrzymali:
Lidia Dzwinka - mediator, Rzecznik
Praw Dziecka TPD, z wielkim sercem i
wiedzą zaangażowana w walkę o dobro
dziecka.
Teresa Czaplińska - Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego w Połczynie
Zdroju.
Bartosz Zabrocki - dyrektor Krajowego
Komitetu Wychowania Resocjalizacyjnego, przedszkoli TPD w Koszalinie,
wcześniej inicjator ich powstania.
Specjalnymi Medalami 100-lecia
uhonorowano byłych Działaczy TPD:
Zbigniewa Pieczyńskiego, Jana
Komeckiego, Alicję Modrzejewską,
Władysława Myśko, Barbarę BoraśBogumił, Barbarę Kałużną, Barbarę
Jaskierską, Małgorzatę Moś, Zofię
Utracką, Dorotę Rybarską-Jarosz oraz
Piotra Dzwinkę.
Medale 100-lecia otrzymali także:
Władysław Kiraga - były Burmistrz
Nowego Warpna, który współpracował i
tworzył warunki do działalności TPD.
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Stanisław Krzywicki - wieloletni działacz
TPD.
Magdalena Kochan - Poseł na Sejm RP.
Tamara Olszewska-Watracz - trener,
szkoleniowiec, kierownik w Specjalistycznej
Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i
Młodzieży z ADHD oraz Przewodnicząca
Koła Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w
Szczecinie.
Zbigniew Andrzejewski przewodniczący Koła Dzieci Chorych na
Fenyloketonurię.
Agnieszka Jagieluk - przewodnicząca
Koła Dzieci Chorych na Gościec Przewlekle
Postępujący.
Alicja Bodych - lekarz, założycielka i
opiekun medyczny wspierający rodziców
przy Kole Chorych na Gościec Przewlekle
Postępujący.
Dorota Malińska - Skarbnik Zarządu
TPD ZOR w Szczecinie.
Antonii Szarmach - działacz TPD na
terenie Okręgu Koszalińskiego.
Robert Lepa - działacz TPD na terenie
Okręgu Koszalińskiego.
Adam Swat - prezes Oddziału TPD w
Kołobrzegu, członek Zarządu Oddziału
Okręgowego TPD w Koszalinie.
Piotr Pawłowski - redaktor naczelny
miesięcznika „Świat Dziecka” wydawanego
przez koszalińskie TPD, przewodniczący
Społecznej Rady Programowej oddziału.
Anna Poznańska - działaczka TPD na
terenie Okręgu Koszalińskiego w zakresie
upowszechniania przedszkoli.
Krystyna Lembowicz - wieloletni
działacz TPD w Połczynie Zdrój.
Odznakę 100-lecia „Przyjaciel
Dziecka” otrzymali:
Katarzyna Jaworska-Ackiewicz wieloletni prawnik działający przy
Rzeczniku Praw Dziecka TPD w Szczecinie.
Ryszard Jamroży - działacz TPD,
animator zajęć w Placówkach TPD na
terenie województwa.
Stanisława Bodnar - burmistrz Miasta
Suchań, działacz TPD, tworzyła system
przedszkoli i świetlic terapeutycznych na
terenie gminy.
Renata Karwowska - inspektor, jedna z
pierwszych lekarek specjalizujących się w
rozpoznawaniu dzieci z ADHD.
Izabela Gorzkowska - lekarz psychiatra
dziecięcy związany z Kołem ADHD.
Małgorzata Furga - redaktor Radia
Szczecin, autorka licznych audycji na rzecz
dziecka oraz propagujących działalność
TPD.

Anna Gniazdowska - redaktor Kuriera
Szczecińskiego upowszechniająca
działania na rzecz dzieci.
Anna Kolmer - redaktor, popularyzatorka działań TPD w Radiu Szczecin,
autorka wielu interesujących audycji.
Michał Janicki - aktor, od wielu lat
współpracujący z TPD.
Maria Buchelt - działaczka TPD,
specjalizująca się w pomocy dzieciom z
Zespołem Downa, współpracująca z
Placówką Specjalistyczną „Iskierki”.
Katarzyna Zwarzany - oddany działacz
TPD na rzecz pozyskiwania środków
unijnych przynoszących nową jakość w
pomocy dziecku i rodzinie.
mł. insp. Arkadiusz Popiół - kierownik
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
insp. Ryszard Gan - dowódca Oddziału
Prewencji Policji w Szczecinie.
Jacek Stankiewicz - adwokat związany z
TPD, od lat współpracujący z Rzecznikiem
Praw Dziecka TPD.
Joanna Burger - pełnomocnik Zarządu
Europejskiej Fundacji na Rzecz Osób
Potrzebujących EFOP.
Andrzej Przewoda - dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Jan Marcinkowski, Ewa Mrówka i
Ewa Paczkowska - wieloletni, zasłużeni
działacze TPD ZOR w Szczecinie.
Dyplomy Przyjaciela Dziecka
otrzymały Instytucje, które na stałe
wpisały się w historię działalności TPD,
między innymi Redakcje: TVP Szczecin,
Radia Szczecin, Kuriera Szczecińskiego,
Głosu Szczecińskiego, a także Starostwo
Powiatu Polickiego oraz Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Miłą niespodzianką było wystąpienie
Henryka Zabrockiego, prezesa
Okręgowego Oddziału TPD w Koszalinie,
podczas którego padło wiele ciepłych słów
na temat funkcjonowania Zarządu
Szczecińskiego. Korzystając z okazji
wręczył, specjalnie przygotowane,
Statuetki Aniołów, których to cechami,
jak wspomniał, charakteryzują się ludzie
tak wiele poświęcającym innym.
Dziękujemy wszystkim gościom za
obecność i wspólne przeżywanie tak
uroczystych i podniosłych chwil. Przed
nami kolejne 100 lat pracy na rzecz tych,
którzy potrzebowali, potrzebują i będą
potrzebowali pomocy.

Fot. Piotr Pawłowski, TPD Koszalin
Magdalena Wilk,
koordynator pedagogów rodzinnych
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Stołeczne obchody 100-lecia TPD
ciąg dalszy ze str. 1.

tylu lat zajmuje się wsparciem i opieką nad
najmłodszymi oraz ich rodzinami.
Wskazała, że innowacyjne działania TPD
mają na celu wsparcie rodziny jako całości,
a nie tylko dzieci. Na koniec pozdrowiła
wszystkich uczestników oraz
pogratulowała odznaczonym.
W następnej kolejności głos zabrał
prezes Zarządu Głównego TPD, Wiesław
Kołak, który wspomniał o 100-letniej
historii Towarzystwa oraz o planach i
wyzwaniach na XXI wiek. Po krótkim
przemówieniu wręczono medale
pamiątkowe na 100-lecie TPD.
Odznaczeni zostali wszyscy prezesi
oddziałów regionalnych, szereg osób
aktywnie wspierających działania TPD
oraz najważniejsze firmy współpracujące
w skali krajowej.

Kolejnym punktem programu było
odczytanie treści listów gratulacyjnych od
różnych osobistości, w tym od: Adama
Struzika - marszałka województwa
mazowieckiego, Dariusza Piątkowskiego ministra edukacji narodowej, Elżbiety
Rafalskiej - ministra rodziny, pracy i
polityki społecznej, Aurelii Michałowskiej z
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,
Zdzisława Sipiery - wojewody
mazowieckiego, Mirosławy Kątnej z
Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Adama
Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich,
Doroty Habich - zastępcy prezesa zarządu
PFRON oraz innych.
Co pewien czas Gala była przerywana
pokazami krótkich filmów ukazujących
historię TPD na przykładzie zdjęć
archiwalnych pochodzących z dawnych
kronik. Poszczególne filmy ukazywały
kolejne 10-lecia tej niezwykle pasjonującej
historii. Dodatkową atrakcją był odczyt
krótkich fragmentów archiwalnych kronik,
dokumentów i różnego rodzaju zapisków i
notatek. Niezwykle emocjonujący odczyt
nasycony ogromnym ładunkiem
emocjonalnym oraz ekspresją wyrazu
wykonał aktor filmowy, teatralny i
telewizyjny, Stanisław Górka, znany z roli
Zbigniewa Sroki w serialu "Plebania".
Wystąpienia gości, wręczanie nagród
oraz pokazy filmów przeplatane były

Zaproszenie na Paprykarz 2019
W dniach 5-6 października, w Muzeum
Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy
ul. Niemierzyńskiej 18 a, odbywać się
będzie Szczeciński Festiwal Modelarski
PAPRYKARZ 2019. Jest to już IX edycja tej
modelarskiej imprezy w naszym mieście.
Festiwal jest świętem modelarstwa, na
które przyjeżdżają modelarze z całej Polski
oraz z zagranicy, prezentując swoje,
pieczołowicie wykonane modele. Podczas
Festiwalu modele te można będzie
oglądać, gdyż wstęp na wystawę
modelarską jest bezpłatny. Zwiedzanie
dostępne będzie w sobotę w godz. 13:0018:00, a w niedzielę w godz. 10:00-13:00.
Poza oglądaniem modeli można także
obejrzeć sprzęt wojskowy, który będzie
wystawiony i udostępniony na dziedzińcu
Muzeum oraz wziąć udział w warsztatach
modelarskich dla najmłodszych, w czasie
których można będzie spróbować swoich

sił w modelarstwie. Serdecznie zapraszamy
wszystkich, którzy sklejają modele do
udziału, a tych którzy nie sklejają do
odwiedzenia Festiwalu. Szczególnie
zapraszamy młodych modelarzy do udziału.
Można będzie porozmawiać i wymienić
doświadczenia, jak również podejrzeć
techniki stosowane przez innych modelarzy.
Szczeciński Paprykarz Modelarski

biografiami i wspomnieniami o byłych
prezesach TPD, wspomnieniem o
marszałku Józefie Piłsudskim, który był
wielkim przyjacielem dzieci, o Tomaszu
Arciszewskim, założycielu i pierwszym
prezesie Robotniczego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, działającego w latach
1926-1949 oraz o Wacławie Tułodzieckim,
który w latach 1932–1938 sprawował
funkcję sekretarza generalnego RTPD. Na
koniec części oficjalnej nastąpiła minuta
ciszy, która uczciła pamięć dwóch
milionów dziecięcych ofiar faszyzmu i
stalinizmu. Na zakończenie Gali
podziwialiśmy występy dzieci ze
Środowiskowych Ognisk Wychowawczych
oraz wspaniały występ Towarzystwa
Teatralnego „Pod Górkę”.
Magdalena Wilk,
koordynator ŚOW TPD w Szczecinie

Wycieczka do
Trzęsacza
W dniu 29 sierpnia wychowankowie ze
Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego TPD w Storkowie, wraz
ze swoją panią Kasią oraz paniami Jolami i
ich wychowankami z innych Ognisk,
uczestniczyli w wycieczce do Trzęsacza.
Zwiedziliśmy Muzeum Luster oraz Salę
Multimedialną, gdzie poznaliśmy historię
najważniejszego zabytku Trzęsacza - ruin
gotyckiego kościoła wybudowanego
pośrodku wsi na przełomie XIV i XV w. w
odległości prawie 2 km od morza.
Bawiliśmy się w morzu, oczywiście pod
opieką ratowników i opalaliśmy się w
słońcu, które tego dnia nam dopisywało.
Po zabawie na plaży poszliśmy na obiad
oraz pyszne lody. Po całym dniu
plażowania, dzieci zmęczone, lecz
szczęśliwe, wróciły bezpiecznie do domu.

Katarzyna Żelisko,
ŚOW TPD Storkowo
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Wycieczka z Adlerem
W czerwcu, z okazji Dnia Dziecka,
podopieczni Środowiskowych Ognisk
Wychowawczych Nr 1 i 2 TPD ze
Świnoujścia, uczestniczyli w
dwugodzinnej wycieczce statkiem AdlerVineta. Pływaliśmy po porcie, po Kanale
Piastowskim oraz Zalewie Szczecińskim.
Uczestnicy rejsu mogli obejrzeć Terminal
Promowy, Stocznię oraz Port Wojenny
Świnoujście. Załoga jednostki Adler-

Vineta przygotowała dla dzieci dodatkowe
atrakcje takie jak: malowanie twarzy,
konkurs plastyczny oraz słodkie przekąski.
Z pewnością ten niesamowity rejs na długo
zapadnie w pamięci dzieci, pozostawiając
moc pozytywnych wrażeń i emocji. Tą drogą
pragniemy też gorąco podziękować firmie
Adler Schiffe, załodze Adler–Vineta, p.
Anecie Zdybel oraz wolontariuszkom z
Fundacji Motywacja i Działanie za
organizację i wszystkie atrakcje
przygotowane dla dzieci.

Dzień piżamowy
w Chwarstnicy
Dzień piżamowy w przedszkolu czyli
buszowanie przedszkolaków - nocnych
zwierzaków. Dzieci przybyły do
Przedszkola TPD w Chwarstnicy ubrane w
piżamy w towarzystwie swoich poduszek i
maskotek, a tu czekało na nie mnóstwo
niespodzianek. Cała sala zamieniła się w
małą sypialnię. Dzieci mogły poleżeć przy
kołysankach, bajkach czytanych przez
nauczyciela. Odbył się także "piżamowy
pokaz mody" i "piżamowa dyskoteka". Nie
zabrakło także konkursów: na największą
wieżę z poduszek, przejście z poduszką na
głowie, bitwy na poduszki. To był
niezapomniany dzień w przedszkolu, pełen
radosnych wrażeń i emocji.

Marlena Więckowska, Justyna Szulc,
Placówki Specjalistyczne TPD w Świnoujściu

„Festyn Letni” w Zinnowitz
W ramach realizowanego,
Polsko–Niemieckiego Projektu „Bez
granic”, podopieczni Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego TPD Nr 2 w
Świnoujściu, uczestniczyli we wspaniałym
„Festynie Letnim” w Zinnowitz, w
Niemczech. Przewodnim celem podjętej z
CJD Insel Usedom współpracy jest
promowanie wśród dzieci i młodzieży

Jolanta Szymczak, Marta Bus i Marta Zerek
Przedszkole TPD w Chwarstnicy

Dzień Mamy
w Storkowie

zdrowego i higienicznego trybu życia,
przekazywanie wiedzy i szerzenie szeroko
pojętej profilaktyki. Dla uczestników
Festynu przygotowano szereg ciekawych
atrakcji, takich jak: szalone zabawy na
dmuchanym zamku, liczne konkursy
sprawnościowe, stoiska informacyjne
organizatorów, występy dzieci z przedszkola
w Zinnowitz, malowanie twarzy oraz wiele,
wiele innych. Tą drogą pragniemy również
gorąco podziękować zastępcy prezydenta
miasta p. Pawłowi Sujce oraz p. Agnieszce
Kregiel ze Stowarzyszenia PSONI Koło w
Świnoujściu za pomoc w organizacji
transportu, a tym samym możliwości
uczestnictwa w tak ciekawym wydarzeniu.

Jak co roku, wychowankowie Placówki
Wsparcia Dziennego TPD w Storkowie
przygotowały dla swoich mam super
prezenty z okazji Dnia Mamy.
Najciekawszym prezentem okazały się
kwiaty w doniczce przyozdobione sercami i
napisem "Kocham Cię". Niektóre mamy
tak się wzruszyły, że poleciały im łezki.

Marlena Więckowska,
Placówka Specjalistyczna TPD nr 2, Świnoujście
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Katarzyna Żelisko,
ŚOW TPD Storkowo
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Akcja Letnia - kolonie w górach i nad morzem
Kowary 2019
Kolejny już raz grupa szczecińskich
kolonistów gościła w malowniczych
Karkonoszach. W tym roku podczas
wakacji odbyły się aż trzy czternastodniowe
turnusy, na których począwszy od połowy
lipca w Kowarach wypoczywało ponad 270
dzieci i młodzieży ze Szczecina i okolic. Jak
co roku odkrywaliśmy piękno Dolnego
Śląska. Przemierzaliśmy zalane słońcem
górskie szlaki, zdobyliśmy najwyższy szczyt
Rudaw Janowickich - Skalnik (935 m
n.p.m.). Zobaczyliśmy wiele ciekawych
miejsc oraz skorzystaliśmy z fascynujących
lokalnych atrakcji. Między innymi
odwiedziliśmy: Jelenią Górę, Karpacz i
Kamienną Górę. W Karpaczu
skorzystaliśmy z letniego Toru
Saneczkowego „Alpine Coaster”. W
Jeleniej Górze, wraz z przewodnikiem,
przemierzyliśmy szlak turystyczny
poznając starówkę i wszystkie
najważniejsze zabytki, natomiast w
Kamiennej Górze uczestniczyliśmy w
ciekawej lekcji historii podczas zwiedzania
Tajnego Laboratorium Hitlera „Arado”.
Młodsi w tym czasie brali udział w
warsztatach organizowanych w Muzeum
Tkactwa. Byliśmy w kowarskim Kinie „Za
rogiem”. Poznaliśmy historię Kowar
opowiedzianą przez przewodnika w czasie
spaceru po starówce. Byliśmy w kowarskim
ratuszu, w Sali Rajców oraz w Izbie
Pamięci. Najmłodsi koloniści obcowali z
naturą poznając zwyczaje zwierząt w
Gospodarstwie Agroturystycznym.
Ponieważ pogoda dopisywała nasze
maluszki miały okazję popluskać się przez
cały dzień w cudownej Bawialni Pałacowej,
za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni
właścicielowi obiektu. Każdy dzień
obfitował w moc atrakcji, a i wieczory nie
należały do nudnych. Wieczorami
odbywały się dyskoteki, piekliśmy
kiełbaski na ognisku. Nieodzownym
elementem kolonii był oczywiście
kolonijny chrzest, a także kolonijny turniej
„Mam Talent”. Spotkaliśmy się także z
ciekawymi ludźmi, którzy zaprezentowali
nam swoje trudne zawody. Między innymi
poznaliśmy pracę strażaków oraz
policjantów. Czas szybko płynął, kolonie
skończyły się. Pora wracać do szkoły.
Mamy nadzieję, że czas spędzony na
naszych koloniach przyniesie dużo sił na
nowy rok szkolny. Do zobaczenia za rok.

Magdalena Wilk,
kierownik II turnusu kolonii w Kowarach

Łukęcin 2019

Rzeczka 2019
Pomiędzy 25 lipca, a 3 sierpnia odbyły
sie kolonie dla dzieci i młodzieży w trudnej
sytuacji materialnej. Turnus odbył się w
Rzeczce na Dolnym Śląsku, wzięło w nim
udział 78 kolonistów.

W dniach 6-19 sierpnia dzieci ze Szczecina
wypoczywały na kolonii socjoterapeutycznej
w nadmorskiej miejscowości Łukęcin. Pobyt
zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zachodniopomorski Oddział
Regionalny w Szczecinie. Gościliśmy w
Ośrodku wczasowym ,,PIONIER”. W
wypoczynku wzięło udział 78 dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym.
Łukęcin to niewielka miejscowość
wypoczynkowo-sanatoryjna w województwie
zachodniopomorskim na trasie DziwnówPobierowo, charakteryzująca się
specyficznym mikroklimatem mającym
wpływ na leczenie dolegliwości układu
oddechowego, krążenia oraz innych
schorzeń. W Łukęcinie znajduje się piękna,
szeroka plaża. Pas lasu dzielący plażę od
ośrodka wczasowego jest miejscem służącym
rekreacji, można tam miło spędzić czas.
W trakcie pobytu koloniści korzystali z
kąpieli morskich i słonecznych, zwiedzali
miasto i okolice. Dzielnie maszerowali do
Pobierowa i Dziwnówka. Wzięli udział w
dwóch wycieczkach autokarowych do Fortu
Anioła w Świnoujściu oraz do Kołobrzegu,
gdzie m.in. weszli na Latarnię Morską, z
której podziwiali przepiękny Kołobrzeg i jego
okolice z wysokości 26 m. Byli także w
Pobierowie na Parku Linowym (dzieci
starsze) i na Dmuchańcach (dzieci młodsze).
Koloniści brali udział w konkursie czystości
pokoi, w konkursie plastycznym „Najpiękniejszy zachód słońca”oraz w
konkursie na rzeźbę z piasku. Chętnie
rywalizowali na Olimpiadzie Kolonijnej w
rzutach do celu, grze w badmintona,
przeciąganiu liny i Baloniadzie. Bawili się na
dyskotece podczas, której wybrano Miss i
Mistera kolonii. Wieczorem zaś spotykali się
przy ognisku na wspólnym pieczeniu
kiełbasek i pokazach umiejętności
artystycznych.
W czasie trwania kolonii zapewniono
dzieciom bezpieczny i atrakcyjny
wypoczynek z uwzględnieniem zajęć
profilaktycznych i socjoterapeutycznych
skierowanych na integrację, wyrabianie
nawyków osobistej odpowiedzialności
każdego uczestnika za własne życie i zdrowie.
Promowano zdrowy styl życia i uczono
sposobów radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami. Ukazywano alternatywne
sposoby spędzania wolnego czasu w sposób
twórczy i konstruktywny.
Alicja Kuś,
kierownik kolonii w Łukęcinie

Dzieci zwiedziły miasto Walim, miejsca
pamięci pomordowanych w czasie II wojny
światowej, składając hołd ofiarom
faszyzmu. Udało nam się również odbyć
pieszą wycieczkę do Sokolca. Koloniści
zwiedzili również nieczynną kopalnię
węgla kamiennego Nowa Ruda, Sztolnie
Walimskie, zabytkowy kompleks sakralny
w Krzeszowie, Słoneczną Polanę z parkiem
zabaw, park zdrojowy i pijalnię wód w
uzdrowisku Szczawno-Zdrój, Obóz
Koncentracyjny Gross Rosen w Rogoźnicy.

Ze względu na pobyt w terenie
górzystym odbyły się liczne wycieczki w
góry: na szczyt Wielkiej Sowy, Włodarza,
Jeleniej Polany, skąd podziwialiśmy
piękne panoramy Sudetów Środkowych.
Poza tym odbywały się liczne dyskoteki,
konkursy tańca, śpiewu, rysunku,
czystości. Odbyła się również olimpiada
sportowa, gdzie koloniści rywalizowali w
wielu konkurencjach.

Czesław Sarach,
kierownik kolonii w Rzeczce
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Przedszkolaki w gminie Suchań
Jest nas więcej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny w
Szczecinie realizuje Projekt "Przedszkolaki
w gminie Suchań - jest nas więcej". Projekt,
którego celem jest zwiększenie liczby
miejsc w placówkach wychowania
przedszkolnego dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty
placówek przedszkolnych o zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne dzieci
został dofinansowany z Funduszy
Europejskich. Ważnym aspektem naszych
działań w ramach Projektu jest wzrost
dostępności do wysokiej jakości
wychowania przedszkolnego w gminie
Suchań, w województwie zachodnio-

pomorskim, poprzez utworzenie 25 miejsc
w przedszkolu "Słoneczko" w Suchaniu i
realizację zajęć dodatkowych dla wszystkich
54 dzieci z Ośrodka Wychowania
Przedszkolnego. W czasie trwania Projektu
przewidziano również dostosowanie
obiektu i doposażenie OWP oraz
zapewnienie bieżącego funkcjonowania dla
25 dzieci przez okres 12 miesięcy, realizację
zajęć specjalistycznych i realizację zajęć
dodatkowych. Z różnorodnych form
doskonalenia będą mogli również
skorzystać rodzice oraz nauczyciele OWP.
Agnieszka Witkowska-Kostaś,
TPD ZOR Szczecin

Nowy Projekt Unijny
„Nie ma jak w DOMU”
W okresie od 1 czerwca 2019 r. do 30
czerwca 2022 r. Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zachodniopomorski Oddział
Regionalny w Szczecinie realizuje nowy
Projekt „Nie ma jak w Domu”. Projekt
będzie realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Założeniem Projektu jest wsparcie rodzin
przez 11 pedagogów rodzinnych pełniących
rolę wsparcia dla rodzin zagrożonych
umieszczeniem ich dzieci w pieczy

Ostatniego dnia sierpnia, w Drzeninie,
odbyła się zabawa podczas, której nie
zabrakło atrakcji dla dzieci i dorosłych.
Największą atrakcją był festiwal kolorów
podczas, którego dzieci mogły farbami
kolorować do woli siebie i dorosłych. Po
wspaniałej, pełnej radości zabawie
przyszedł czas na ognisko i pieczenie
kiełbasek.

zastępczej oraz placówkach opieki
całkowitej. Pedagodzy rodzinni będą
również pomagali w powrotach dzieci z tych
form do środowiska rodzinnego. Projekt
zakłada kompleksową i indywidualną formę
wsparcia dla 110 rodziców i 165 dzieci z
terenów 5 powiatów i 6 gmin z naszego
województwa. Praca pedagogów będzie
związana z 11 nowopowstałymi Placówkami
Wsparcia Dziennego, Środowiskowymi
Ogniskami Wychowawczymi Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.
Anna Wasner,
TPD ZOR Szczecin
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Kolejną atrakcją naszej zabawy było
Kino pod Gwiazdami podczas, którego
dzieciaki mogły obejrzeć bajkę Król Lew i
podjeść popcornu, karmelowego lub
solonego do wyboru, jak w prawdziwym
kinie. Siedzenie na trawie, na kocykach
sprzyjało oglądaniu gwiazd, które tego
wieczora dopisały. Organizatorami
imprezy byli: Sołtys Drzeninia, Rada
Sołecka Drzenin, Świetlica Wiejska GDK,
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
TPD, którym serdecznie dziękujemy za tak
wspaniałe atrakcje.

XVIII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy
Delegatów TPD ZOR w Szczecinie
28 września 2019 r. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli przy ul. gen. J. Sowińskiego 68
w Szczecinie odbędzie się XVIII Zjazd
Sprawozdawczo Wyborczy Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Szczecinie. W Zjeździe udział wezmą
delegaci, przedstawiciele zarządu,
oddziałów, kół oraz zaproszeni goście. W
związku z obchodami Jubileuszowego
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roku 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci podczas wydarzenia Tym, którzy we
wszelaki sposób działali lub działają na rzecz
TPD, bezinteresownie poświęcając swój
czas i energię, by wspierać potrzebujące
dzieci i ich rodziny zostaną wręczone
odznaczenia. Przedstawione zostanie
sprawozdanie z działalności statutowej za
lata 2015-2019. Delegaci wybiorą nowy
Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału
Regionalnego TPD.

Marlena Gwiazda-Gielnik,
ŚOW TPD Drzenin, gm. Gryfino
Natalia Szczurek,
pedagog rodzinny, ŚOW TPD Drzenin
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Dwa żywioły w Stargardzie
Od niepamiętnych czasów woda i ogień
towarzyszyły człowiekowi w jego
codziennym życiu. Woda pozwalała gasić
pragnienie, służyła rolnictwu, rozwijała
rybołówstwo, stanowiła także naturalny
szlak dla rozwijającej się żeglugi. Do wody
człowiek podchodził z szacunkiem, ale i z
respektem. Występujące powodzie
niejednokrotnie stanowiły kres dla wielu
istnień ludzkich. Ogień pozwalał naszym
praprzodkom ogrzać się oraz umożliwiał
upieczenie mięsa z upolowanej zwierzyny.
Niekontrolowane rozprzestrzenianie się
ognia, które nazywamy pożarem, niszczyło
to co człowiek zbudował i stworzył.

Dzieci z naszego Ogniska postanowiły
wykorzystać czas wolny i odwiedziły
pływalnię znajdująca się w jednej ze
stargardzkich szkół. Pływanie to zajecie
najlepsze ze wszystkich podczas długo
ciągnących się upalnych dni. Nawet
basenowa woda nie była w stanie ujarzmić
naszej niespożytej energii. Z wielką ochotą
wydobywaliśmy na powierzchnię plastikowe
przedmioty, które pan ratownik rzucał na
dno. Wizyta na pływalni zaowocowała
faktem, że dwoje spośród nas nauczyło się
pływać. Powrót z pływalni tradycyjnie nie
mógł się obyć bez złożenia wizyty w
ulubionej przez nas lodziarni. Wszystkie
dzieci zgodnie stwierdziły, że woda jako

jeden z żywiołów został przez nie skutecznie
poskromiony.
Następnego dnia ochoczo wyruszyliśmy na
spacer ponieważ chcieliśmy odwiedzić
strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Nasza wizyta była wcześniej zapowiedziana,
dlatego oczekiwał już na nas sympatyczny pan
strażak. Pan ten odznaczał się wyjątkową
cierpliwością odpowiadając na zadawane
przez nas różne, często dziwne pytania.
Dowiedzieliśmy się, że strażacy zajmują się
nie tylko gaszeniem pożarów. Wykonują także
inne czynności ratownicze pomagają
poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych, ewakuują ludzi z terenów
powodziowych, ratują tonących oraz
wyszukują osoby spod gruzów zawalonych
budynków. Nasz sympatyczny pan
przewodnik pozwolił wsiąść do kabiny wozu
strażackiego. Przez krótką chwilę czuliśmy się
jak prawdziwi strażacy – nasi bohaterowie. Po
obejrzeniu różnorodnego sprzętu, którym
dysponuje straż pożarna z żalem
pożegnaliśmy się z naszym panem
strażakiem.
W drodze powrotnej podczas rozmowy
przyrzekliśmy sobie, że kiedyś, w przyszłości,
będziemy również strażakami. Nasz kontakt z
dwoma żywiołami (woda i ogień) był bardzo
miły, przyjemny, ale też wielce pouczający.

Mirosław Dobrzański,
ŚOW TPD Stargard, ul. M. Konopnickiej 1

Wakacje u naszych "Iskierek”
Wakacje już się skończyły ... dlatego
chcielibyśmy pokazać Wam, jak spędzaliśmy
wolny czas w Placówce Specjalistycznej
Wsparcia Dziennego TPD dla Dzieci i Młodzieży
z Zespołem Downa „Iskierka” w Szczecinie.
Wakacje rozpoczęliśmy od przygotowania
wielkiego plakatu. Po „burzy mózgów” na
wielkoformatowej pracy znalazły się wszystkie
skojarzenia związane z wakacjami: słońce,
morze, piasek i muszelki. W czasie wolnym
piekliśmy ciasteczka owsiane, robiliśmy własne
jogurtowe lody oraz orzeźwiające mleczne
napoje.

Pożegnanie wakacji
w Świnoujściu
Ostatni dzień wakacji dla Delfinków z
Ogniska TPD przy ul. 9-Maja oraz dzieci z
ŚOW TPD przy ul. Kosynierów w Szczecinie
okazał się być niezwykle miły i pasjonujący.
Stało się tak za sprawą wspólnej wycieczki
do Świnoujścia, nadmorskiego kurortu
obejmującego swym obszarem łącznie 44
wyspy, z czego zamieszkane są jedynie trzy:
Uznam, Wolin i Karsibór. Dzieci z obu
Placówek spędziły cały dzień w tym
malowniczym mieście, poznając jego
największe atrakcje turystyczne. Po
przeprawieniu się promem, co stanowiło
pierwszą atrakcję, odwiedziliśmy Fort
Anioła, wybudowany w latach 1855-1858 na
wzór Zamku Świętego Anioła w Rzymie.
Pełnił funkcje bojowo-obserwacyjne
zabezpieczając Twierdzę Świnoujską, port
oraz nurt Świny.

Następnie dotarliśmy do najbardziej
kojarzącego się ze Świnoujściem miejsca,
słynnej "Stawy Młyny". Stawa to znak
nawigacyjny u wejścia do portu zbudowana
w latach 1873-1874. Znajduje się na końcu
falochronu zachodniego. Na popularnej
promenadzie był czas na gofry i lody.
Korzystając z pięknej pogody nie zabrakło
czasu na plażowanie, połączone z
konkursem na najpiękniejsze budowle z
piasku. Na promenadzie wszyscy zjedli
smaczną pizzę, a zwycięzcy konkursu na
rzeźbę z piasku otrzymali ciekawe nagrody.
Na koniec ponownie przeprawiliśmy się z
Wyspy Uznam na Wyspę Wolin, znowu
promem Bielik.

Bawiliśmy się w teatr. Wykonaliśmy
papierowe stroje i odgrywaliśmy improwizowane
sceny z Królowej Lodu. Bawiliśmy się, graliśmy
nie tylko w Ognisku. Wychodziliśmy na dwór,
ćwiczyliśmy, puszczaliśmy wielkie bańki
mydlane. Mieliśmy również swoje „Kino
Iskierkowe” z ulubionymi bajkami i oczywiście z
pysznym popcornem. Spędzaliśmy czas grając i
bawiąc się, stworzyliśmy wiele prac plastycznych
i zrobiliśmy kilka eko-eksperymentów. Oj się
działo! Iskierki pozdrawiają.

Dla Delfinków z Pomorzan takie
zakończenie wakacji staje się tradycją. W
ubiegłym roku na zakończenie wakacji
mieliśmy okazję zwiedzić Poznań. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku również
odwiedzimy jakieś ciekawe miejsce
naszego, pięknego Kraju.

Aleksandra Zelmachowicz,
Placówka Specjalistyczna TPD „ISKIERKI”

Magdalena Wilk, kier. ŚOW TPD
„Delfinki”, Szczecin, ul. 9 Maja 17
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Filatelistyczne nowości na 100-lecie TPD
Z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
(TPD), Zachodniopomorski Oddział Regionalny (ZOR),
przy współpracy Poczty Polskiej, wydał jubileuszową
kartkę pocztową i serię znaczków w bloczku.
Wydawnictwa upamiętniają jubileusz i mają unikalny
charakter kolekcjonerski.
Na kartce, poza zdjęciem dziewczynki z balonami, informacją o
100-leciu i adresem szczecińskiego TPD, znajduje się również cytat
z Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”. Karta ukazała się w nakładzie 600 sztuk. Autorem jej
projektu jest Dariusz Janowski.

Oryginalne pamiątki
– W przeszłości kilkakrotnie organizowaliśmy już podobne
akcje filatelistyczne – wyjaśnia Zygmunt Pyszkowski, prezes ZOR
TPD w Szczecinie. – Zawsze cieszyły się one popularnością nie
tylko w środowisku filatelistów, ale też sympatyków i przyjaciół
TPD, którzy chcieli mieć w swoich zbiorach tego rodzaju
oryginalne pamiątki.
Wydawnictwa ukazały się nakładem szczecińskiego TPD.
Dochód z ich sprzedaży zasili działania na rzecz dzieci. Kartka i
znaczki pierwszy raz zostały zaprezentowane podczas czerwcowej
gali 100-lecia TPD w Szczecinie, w której uczestniczyli również
działacze koszalińskiego Oddziału Okręgowego TPD.
– Kartka i znaczki wyraziście upamiętniają jubileusz – mówi
Henryk Zabrocki, prezes oddziału w Koszalinie. – W tym roku
wydaliśmy już dwie książki o zasięgu ogólnopolskim,
dokumentujące niezwykły dorobek organizacji, kolejne ukazały
się w innych regionach kraju, a jeszcze następne mamy w
planach wydawniczych. Jestem przekonany, że także za
pośrednictwem tych inicjatyw godnie uczcimy rocznicę.

Dobroczynne znaczki
Nie są to jednak w tym roku jedyne publikacje filatelistyczne
dedykowane 100-leciu. Warszawska Poczta Polska, w czerwcu br.,
wprowadziła do obiegu kartkę pocztową i datownik poświęcone
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.
Na kartce, obok znaku opłaty (3,30 złotych), znalazł się logotyp
TPD, a na ilustracji kobieta obejmująca dzieci. Kartka, o formacie
14,8 x 10,5 centymetra, wydrukowana została jednostronnie,
techniką offsetową na kartonie białym, w nakładzie 8.000 sztuk.
Projekt przygotował Jacek Konarzewski. Emisji towarzyszy
datownik stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1.
Przed 1989 rokiem TPD przez wiele lat dystrybuowało
dobroczynne znaczki pocztowe, które były w stałym obiegu.
Dochód z ich sprzedaży zasilał statutową działalność organizacji,
czyli wspieranie dzieci. Akcja cieszyła się popularnością wśród
osób korzystających z usług Poczty Polskiej. Jak wspominają
działacze TPD, zdarzało się, że klienci wysyłający listy bądź paczki
wybierali znaczki tepedowskie ze świadomością, że w ten sposób
mogą pomagać najmłodszym.

Jan Zalewski,
Fot. Piotr Pawłowski, TPD Szczecin
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