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Kto może zostać  
liderem i otrzymać 

stypendium ? 
Odpowiedź jest bardzo pro-
sta.  Liderem miesiąca może 
zostać każdy wychowanek 
grupy, który spełnia jednocze-
śnie następujące warunki : 
1. osiąga średnią ocen powy-
żej „3” i ma zadowalającą fre-
kwencję w szkole i w Ognisku 
2. Zachowuje się co najmniej 
poprawnie w szkole, Ognisku 
i w hoteliku.  Wyróżnia się 
kulturą osobistą 
3. Bierze aktywny udział w 
zajęciach organizowanych w 
Ognisku, zgłasza się do dyżu-
rów porządkowych, pomaga 
innym wychowankom i wy-
chowawcom, rozwija swoje 
zainteresowania 
Kandydata do stypendium 
typuje przede wszystkim wy-
chowawca danej grupy, ale 

zatwierdza cały zespół 
pedagogiczny Ogniska 
oraz przedstawiciele Gim-
nazjum i „Bastionu”, pod 
koniec każdego miesiąca. 
Uwaga: Każdy nowy wy-
chowanek, który otrzyma 
stypendium - ma automa-
tycznie zaliczony okres 
próbny ! 
Stypendium -  to nagroda 
finansowa w wysokości 
100 zł, przyznawana jed-
norazowo. Każdy więc ma 
szansę, co miesiąc, starać 
się o taką nagrodę !!! 
Fundatorem stypendiów 
jest nasz Wielki Przyja-
ciel, długoletni sponsor  - 
Fundacja „Pomóżmy Dzie-
ciom” , a konkretnie - cio-
cia Agnieszka Dydycz.  
Dzięki pomocy Fundacji, 
oprócz stypendiów, otrzy-
mujemy świąteczne paczki  
od Mikołaja, wyjeżdżamy 
na obozy letnie i zimowe,  

 

Ważne tematy: 
∗ Reprezentowanie swojego 

Ogniska - to  zaszczyt ! Wiel-
kie brawa dla naszych repre-
zentantów, którzy wspaniale 
wypadli w  finale akcji 
„Promocja zdrowego stylu 
życia” w Ognisku „Mokotów”. 

∗ Czy Ogniska są potrzebne ? - 
przeczytaj, co sądzą o tym 
starsi wychowankowie 

∗ Dlaczego warto pracować, 
mimo młodego wieku ? Do-
wiedz się, jakie przysługują ci 
prawa. 

∗ A może zastanawiałeś się 
kiedyś, co było dawniej na 
terenie naszego Ogniska ? - 
ciocia Mira spróbowała się 
tego dowiedzieć. 

∗ Autorką nowego logo naszej 
gazety jest Iza Radomska - 
córka cioci Miry. Jest ona 
również autorką portretu 
„Dziadka” Lisieckiego, który 
wisi w naszej jadalni. 

Piknik Profilaktyczny w Ognisku 
„Mokotów” 

Dnia 15 października grupa 
naszych kolegów i koleżanek  
oraz ciocia Agnieszka wzięli 
udział w Pikniku Profilak-
tycznym w Ognisku 
„Mokotów”. Jednym z 
celów pikniku była 
promocja zdrowego 
stylu życia.  
W programie było 
mnóstwo atrakcji : 
wystawa prac pla-
stycznych wyróżnio-
nych w konkursie, 

biegi przełajowe, pokaz 
udzielania pierw-
szej pomocy, kon-
kurs „Zdrowo je-

my”, wy-
stępy wo-
kalne i 
poczęstu-
nek.  

Atrakcji, jak widać było co 
niemiara i nasi koledzy 
fajnie spędzili czas.  
Wychowankowie Ogniska 
„Starówka” świetnie za-
prezentowali się w biegach 
przełajowych, zdobywając 
dwa srebrne i jeden brązo-
wy medal. Zdobyli też wy-

różnienia w konkursie plastycz-
nym 
Obejrzyjcie ich prace na stronie 3 
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W tym numerze: 

Nowi liderzy Ogniska ZOW Ognisko „Starówka” 
00-231 Warszawa 

ul. Stara 4 

Ania R. 

Grupa VIP 

Piotr D. 

Grupa VIP 

Daniel D. 

Grupa ELITA 

Monika K. 

Grupa ELITA 

Ela B. 

Grupa NIK 

Michał S. 

Grupa DZIUPELKA 

chodzimy na basen, mamy po-
moce do zajęć plastycznych i 
wiele innych rzeczy.  

 DZIĘKUJEMY  

Przedstawiamy liderów  
Wrzesień 2007 

Biegi przełajowe  
dziewcząt: 

2 miejsce - Irena R. 
3 miejsce - Ania R. 

Biegi przełajowe  
chłopców : 

2 miejsce -  Janusz K. 

Wyróżnienia  
w konkursie  
plastycznym: 
Kasia G. 
Michał S. 
Kasia K. 



Od kogo dowiedziałeś 
się o Ognisku ? 

∗ Od rodziny 
∗ Od kolegi 

∗ Od kuratora 
∗ Od pedagoga w szkole 

Czego oczekiwałeś, przy-
chodząc tu po raz pierw-
szy ? 
∗ Że pomogą mi w nauce, w 

odrabianiu lekcji, w rozwoju 
zainteresowań 

∗ oczekiwałem pomocy w nauce, 
bo słabo mi szło i dużo wagaro-
wałem 

∗ że uda mi się poprawić zachowa-
nie 

∗ że mnie źle tu przyjmą 

Czy pobyt w Ogni-
sku spełnił twoje 

oczekiwania ? 
∗ Tak, bo 

jestem coraz 
lepszy w na-

uce i mam możli-
wość rozwijać 

swoje umiejętności 
∗ Tak, bo zacząłem normalnie się 

uczyć, przestałem wagarować, 
dzięki temu, 
że mogłem 
nocować w 
hoteliku 

∗ Tak, bo zrobi-
łem się spokoj-
niejszy 

∗ Tak, bo wreszcie zrozumiałem 
matematykę 

Jakie plany, czy marzenia 
mogłeś zrealizować dzięki 
Ognisku ? 
∗ Mogłem wystąpić w teatrze przy 

dużej publiczności 
∗ Chodziłem normalnie  do 

szkoły i miałem pomoc 
przy odrabianiu lekcji 

∗ Mogłem się nauczyć wielu 
nowych rzeczy np. grać w 
tenisa, jeździć na nartach, 
poprawić technikę gry w 
piłkę nożną 

∗ Zdawałem bez problemów 
z klasy do klasy 

Jakie zainteresowania 
możesz rozwijać w 
Ognisku ? 

∗ Teatralne, muzycz-
ne 
∗ Piłka nożna, 
taniec, plastyka 
∗ Mogę rozwijać 

każde zainteresowania, 
bo są tu bardzo różne 

możliwości np. sportowe, 
kulinarne, taneczne 

∗ Można pograć w bilard, 
ping ponga, tenisa, x-boxa, 
kosza 

Co lub kto przyczynia 
się do tego, że lubisz 
przychodzić do Ogni-
ska ? 
∗ Mój wychowawca i moja 

rodzina 
∗ Miła atmosfera. Ludzie, do 

których mogę się zgłosić z 
każdym problemem i z ni-
mi porozmawiać, ko-
ledzy i koleżanki, z 
którymi dobrze się 
czuję. 

∗ Lubię tu przycho-
dzić, ponieważ są 
fajni koledzy i koleżanki 
i jest fajna atmosfera na 
zajęciach 

Jaki jest twój udział w 
życiu Ogniska ? Co robisz 
dla Ogniska ? 
∗ Wydaje mi się, że nie stwa-

rzam zbytnich problemów 
swoim zachowaniem. Jeśli 
jakiś wychowawca poprosi 
mnie o coś, to próbuję to 

wykonać. 
∗ Reprezentuję Ognisko w róż-

nych zajęciach, np. teatr, piłka 
nożna, taniec 

∗ Robię dyżury porządkowe i po-
magam innym kolegom 

Czy Ognisko pomogło 
ci w odniesieniu suk-
cesów szkolnych ? 
∗ Bardzo 

∗ Tak, bo przestałem 
wagarować i w końcu 
zacząłem się uczyć. 

∗ Oczywiście, 
bo zawsze jest ktoś kto może mi 
pomóc zrozumieć to, z czym 
mam problem i w tym, że mogę 
spokojnie chodzić do szkoły 

∗ Tak, bo teraz mam już przeważ-
nie dobre oceny, z czego się bar-
dzo cieszę. Ognisko odmieniło 
całą moją naukę w szkole. 

Czy Ogniska są potrzeb-
ne ? 
∗ Ogniska są potrzebne tylko dla 

tych dzieci, które ich naprawdę 
potrzebują, między in-
nymi dla ta-
kich, które 
mają problemy 
w nauce i mają złą 
sytuację rodzinną. 

∗ Ogniska są potrzeb-
ne, bo pomagają dzieciom 
z problemami. Po- magają 
dzieciom takim jak ja. 

∗ Tak, bo można tu znaleźć 
pomoc w nauce i poprawić za-
chowanie 

∗ Oczywiście, że są potrzeb-
ne, ponieważ gdyby ich nie było, 
to dzieci takie, jak ja nie byłyby 
w stanie poradzić sobie w szkole 
a niektórzy nie docieraliby też 
w ogóle do szkoły.  W Ogni-
skach dzieje się zawsze coś faj-
nego. Moż- na 
cieka-
wie 
spędzić 
czas i 
dużo 
się na-
uczyć. 

Ognisko to jedna rodzina…. 
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Próbując znaleźć odpowiedź na pyta-
nie, czym dla nas jest OGNISKO, 
przeprowadziłam anonimową ankietę 
wśród starszych stażem wychowan-
ków, wychowawców i wolontariuszy. 
Oto, co powiedzieli niektórzy wycho-
wankowie: 



A no właśnie… Coraz więcej młodych ludzi 
w wieku 15-18 lat szuka pracy na wakacje 
czy ferie. Dlaczego to robią? To jest dobre 
pytanie. Wiele osób zamiast odpoczywać w 
wakacje poszło pracować. Otóż pracujemy 
dlatego żeby zarobić parę groszy na cele 
własne. Nie będziemy przecież zawsze do-
stawać kieszonkowego od rodziców 
czy od babci. 
Pracując, uczymy się 
szacunku do pieniądza 
wiedząc, że ciężko i 
uczciwie go zarobiliśmy. 

LEGALNA PRACA ??? 
No i pozostaje pytanie 
czy możemy pracować 

legalnie. Bo prze-
cież pracują doro-
śli, którzy skończyli 

szkoły, mają wy-
kształcenie. 

Owszem możemy praco-
wać pod warunkiem że 

nie jest to ciężka fi-
zycznie i psychicznie 

praca, bo przecież 

jesteśmy na to za młodzi. 
Możemy pracować np. roznosząc ulotki. Nie 
jest to praca trudna, 
a wymaga jedynie 
zgody rodziców oraz 
pracodawcy. Zachę-
cam do pracy choćby 
przez pół miesiąca w 
wakacje. 
Zawsze to miło mieć 
jakieś swoje drobne 
pieniądze. Czyż nie ? 
 

 

Praca  młodzieży... 

PRACE KONKURSOWE 

czas który spędzasz na 
obowiązkowych zajęciach w 
szkole liczy się do czasu pracy 

• gdy pracujesz w 
ciągu doby więcej niż 

4,5 godziny, praco-
dawca ma obowiązek 
przyznać Ci 30 minu-
tową przerwę; 

• nie wolno 
pracować w nocy 

tj. od 22 do 6 rano; 
• w każdym ty-

godniu przysługuje Ci 
48 godzin nieprzerwa-
nego odpoczynku, 
który musi obejmo-
wać niedziele. 
 

Urlop 
Szczególnie uregulowa-

no sprawy przysługujące-
go Ci urlopu. 

∗ prawo do 12 dni 
urlopu uzyskujesz już 

po 6 miesiącach, a gdy minie 
rok od podpisania umowy jesz-

cze 26 – czyli razem 38 
dni; 

∗ gdybyś jednak w 
trakcie pracy ukoń-
czył 18 lat, przysługi-
wać Ci będzie 20 dni 
urlopu;- gdy uczęszczasz 
do szkoły, Twój pracodawca ma obo-
wiązek udzielenia Ci urlopu na czas 
ferii szkolnych. 

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy 

Warto wiedzieć – jakie prawa przysłu-
gują  m łodemu pracownikowi? 
 
By uniknąć sytuacji jakie spotkały wie-
lu młodych ludzi, którzy chcąc dorobić 
zetknęli się z nieuczciwymi pracodaw-
cami, warto poznać swoje prawa. 
 
Oto najważniejsze z nich: 
• Gdy masz od 16 do 18 lat możesz 

być zatrudniony na umowę o pracę 
• możesz zostać zatrudniony do prac 

lekkich, które nie mogą powodować 
zagrożenia dla Twojego zdrowia i 
życia, nie mogą utrudniać Ci także 
wypełniania obowiązków wobec 
szkoły; 

• Twój czas pracy nie może prze-
kraczać 8 godzin na dobę, a 

Co na to prawo pracy ?  

„Póki jesteśmy 
młodzi - wszystko 
jest przed nami” 

 
JULIUSZ 

SŁOWACKI 
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YANEK 

‘”Promocja zdrowego stylu życia” 



 

Przyjrzyjcie się dokładnie plano-
wi. Kolor zielony  -  to budynki, któ-
re  przetrwały do dziś ; kolor czerwo-
ny  -  to budynki, które już nie istnie-
ją, bo zostały zburzone w czasie II 
wojny światowej i nie zostały odbu-
dowane. Żółtą linią zaznaczono teren  
Ogniska „Starówka”. Ognisko po-
wstało na ruinach zburzonych do-
mów, z inicjatywy Kazimierza Lisiec-
kiego „Dziadka” w 1965 roku  dla 
dzieci ulicy.  Dziś - Ognisko jest WA-
SZYM  DOMEM !!! 

Cudze  chwalicie — swego nie znacie 
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Zafascynowała mnie historia ulicy 
Rybaki. Ulicy, która istnieje, ale 
tak naprawdę to jej nie ma. 
 Jeszcze przed 1964 rokiem 
część tej ulicy przebiegała dokład-
nie przez środek terenu, na którym  
później powstało  Ognisko 
„Starówka”. Zachował się do dziś 
maleńki fragment tej ulicy  - bie-
gnie on od ulicy Mostowej przy Sta-
rej Prochowni do bramy wjazdowej 
do Ogniska. 

 

Teren Ogniska 
„Starówka” 

Ciocia Mira 

ulica Boleś
ć  

ulica Stara  

R
ybaki  
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ybaki 

RYNEK 

NOWEGO  

MIASTA 
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Fotoplan Warszawy   z 1939 

na podstawie  www. Warszawa1939.pl PR 

Ulica Kościelna 

K
L 

KO1 
ulica Piesza  KO2 

OZNACZENIA: 
KO1 - kościół św. Kazimierza 
KO2 - kościół św. Benona 
KL - klasztor sióstr Sakramentek 
PR - Stara Prochownia 
1 - ul. Rybaki 7/9 
2 - ul. Rybaki 8/10 - dawny Zajazd 
3 - ul. Rybaki 4/6 
4 - ul. Boleść 2/4/6 - fabryka Quebracho, 
czyli garbarnia 

1939 : ul. Rybaki 5, dalej ul. Rybaki 7/9  oraz ścia-
na szczytowa budynku przy ul. Rybaki 13 

2007 
Garaże, kort 

tenisowy 

1915 -  
ul. Rybaki 8/10 Dawny Zajazd. Zbudowany prawdopo-
dobnie przed 1784.Budowla stanęła na miejscu drew-
nianego dworu Jana Chrzciciela Czempińskiego zbu-
dowanego pomiędzy 1733 i 1760. Dwór znajdował się 
w głębi posesji. Na jego miejscu stanął nowy, piętrowy 
budynek z bocznymi skrzydłami z charakterystyczny-
mi bramami, zgodnie z tradycją mieszczący zajazd. 
Po 1815 budynek  został podwyższony o jedno piętro. 
W latach 1819-20 na odrębnej działce na tyłach pose-
sji, przy Wiśle, zbudowano rzeźnię. 

2007 
Boisko  

piłkarskie 

ul. Rybaki 4/6 —  
Kamienica sąsia-
dująca ze Starą 
Prochownią 
 
2007  
— parking  przy 
boisku 

1 2 

3 


