DROGI Czytelniku!
W roku szkolnym 2007-2008 wychodzi ju¿ III publikacja jubileuszowa
naszego leszniañskiego przedszkola. W poprzednich dwóch publikacjach
zosta³a przedstawiona historia naszej placówki od czasów powojennych
do roku 2003. Obecna publikacja bêdzie uzupe³nieniem informacji od
roku 2003 do roku jubileuszowego 2008 a tak¿e DAWNEJ HISTORII
przedszkola z okresu miêdzywojennego, od jego za³o¿enia do wybuchu II
wojny œwiatowej. Jak to mo¿liwe i¿ wczeœniej nie pojawi³y siê informacje
o za³o¿eniu przedszkola? Takie pytanie mo¿e zadawaæ sobie czytelnik
wnikliwie obserwuj¹cy nasz¹ historiê. No w³aœnie, dopiero teraz
w cudowny sposób odnalaz³a siê stara kronika ochronki w Lesznej! Na jej
po¿ó³k³ych kartkach odnaleŸliœmy informacje o za³o¿eniu Ko³a Macierzy
Szkolnej w Lesznej w 1922 roku, którego kontynuatorem dziœ jest nasze
Ko³o Macierzy Szkolnej przy Przedszkolu w Trzyñcu – Lesznej Dolnej.
I w³aœnie Ko³o Macierzy Szkolnej ju¿ w 1922 roku odczuwa³o potrzebê
otwarcia przedszkola – ochronki. Dziêki jego staraniom, po wielu
perypetiach, 7 lutego 2008 r. otwarto wreszcie przedszkole dla
leszniañskich dzieci.
Tak wiêc w roku szkolnym 2007-2008 obchodzimy potrójny jubileusz:
- 85 lat od za³o¿enia Ko³a Macierzy Szkolnej w Lesznej
- 80 lat Przedszkola w Lesznej
- 60 lat Przedszkola w obecnym budynku
Z wielkim szacunkiem podchodzimy do tak znacz¹cej historii naszego
przedszkola i ko³a macierzy szkolnej, które nale¿¹ do najstarszych na
Zaolziu. Sk³aniamy g³owy i dziêkujemy wszystkim pokoleniom za pracê
i trud w³o¿ony w to, by nadal mogliœmy isnieæ tu - pod Jagodn¹.
Wyrazami naszej wdziêcznoœci niech bêd¹ kartki tego biuletynu oraz
archiwum przedszkola, uzupe³nione i stworzone na potrzeby WYSTAWY
JUBILEUSZOWEJ, a które pozostanie ku pamiêci nastêpnym pokoleniom!
Maria Przywara
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Historiê ochronki z okresu miêdzywojennego i swoje wspomnienia z lat
przedszkolnych opisuje obecny dyrektor podmiotu prawnego Szko³y
Podstawowej i Przedszkola z pol.jêz.naucz. w Trzyñcu – Starym Mieœciemgr.Tadeusz Szkucik ( zbieracz materia³ów historycznych o Lesznej
a tak¿e autor publikacji 700 LAT LESZNEJ)
....„Wiek XX jest s³usznie nazwany stuleciem dziecka. Narody
wspó³zawodnicz¹ z sob¹ nawzajem w ulepszeniu metody wychowania m³odego
pokolenia, wiedz¹ bowiem, ¿e przez kulturê i oœwiatê zdobywa siê œwiat… Nie
tak temu dawno, jak nawet z nauczycielstwa, wprawdzie z starszego wydania –
wysz³y g³osy, ¿e Ochronka nie jest potrzebn¹. Zaœ my – m³odsze
nauczycielstwo – wiemy bardzo dobrze, gdy¿ doœwiadczenie nam wykaza³o, ¿e
dziecko z ochronki, w pierwszym roku szko³y ludowej jest ju¿ z szko³¹ tak
obznajomione, ¿e nauka przygotowawcza postêpuje raŸno naprzód a ze
wzglêdów praktyczno-domowych zaœ rodzice ¿ycz¹ sobie Ochronki, gdy¿ matki
maj¹ wolniejsz¹ chwilê dla innych zajêæ domowych…”
Przytoczy³em oryginalny cytat z pierwszej strony kroniki ochronki
w Lesznej Dolnej, która niedawno dosta³a mi siê zupe³nie przypadkowo do
rêki. Dotychczas chyba ma³o kto w Lesznej wiedzia³ o jej istnieniu. Kronika
ta, chocia¿ bardzo szczup³a, obejmuje lata 1928 – 1939, kiedy to ochronka
w Lesznej Dolnej istnia³a. Pisa³ j¹ prawdopodobnie ówczesny kierownik
miejscowej szko³y Jerzy Tomoszek, bêd¹c równoczeœnie kierownikiem
ochronki. W dniu 9.4.1922 za³o¿ono w Lesznej Dolnej ko³o Macierzy Szkolnej.
Pierwszym prezesem zosta³ miejscowy w³aœciciel gruntu p. Jaœ. Macierz
organizowa³a od pocz¹tku odczyty, prowadzi³a bibliotekê, za³o¿y³a kó³ko
œpiewacze. Brakowa³o jednak w gminie przedszkola. W dniu 28.3.1926 zjawi³
siê na Walnym Zebraniu inspektor szkolny W³adys³aw Wójcik, który w swoim
przemówieniu, jak pisze kronikarz, powiedzia³ nastêpuj¹ce s³owa: …„Ko³o
powinno urz¹dzaæ kursa dla m³odzie¿y, urz¹dzaæ odczyty, i … za³o¿yæ
ochronkê, by przedszkoln¹ dziatwê skupiaæ ko³o tutejszej szko³y…” Ówczesne
wyst¹pienie inspektora Wójcika wp³ynê³o bardzo dodatnio na miejscowych
dzia³aczy macierzañskich, którzy natychmiast wziêli siê do roboty i
rozpoczêli szukaæ sposobów, jak za³o¿yæ ochronkê. Zarz¹d ko³a uchwali³
za³o¿enie ochronki w tymczasowo wynajêtym lokalu, w tzw. Filii pod nr 12.
Lecz ZG Macierzy w Cz. Cieszynie nie zgodzi³ siê i pismem z dnia 14.8.1926
stwierdzi³, ¿e nie bêdzie p³aci³ nauczycielkê (mistrzyniê). Nie zrazi³o to
jednak miejscowych dzia³aczy i rozpoczêto zbieraæ fundusze na ochronkê.
W styczniu 1927 r. urz¹dzono bal szkolny z czystym dochodem 1.180 kczs,
w lecie tego¿ roku festyn szkolny z dochodem 3.707 kczs. W miêdzyczasie, za
wstawiennictwem prezesa Jasia, wynajêto od Jerzego Ciencia³y budynek na
ochronkê. Czynsz w wysokoœci 1.000 kczs rocznie zgodzi³a siê p³aciæ gmina.
Ponownie podano proœbê o otwarcie. W dniu 22.9.1927 zjawi³a siê w Lesznej
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komisja ze starostwa i zadecydowa³a, ¿e ochronka mo¿e powstaæ w wy¿ej
wymienionym budynku, pod nr 32. Szybko zrobiono potrzebn¹ adaptacjê i
w dniu 3.12.1927 r. odby³a siê kolaudacja. Nastêpnie jeszcze dwa razy
miesjcowi dzia³acze musieli pojechaæ do Krajowej Rady Szkolnej w Opawie,
¿eby otrzymaæ pozwolenie. Nadesz³o ono wreszczie z dat¹ 25.1.1928 r., pod nr
III-39. Tak wiêc uroczyste otwarcie ochronki nast¹pi³o w dniu 7.2.1928 r.
W tym dniu rozpoczêto regularne zajêcia. Zapisanych zosta³o 24 dzieci
a nauczycielk¹ (mistrzyni¹) zosta³a Katarzyna Kantorówna, zaœ jej pomocnic¹
Zuzanna Kiedroniowa. W niespe³na dwa miesi¹ce po otwarciu, w dniu
27.4.1928 r. zjawi³ siê w Lesznej wizytator szkó³ Macierzy Szkolnej
z Niemieckiej Lutyni, Karol Biel. W tym okresie do ochronki uczêszcza³o ju¿
31 miejscowych dzieci przedszkolnych. Wyniki wizytacji przyj¹³ z zadowoleniem ówczesny ZG Macierzy Szkolnej. Jego wiceprezes, Piotr Feliks,
przewodnicz¹cy Sekcji Szkolnej napisa³ m.in., ¿e ZG przyjmuje sprawozdanie
wizytatora z zadowoleniem do wiadomoœci i wyra¿a tak p. kierownikowi, jak i
mistrzyni swoje uznanie za „gorliw¹ i sumienn¹ pracê, czystoœæ i porz¹dek”.
I w ten oto sposób rozpoczêto pisaæ jedenastoletni¹ historiê ochronki
w Lesznej Dolnej. Urz¹dzano bale, festyny, Miko³aja, gwiazdki i wieczorki.
Corocznie rozdawano na œwiêta Bo¿ego Narodzenia najubo¿szym dzieciom
obuwie i ubrania, wszystkim zaœ paczki ze s³odyczami i struce³ki. Wszystko to
fundowa³a Gminna Rodzina Opiekuñcza. Nauczycielk¹ (mistrzyni¹) od
za³o¿enia, a¿ do swej choroby w r. 1934, by³a wy¿ej wspomniana Katarzyna
Kantorówna. Po niej funkcjê tê objê³a, mianowana przez ZG Macierzy,
Agnieszka Folwarczna z B³êdowic (a¿ do zamkniêcia w r. 1939). Natomiast
ca³ych jedenaœcie lat funkcjê pomocnicy w ochronce piastowa³a Zuzanna
Kiedroniowa – „ciocia”, jak j¹ w Lesznej nazywano.
Po wojnie, w r. 1948, po usilnych staraniach otwarto w innym miejscu
gminy polskie przedszkole (pod nr 172), które istnieje tam po dzieñ dzisiejszy.
Ale to ju¿ inna historia.
Tadeusz Szkucik

Ochronka 1928-1939

3

Moje wspomnienia sprzed ponad pó³ wieku
Do naszego przedszkola zaprowadzi³a mnie mamusia na jesieni w roku
1955. Wtedy nie jeŸdzi³y jeszcze autobusy, wiêc chodzi³o siê na piechotê.
Z mojego domu, w którym mieszkam po dziœ dzieñ, by³o drog¹ ponad
2 km. Pierwsze kilkanaœcie razy prowadzi³a mnie wiêc mamusia,
nastêpnie chodzi³em ju¿ sam. Po drodze spotykaliœmy siê z kolegami, ¿eby
wspólnie pójœæ do przedszkola – do naszej ulubionej Pani. Nazywa³a siê
ona Maria Macurowa i mieszka³a na piêtrze budynku, w którym
znajdowa³o siê nasze przedszkole.
W przedszkolu mia³em
sporo dobrych kolegów i
kole¿anek – pamiêtam Jurka,
Wandê, Zosiê, W³adka. Ten
ostatni, nie¿yj¹cy ju¿ niestety,
to jeden z moich najlepszych
przyjació³, z którym spêdzi³em w jednej ³awie szkolnej
dwanaœcie lat – od klasy
pierwszej w Lesznej Dolnej
a¿ do matury w Czeskim
Cieszynie. W³adek zawsze czeka³ na mnie na mostku /mieszka³ w domku
za Lesznic¹/ i wspólnie udawaliœmy siê do przedszkola. Ja jeszcze
wczeœniej mia³em obowi¹zek zatrzymaæ siê w sklepie u „Braunera”, oddaæ
„bañkê” pani sprzedawczyni, która chochl¹ nape³nia³a j¹ mlekiem a ja
zabiera³em j¹ w po³udnie, kiedy szed³em do domu.
Do przedszkola przychodziliœmy po godz. ósmej, niekiedy „uda³o nam
siê” spóŸniæ i przyjœæ „trochê” póŸniej, poniewa¿ by³o trzeba sprawdziæ
ryby i raki w naszej rzeczce Lesznicy. Pamiêtam jeden dzieñ – by³a to
jesieñ, bo w ma³ej walizeczce, w której nosi³em drugie œniadanie by³
ko³acz i gruszka. Tak by³y ciekawe ryby w Lesznicy, ¿e walizeczka
z jedzeniem pop³ynê³a gdzieœ daleko a ja, chc¹c ratowaæ maj¹tek,
wskoczy³em do wody, ale i tak by³o ju¿ za póŸno, wiêc z mokrymi
portkami zmuszony by³em pójœæ do przedszkola. Oczywiœcie zdarzenie to
musia³em póŸniej odle¿eæ z angin¹ w ³ó¿ku.
W przedszkolu codziennie rano ustawialiœmy siê w kolejce, ¿eby
otrzymaæ porann¹ ³y¿eczkê okropnego tranu z ryb, zajeœæ kosteczk¹
chleba i, co by³o z tego ,,martyrium,, najlepsze – otrzymaæ cukierka
w postaci kuleczki o malinowym smaku. Zajêcia w przedszkolu by³y
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podobne do dzisiejszych – zabawki, tyle, ¿e skromniejsze, huœtawka
w ogrodzie, przechadzki i zabawy.
Pamiêtam, ¿e bardzo lubiliœmy chodziæ do parku „Braterstwa”,
w którym PZKO-wcy zrobili kolejkê linow¹, s³u¿¹c¹ do zabawy podczas
festynów. By³a to kilkumetrowej d³ugoœci lina umieszczona na oko³o
dwumetrowych stojakach, prowadz¹ca od kiosków po jeden z kasztanów
stoj¹cych w parku. Z jednej strony wychodzi³o siê na stopieñ, chwyta³o
obur¹cz rolkê umieszczon¹ na linie i zje¿d¿a³o siê wisz¹c na owej linie.
By³a to bardzo fajna zabawa, lubiana przez nas wszystkich.
Zajêcia w przedszkolu koñczy³y siê ko³o po³udnia i wszyscy odchodzili
do domów. W przedszkolu nie by³o obiadów, jak dzisiaj. Ja odprowadza³em W³adka na mostek, nastêpnie zabiera³em nape³nion¹ mlekiem
,,bañkê,, i wraca³em do domu. Tak wiêc w czerwcu 1956 roku /po rocznym
uczêszczaniu do przedszkola/ zosta³em jego absolwentem i po wakacjach
rozpocz¹³em naukê w leszniañskiej szkole, której niestety ju¿ nie ma.
Dobrze, ¿e istnieje przynajmniej przedszkole – ¿yczê mu jeszcze wielu
takich jak ten tegoroczny jubileuszy oraz du¿o uœmiechniêtych i
zadowolonych dzieciêcych buziek.
Tadeusz Szkucik

Lata piêædziesi¹te
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Wychowywali i kszta³cili dzieci, troszczyli siê o przedszkole
Lata przedwojenne 1928-1939
Kierownik:
Jerzy Tomoszek
Nauczycielka (nazywana mistrzyni¹):
Katarzyna Kantorówna w latach 1928-1934
Agnieszka Folwarczna z B³êdowic w latach 1934-1939
ich pomocnic¹ przez ca³y czas by³a Zuzanna Kiedroniowa zwana przez
wszystkich cioci¹
Kierownicy:

Dyrektorzy:

Józef STEBEL
Maria MACURA
(nauczycielk¹ by³a od r. 1948)
Hilda KORNUTA
Krystyna PRZYHODA
Anna MRÓZKOWA
Herta KUBISZOWA
Maria PRZYWARA
Helena HAROKOWA
Anna KLUS
Maria PRZYWARA
Tadeusz SZKUCIK

1948 - 1951
1951 - 1966
1967 - 1969
1969 - 1972
pó³ roku 1972
1972 - 1975
2003 - do dziœ
1975 - 1984
1984 - 1988
1988 - 2003
2003 - do dziœ
dyrektor podmiotu prawnego

Nauczycielki: Maria MACURA
Barbara GÖBEL-LASOTA
Anna KLUS
Anna MARTYNEK
Helena MILERSKA
Danuta SABELA

Anna KANTOR
Danuta BANOT
Zuzanna BRZUCHAÑSKA
Barbara ZAWISZA
Maria PRZYWARA
Danuta KISIA£A

Pomoc do dzieci i tercjanki:
El¿bieta GILLOWA
Julia ZUBROWA
Helena CIENCIA£A
Liba STASZKOVÁ
Helena CIENCIA£A
Kateøina DUDOVÁ

. . . . - 1972
1972 - 1975
1975 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2006
2006 - do dziœ

Palacze i obs³uga techniczna:
Alojzy WAC£AWEK, W³adys³aw LASOTA, Helena CIENCIA£A
7

Iloœæ dzieci w poszczególnych latach
ROK

ILOŒÆ DZIECI

ROK

ILOŒÆ DZIECI

1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1948-1952
1952-1970
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978

35
39
33
39
49
44
45
47
25
25
30
oko³o 40 dzieci
25 - 30
20
25
18
18
20
20
24
(w marcu 1978 - 30)
30
31
35
36
27
26
25
25
20
34
33
30
28

1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

25
27
24
22
22
23
22
23
25
22
23
25
25
28
28
28

1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991

8

CIEKAWOSTKI Z ¯YCIA PRZEDSZKOLNEGO
Ë
Ulubiona przez dzieci ZABAWA w TEATR i prezentacja
przed publicznoœci¹:
-

od 1992 r. wystawiane s¹ JASE£KA
2x wystawiono bajkê muzyczno-taneczn¹ BRZYDKIE KACZ¥TKO
1x widowisko muzyczno-s³owne JAK TO U NAS W LESZNEJ BYWA£O
2x musical DLA BABCI i DZIADKA
2x bajkê KOZUCHA K£AMCZUCHA
wiele razy widowisko NA POSIÓNKU
liczne monta¿e s³owno-muzyczne z okazji Dnia Kobiet (dawniej)
i Dnia Matki
- 1x bajka KOPCIUSZEK
- liczne widowiska NA GWIAZDKÊ, Z OKAZJI DNIA BABCI i DZIADKA,
- widowisko PO KOLÊDZIE CHODZIMY
Ë
Wystêpy dzieci na naszych przedszkolnych festynach,
na festynach szko³y oraz festynach pezetkaowskich z tañcami:
- krakowiak, tañce górolskie, œl¹skie, cygañskie
- stylizowane (od kwiatków, smerfów, poprzez tañce z maskotkami,
do czarownic itp.)
- tañce œwiata (hiszpañskie, greckie, irlandzkie, meksykañskie itp.)
- tañce wspó³czesne, dyskotekowe, kowbojskie
Scenariusze, muzyka i re¿yseria do wszystkich widowisk - Maria Przywara
Opracowania piosenek, akompaniament i prowadzenie prób – Danuta
Sabela
Ë
Zielone przedszkola, pobyty w przyrodzie.
W ka¿dym roku wyje¿d¿amy do przyrody korzystaj¹c z dobrodziejstw
œwie¿ego powietrza, ruchu, sportu, wycieczek, zabaw na powietrzu,
poznaj¹c przyrodê i œrodowisko, ucz¹c siê jednoczeœnie ich ochrony i
poszanowania. Poznaliœmy i przebywaliœmy:
- w Górnej £omnej
- w Rzece
- w Koszarzyskach
- na Bagiñcu (oœrodku ZG Macierzy Szkolnej)
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- w Tyrze
- w Mielnie-Unieœciu nad Ba³tykiem ( wspólnie z jastrzêbskim
przedszkolem)
- na Filipce
Ca³odniowe wycieczki przedszkolne.
Ë
-

ZOO Ostrawa,
¯wirkowisko
Cieszyn, lotnisko w Bielsku-Bia³ej
zamek w Bojnicach, zamek w Karwinie-Frysztacie
archeopark w Kocobêdzu
Park Leœnych Niespodzianek w Ustroniu, Czantoria
muzeum leœne w Istebnej, muzeum zabawek i koronek w Koniakowie,
Kubalonka
muzeum Tatry, wodny œwiat we Frensztacie
z W³óczykijem po Zaolziu
Vychylovka i muzeum Slovenské dediny
i inne

Ë
Niektóre pó³dzienne wycieczki edukacyjne przedszkola.
-

muzeum Huty Trzynieckiej, galerie w muzeum
biblioteka,wystawy i kiermasze w okolicy
z W³óczykijem po Zaolziu
œcie¿ka ekologiczna na Jagodnej
niektóre ogrody dzieci
przedstawienia Teatrzyku Lalek BAJKA
inscenizacje bajek aktorów SP Teatru Cieszyñskiego
do kina
poznajemy nasze miasto i okolicê

Ë
Przyk³ady projektów w ramach naszego programu edukacyjnego
JESTEŒMY CZÊŒCI¥ ŒWIATA.
- Z MISIEM poznajemy œwiat.
- Zabawy z jêzykiem angielskim. (wg. COLORFUL ENGLISH)
- P³ywamy z Kenny Klubem.
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-

Kó³ko logopedyczne.
Moje zdrowie w przedszkolu i w rodzinie.
Ksi¹¿ka nadal moim przyjacielem.
PRZEDSZKOLE w przyrodzie – Beskidy.
Z W³óczykijem po Zaolziu

Niektóre przyk³ady indywidualnych osi¹gniêæ dzieci.
Ë
- uczestniczenie w Przegl¹dzie Recytacji Przedszkoli (który organizuje
nasze przedszkole dla przedszkoli zaolziañskich)
- udzia³ w przegl¹dzie przedszkoli pdt.: Z BOLKIEM i LOLKIEM
(Lutynia Dolna)
-uczestniczenie i wyró¿nienia w konkursach plastycznych
(organizowanych przez Dom Dzieci i M³odzie¿y w Trzyñcu,
ZG PZKO i bibiotekê karwiñsk¹ )
- I i II miejsce Dorotki i Agatki Bartnickich w VIII Miêdzynarodowym
Konkursie Plastycznym dla Polonii w Krakowie – przygotowa³ je ich
dziadek Tadeusz Szkucik
- uczestniczenie w Zjazdach GwiaŸdzistych
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PRZEDSZKOLE I SZKO£A
Bywa³o ró¿nie, w zale¿noœci od sytuacji politycznej i spo³ecznej.
W okresie przedwojennym, kiedy w Lesznej istnia³a jeszcze polska szko³a,
to wspó³praca by³a bardzo bliska, bo zwi¹zana jedn¹ dyrekcj¹ i Ko³em
Macierzy Szkolnej.
Od kiedy zamkniêto szko³ê w Lesznej, a¿ do 2003 roku kontakty by³y
czysto formalne i sporadyczne , ograniczaj¹ce siê jedynie do wystêpów
przedszkolaków na festynach szkolnych lub ich odwiedzinach w pierwszej
klasie przed rozpoczêciem nauki w szkole.
W 2003 roku nast¹pi³o po³¹czenie obu placówek w jeden podmiot
prawny, razem jeszcze ze szko³¹ i przedszkolem w Oldrzychowicach. Od
tego momentu zmieni³y siê kontakty i wspó³praca miêdzy obu podmiotami, staj¹c siê bardziej serdecznymi i nieformalnymi. Nadal z dzieæmi
wystêpujemy z programami na festynach szkolnych i odwiedzamy I klasê,
by nie tylko zaznajomiæ naszych przedszkolaków z nauk¹ w szkole, ale
tak¿e zorientowaæ siê jak nasi absolwenci radz¹ sobie z obowi¹zkami
szkolnymi. Oprócz tego dyrekcja zaprasza nas na ró¿ne wystêpy i imprezy
organizowane przez szko³ê ( np. pokaz dzikich ptaków), zawsze pokrywa
nasze dodatkowe zapotrzebowania materialno-finansowe, wspiera radami
i pomoc¹. Mamy równie¿ mo¿liwoœæ odwiedzaæ z dzieæmi ATELIER
w szkole.
Z pracownikami szko³y nasz personel przedszkola spotyka siê i organizuje
ró¿ne wspólne imprezy (np. Dzieñ Nauczyciela, rehabilitacjê pracowników itp.)

PRZEDSZKOLE I MK PZKO
Przedszkole i MK PZKO to tylko jedyne dwie polskie placówki
w Lesznej i razem z Ko³em Macierzy Szkolnej istniej¹cym przy Przedszkolu maj¹ du¿y wp³yw na ¿ycie kulturalne spo³ecznoœci leszniañskiej.
Od pocz¹tku swego istnienia MK PZKO wspiera³o dzieci przedszkolne,
najpierw poprzez aktywny Klub Kobiet a obecnie poprzez ca³y zarz¹d MK
PZKO. Dawniej by³y przekazywane dzieciom s³odycze czy datki na
zabawki a obecnie przedszkole mo¿e wypo¿yczaæ Dom PZKO w Lesznej
na dogodnych warunkach. Przedszkolaki zaœ odwdziêczaj¹ siê swoimi
wystêpami.
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Kilka migawek o wspó³pracy z Przedszkolem nr. 23
w Jastrzêbiu Zdroju
PRZYJACIELE Z „MISIA”...
Z uwagi na przygraniczn¹ lokalizacjê i dobrze wyposa¿on¹ bazê,
Publiczne Przedszkole Nr 23 w Jastrzêbiu Zdroju, którego jestem
dyrektorem, ma wspania³e mo¿liwoœci wspó³pracowania z s¹siaduj¹cymi
instytucjami po stronie czeskiej. Kilka lat temu rozpoczê³a siê wspó³praca
pomiêdzy moj¹ placówk¹ a Przedszkolem „Miœ” reprezentowanym przez
dyrektor Mariê Przywara. Maj¹c œwiadomoœæ jak wa¿ne jest kszta³towanie
postawy m³odego cz³owieka, obywatela wspó³czesnej i przysz³ej Europy,
nale¿y po³o¿yæ szczególny nacisk na kontynuacjê rozpoczêtej wczeœniej
wspó³pracy pomiêdzy zaprzyjaŸnionymi przedszkolami.
Do pozytywnych stron takiej wspó³pracy mogê zaliczyæ m.in. .:
·

przekazywanie i wymiana miêdzy sob¹ informacji i materia³ów
dydaktycznych

·

wspólna zabawa i nauka

·

poznanie gier, piosenek i zwyczajów kraju,

·

wymiana doœwiadczeñ miêdzy pedagogami,

Wspó³praca trwa od 2001 roku. Dowodem na to jest Deklaracja
Wspó³pracy Miêdzynarodowej na czas nieokreœlony. Dzieci pozna³y siê na
balu przedszkolnym w polskiej placówce, na który przyjecha³y wraz
z rodzicami z przedszkola w Lesznej Dolnej.
Id¹c w kierunku dalszej wspó³pracy w 2003 r. wspólnie z Rad¹
Pedagogiczn¹ mojej placówki przygotowaliœmy uroczystoœæ nadania
imienia „MIŒ” placówce przedszkolnej w Lesznej Dolnej. To by³a donios³a
chwila dla naszych przyjació³. Kolejnym wyrazem wspó³pracy by³y
warsztaty zorganizowane dla zaolziañskich nauczycieli przedszkoli.
Pierwsze odby³y siê w listopadzie 2002 roku w wy¿ej wymienionym
Publicznym Przedszkolu Nr 23 a drugie w marcu 2003 roku w zaprzyjaŸnionym przedszkolu w Lesznej.
W kolejnych latach przeprowadzono szereg dzia³añ w zakresie
wspó³pracy miêdzy przedszkolami takimi jak wspólny wyjazd zaprzyjaŸnionych placówek na „Zielone przedszkole” do Mielna czy
wzajemne wystêpy na festynach w miesi¹cu maju.
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Wspó³praca miêdzy przedszkolami umo¿liwia nam
poznanie koncepcji wychowania
w obu przedszkolach. Jest okazj¹
do w ymiany doœwiadczeñ i
rozwi¹zañ dydaktycznych a przede wszystkim inspiracj¹ do
podejmowania wspólnych
Projektów Edukacyjnych. Praca
w naszych przedszkolach jest
jednorodna, bo skupia siê wokó³
m³odego cz³owieka, jego pasji,
marzeñ i umiejêtnoœci, a jednoczeœnie tak ró¿na, bo osadzona
w innej kulturze i tradycji.
Po³¹czenie tych dwóch œwiatów
mo¿e i przynosi wiele dobrego.
Pozwala na przenikanie siê kultur
i ³¹czenie w jedn¹ rodzinê europejsk¹. Otwarcie granic miêdzy
naszymi krajami prowadzi do ³atwiejszych i czêstszych kontaktów.
Siedmioletnia wspó³praca placówek przynios³a znajomoœci i
przyjaŸnie. Pokaza³a i uwra¿liwi³a m³odego cz³owieka na nieco inn¹
kulturê a czasami i jêzyk. Dalsza wspó³praca miêdzy placówkami
przyniesie obydwu przedszkolom szerok¹ promocjê w œrodowiskach co
podniesie jakoœæ pracy placówek w latach jubileuszowych jakie czekaj¹
przedszkola.

Serdeczne gratulacje sk³adane przyjacio³om z Lesznej Dolnej przesy³a
Dorota Kolanko dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 23
w Jastrzêbiu Zdroju
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Na poprzednim Jubileuszu w 2003 r.

Grono pedagogiczne Przedszkola nr. 23 w Jastrzêbiu Zdroju
nadaje imiê Przedszkolu w Trzyñcu - Lesznej Dolnej - MIŒ.

Przywozi równie¿ hymn-piosenkê i tañczy razem z dzieæmi,
przedtem pasuj¹c ich na dzieci przedszkola MIŒ.
15

Pasowanie dzieci na festynie
jubileuszowym - rok 2003

Pasowane s¹ i panie
nauczycielki.
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Wspólne zielone przedszkole nad morzem w Polsce. Rok 2005 - wycieczka
statkiem w Ko³obrzegu, ogniska, zabawy na pla¿y, chrzest morski, konkursy
piosenek, wycieczka ciuchci¹ do latarni morskiej, po prostu by³o wspaniale.

Wydano
w roku 2007:
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Wspomnienia absolwentki
Przedszkole to dla mnie symbol beztroskiej, weso³ej zabawy. W tym
okresie najwiêkszym problemem by³o wi¹zanie sznurowade³, samodzielne
ubieranie siê i jedzenie. Tutaj zawsze czu³am siê bezpiecznie.
Wiêc kiedy czeka³y na mnie egzaminy wstêpne do gimnazjum,
poprosi³am mamê byœmy odwiedzi³y moje przedszkole. Postanowi³yœmy
absolwowaæ podró¿ w czasie i powróciæ do tego cudownego okresu
dzieciñstwa. Posz³yœmy wiêc w stronê przedszkola a po drodze coraz
bardziej cofa³yœmy siê w czasie. Wspomnieñ by³y tysi¹ce!!! Tu skaleczy³am
siê w kolano, tam wpad³am do pokrzyw, a w tym miejscu jeŸdzi³am na
kucyku. W milczeniu sta³yœmy d³ug¹ chwilê przed furtk¹ i nasze myœli
powêdrowa³y do tych minionych lat. Zrobi³o
siê ju¿ ciemno, kiedy powróci³am do
rzeczywistoœci. Nadszed³ czas powrotu do
domu. Te odwiedziny mojego przedszkola
uspokoji³y moje rozdygotane serce i
nape³ni³y mnie nadziej¹, ¿e wszystko
dobrze siê skoñczy.
Z okazji Twego jubilejuszu, ¿yczê Ci
kochane przedszkole, ¿eby wszystkie
dzieci z tak¹ przyjemnoœci¹ i ochot¹
wspomina³y Ciebie jak ja.
Karolina Wojnik
uczennica Gimnazjum
w Cz. Cieszynie
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Wspomnienia starego dinozaura
Moja przygoda z Przedszkolem w Lesznej rozpoczê³a siê w chwili, kiedy
najstarsza córka, za namow¹ jednej z moich kole¿anek opuœci³a, nie istniej¹ce
ju¿ dzisiaj, przedszkole na Cmentarnej. Dok³adnej daty ju¿ nie pamiêtam, ale
to w koñcu nie jest a¿ takie wa¿ne – dok³adne daty, imiona dzieci, rodziców...
Przecie¿ wszystko to mog³o odbyæ siê w którymkolwiek przedszkolu,
a zbie¿noœæ czasu czy osób w moich wspomnieniach wystêpuj¹cych mo¿e byæ
ca³kiem przypadkowa.
A jednak nie – to naprawdê sta³o siê w konkretnym czasie, na konkretnych
miejscach, z konkretnymi ludŸmi.
Lata dziewiêædziesi¹te XX-go wieku... To zaledwie drobna cz¹stka
w osiemdziêsiêcioletniej historii leszniañskiego Przedszkola. Myœlê jednak, ¿e
by³y to lata w pewien sposób szczególne. Równie¿ têdy, Przedszkolem nad
Lesznic¹, przechodzi³a „Pani Historia”. To, co prze¿ywa³ wtedy ca³y nasz kraj,
pozostawi³o œlad i tutaj. Rodzice, Panie przedszkolanki przestali obawiaæ siê
wyraziæ swojê pogl¹dy, przyznaæ siê do swoich upodobañ, do swojej wiary...
¯ycie dzieci i ich rodziców sta³o siê barwniejsze, ciekawsze. W porównaniu
z latami poprzednimi nabra³o innych, niejako przestrzennych kszta³tów.
Wtedy zrozumia³em, ¿e dla mnie jest wa¿ne byæ w³aœnie tu, w leszniañskim
Przedszkolu, bo jest ono jedyne. To ju¿ nie by³o przedszkole jedno z wielu,
kierowane odgórnie wed³ug jednolitych planów w duchu jednolitej ideologii,
ale nasze dzieci mog³y teraz byæ prowadzone z fantazj¹, mo¿na by³o
realizowaæ wiele pomys³ów, a co wiêcej, pomys³y te mogliœmy podsuwaæ
równie¿ my, rodzice, a tak¿e braæ udzia³ w ich realizacji. Wiem, ¿e gdybym
wtedy by³ w innym przedszkolu, na innym miejscu, to twierdzi³bym to samo,
przecie¿ i gdzie indziej realizowano w³asne plany, w³asne marzenia. Ja jednak
by³em ze swoj¹ rodzin¹ (bo póŸniej przyby³a jeszcze druga córka oraz syn)
tutaj, tutaj moje dzieci spotka³y swoich kolegów i kole¿anki, a ja nawi¹za³em
wspania³e stosunki przyjacielskie, które owocuj¹ do dzisiaj, a przedszkole
sta³o siê dla mnie Przedszkolem.
Poproszono mie, ¿ebym spróbowa³ streœciæ swoje prze¿ycia w Przedszkolu.
Jednak czym zacz¹æ? Pamiêæ ludzka jest krótka, a cz³owiek jest przera¿ony
tym, ile potrafi za dos³ownie kilka lat zapomnieæ, wymazaæ ze swej pamiêci.
Ale spróbujê.
Przede wszystkim codzienne ¿ycie Przedszkola – rano przyprowadziæ
swoje dzieci, po po³udniu odebraæ. By³y to okazje do przelotnych spotkañ
z innymi rodzicami do przerzucenia kilka zdañ z Paniami.
Wiêcej okazji do bli¿szego poznania siê wzajemnie mieliœmy podczas
ró¿nych imprez - z dzieæmi – przedstawienia z okazji Dnia Matki, Dnia Babci
i Dziadka, spotkania ze Œwiêtym Miko³ajem, które odbywa³y siê
w przedszkolu, ale i niektóre wiêksze przedstawienia – na przyk³ad Jase³ka,
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inscenizacje bajek Brzydkie kacz¹tko, Calineczka – wtedy to jeszcze istnia³o
przedszkole na Cmentarnej i wspólnie przygotowaliœmy te piêkne
przedstawienia. W tym okresie by³o modne krêciæ wszystko na wideo, wiêc
mo¿emy do tych chwil powróciæ równie¿ na ekranie. By³y te¿ imprezy tylko
dla rodziców – pieczenie placków, ogl¹danie widea, wspólne wieczorki, ale do
tych jeszcze powrócê.
Osobnym rozdzia³em by³y festyny, najpierw te w parku „Braterstwa” za
przedszkolem, póŸniej ko³o Domu PZKO w Lesznej. Do niezapomnianego
festynu nale¿y ten, kiedy pogoda nie dopisa³a, a my siedzieliœmy jak sardynki
nat³oczeni w budach-kioskach. By³o okropnie ciasno, ale mieliœmy ku sobie
tak jakoœ bli¿ej, mo¿e w³aœnie tutaj rozpoczê³y siê niektóre przyjaŸnie, które
trwaj¹ do dnia dzisiejszego. Weso³e by³y równie¿ dalsze „deszczowe” festyny,
które zorganizowaliœmy w krêgielni „Braterstwa”. Chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e
by³a to przeokropna „buda”, ale mieliœmy dach na g³ow¹, miejsce do potañcówki, by³a tam nawet elektrycznoœæ. Nic wiêc dziwnego, ¿e bawiliœmy siê
d³ugo, d³ugo... Te póŸniejsze festyny ko³o Domu PZKO by³y oczywiœcie
bardziej komfortowe – lepsze zaplecze, podium, mo¿e i bardziej kulturalnie –
wed³ug mnie jednak by³o to ju¿ bardziej oficjalne, brakowa³ mi tu ten „genius
loci”, który emanowa³ w parku ko³o przedszkola.
Oczywiœcie nie mogê zapomnieæ o wspólnych wyjazdach do „zielonego
przedszkola” czy, jak to nazywaliœmy „szkó³ki w przyrodzie”. Byliœmy w hotelu
Jawor w Rzece, w szkole „U kónia” na Bagiñcu, w dalszych (Filipka, wyjazdy
nad morze) ju¿ nie bra³em udzia³u. I tutaj równie¿ - podobnie jak festyny
w krêgielni – niezapomniane dla mnie by³y przede wszystkim pobyty na
Bagiñcu. Prace gospodarcze – palenie w kot³owni, zbieranie drewna,
sprz¹tanie wêgla, ale równie¿ pomaganie w kuchni i gotowanie, bo nawet
ch³opi niekiedy „fuszowali” do rzemios³a fachowej pani kucharce. Oprócz
chwil spêdzonych wspólnie z dzieæmi – do których nale¿a³y wycieczki,
zabawy, popo³udnia sportowe, wieczorne ogniska, karnawalik – by³y i niezapomniane nocne doros³ych rozmowy, o których mo¿emy doczytaæ siê
w kronice przedszkola, „maszczenie” kart, ... itp.
W tej chwili, kiedy wspominam na wszystkie te mi³e chwile spêdzone
w gronie tylu wspania³ych ludzi, nie mogê nie wspomnieæ o tych, których ju¿
nie ma miêdzy nami. Opuœcili nas nagle, niespodziewanie, tragicznie...
„Pe³no nas, a jakoby nikogo nie by³o...”
Jednak ¿ycie musi toczyæ siê dalej... Naszym dzieciom latek przybywa,
opuœci³y swoje i nasze Przedszkole, mój syn koñczy podstawówkê, niektóre
z dzieci ju¿ ukoñczy³y szko³y œrednie, a nawet absolwowa³y uczelnie wy¿sze,
a mo¿e ju¿ wkrótce poprowadz¹ swoje w³asne pociechy do Przedszkola nad
Lesznic¹. A dla nas – ich rodziców – pozostan¹ tylko spotkania z okazji Dnia
Babci i Dziadka czy obejrzenie festynowego wystêpu?
O nie! Jeszcze nie! Tak, jak spotykaliœmy siê kiedyœ na wspólnych
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wieczorkach, które odbywa³y siê na przeró¿nych miejscach – Rybiarnia pod
Koœcio³em, Dom Ogrodnika w Wêdryni, Remiza Stra¿acka w Lesznej, ... i nie
wiem, gdzie jeszcze – tak spotykamy siê nadal. Ka¿de z tych spotkañ jest inne,
bo nasze Panie s¹ niestrudzone i na ka¿de z tych spotkañ przychodz¹
z nowym pomys³em – Andrzejki, Miko³ajówka, równie¿ spotkania wiosenne,
przedwielkanocne – to te bardziej tradycyjne, ale by³o te¿ bardziej
erotycznie... Niekiedy inspiracj¹ dla nas jest sytuacja polityczna w naszym
kraju, czy któryœ z popularnych programów telewizyjnych. Oczywiœcie by³y
te¿ spotkania w przyrodzie.
Jednak z przybywaj¹cymi latami stwierdziliœmy, ¿e w porównaniu z obecnymi, „aktywnymi” rodzicami, jesteœmy ju¿ dinozaurami, a wiêc osobnikami
w pewnym sensie chronionymi. Uznaliœmy te¿, ¿e nie mo¿emy ju¿ wêdrowaæ
po trzynieckiej okolicy i odwiedzaæ coraz to nowe lokale. Za swoje rykowisko,
za swoj¹ bazê wybraliœmy miejsce najbli¿ej Przedszkola – restauracjê
„Obracaj”. Uchwaliliœmy równie¿ statut, którym chcieliœmy przypieczêtowaæ
nasz¹ przyjaŸñ. Ale i tworzenie tego statutu, to by³a jedna z przyjemnych
zabaw, kiedy dos³ownie pêkaliœmy ze œmiechu. Bo prawdziwej przyjaŸni nie
mo¿e nikomu narzuciæ ¿aden statut, ¿adne rozporz¹dzenie. Prawdziwe
kole¿eñstwo rodzi siê latami, przychodzi niekiedy niepostrze¿enie, a o jego
wartoœci œwiadczy to, ¿e trwa przez d³ugie lata i trwa nadal!
Nasze Przedszkole obchodzi swój jubileusz. Chcia³bym, ¿eby rodzice,
którzy w nim teraz siê spotykaj¹, potrafili stworzyæ podobnie zgran¹ „paczkê”,
jak¹ dane by³o stworzyæ nam, rodzicom „lat dziewiêædziesi¹tych”.
Stanis³aw Janczyk
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Rodzice i przedszkole, wspó³praca
z Ko³em Macierzy Szkolnej.
Mog³abym zapisaæ wiele stron tego biuletynu o wspó³pracy rodziców
z przedszkolem przez te wszystkie lata, ale sporo ju¿ zosta³o opisane
w poprzednich biuletynach, dlatego niechaj teraz zaprezentuj¹ siê
konkretne przyk³ady.
W okresie przedwojennym:
Dzia³a³o Ko³o Macierzy Szkolnej
Prezesem by³ p. Jaœ

od 1922 - 1939

W okresie powojennym:
Dzia³a³a Rada Rodzicielska
PóŸniej SRPSz - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació³ Szko³y do 1991.
W roku 1991 za³o¿ono Ko³o Macierzy Szkolnej dzia³aj¹ce przy naszym
przedszkolu do dziœ.
Przewowdnicz¹cy SRPSz:
(wczeœniejsi rodzice - nie zapisani w kronice)
Józef Zuber
1972 - 1975
Helena Ciencia³a
1975 - 1979
Jan Dziekanik
1979 - 1980
Roman Matwikow
1980 - 1983
Józef Kral
1983 - 1987
Janusz Ciesielski
1987 - 1989
Prezesi Macierzy Szkolnej:
Roman Welszar
Ma³gorzata M³ynek
Monika Macháèová
Barbara Bulawa
Urszula Kroczek
El¿bieta Kantor
Iweta Cieœlarowa
Irena Hliœnikowska
Barbara Byrtus
Wies³aw Wania
Beata Bartnicka
Kateøina Dudová
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1989 - 1992
1992 - 1995
1995 - 1997
1997 - 1998
1998 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2008

Przyk³ad programu wspó³pracy z rodzicami w jubileuszowym
roku szkolnym 2007-2008.
1. Sk³adanie ¿yczeñ Miejscowemu Ko³u PZKO w Lesznej Dolnej z okazji
ich jubileuszu 60-lecia - wrzesieñ.
2. Zebranie informacyjne dla rodziców po³¹czone z zebraniem walnym
Ko³a Macierzy Szkolnej - wrzesieñ.
3. Œwiêto ziemniaka po³¹czone z wystawk¹ prac jarzynowo-owocowych
i pieczeniem placków (impreza rodzinna) - paŸdziernik.
4. Tydzieñ z ksi¹¿k¹ oraz wystawa i kiermasz polskiej ksi¹¿ki - listopad.
5. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia:
- wykonanie z dzieæmi ozdób œwi¹tecznych
- wystawienie tradycyjnych JASE£EK w Domu PZKO - grudzieñ.
6. Dzieñ Babci i Dziadka - inscenizacja
Balik Maskowy dla dzieci - estrada muzyczna z Polski - luty.
7. Wielkanoc - malowanie jajek wspólnie z mamusiami pdt. BAJKA
w SKORUPCE JAJKA - marzec.
8. KURS P£YWANIA z Kenny Clubem - kwiecieñ.
9. OBCHODY JUBILEUSZOWE:
- wystawa prac dzieci, historii i dzia³alnoœci przedszkola
- spotkanie goœci i pracowników przedszkola
- wydanie broszurki jubileuszowej
- wydanie wspólnie z rodzicami - absolwentami biuletynu na weso³o
- FESTYN WIELOPOKOLENIOWY - 24.05.2008 (program w wykonaniu dzieci przedszkolnych - widowisko muzyczno-poetyckie, wystêpy
zaproszonych zespo³ów, specjalne atrakcje dle dzieci itp.)
10. Dzieæ Matek na ¿yczenie - warsztaty plastyczne na ¿yczenie mamuœ maj
11. Zielone przedszkole - 5 dniowy wyjazd do przyrody w Beskidy kwieczieñ
12. Dzieñ Dziecka po³¹czony z wycieczk¹ krajoznawcz¹ do Polski - Kraków
13. Po¿egnanie starszaków i zakoñczenie roku szkolnego - popo³udniowe
spotkanie w ogrodzie przedszkolnym - Pokazowe zabawy w jêzyku
angielskim - czerwiec.
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Dziêkujemy bardzo wszystkim rodzicom tym aktualnym i tym, którzy ju¿
dawno nie posy³aj¹ swych pociech do przedszkola a w³¹czyli siê do
przygotowañ i organizacji naszego Jubileuszu!!!

Rodzice nie tylko pomagaj¹ na imprezach,
ale i bawi¹ siê razem z dzieæmi

Placki w przedszkolu
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Zielone przedszkole nad morzem
- NEPTUNALIA czyli chrzest morski
W zielonym przedszkolu
spotkaliœmy nimfy leœne

„Bajkowy las” - wspólnie z rodzicami
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Œwiêto jesieni
Czarownice na festynie - 2006

Jêzyk angielski w przedszkolu
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Na zakoñczenie dziêkujemy
wszystkim sponsorom i osobom prywatnym
za przekazane dary finansowe i materialne:
- Dyrekcja SP z pol.jêz.naucz. Trzyniec , ul. Dworcowa 10
- Konsulat Generalny RP w Ostrawie
- KONGRES POLAKÓW W RC
- STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA” w Warszawie
- MORAVIA STEEL, a.s.
- TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
- MIASTO TRZYNIEC
- ENERGETIKA Tøinec, a.s.
- MK PZKO Leszna Dolna
- ZG Macierzy Szkolnej w RC
- Finitrading s r.o. Tøinec
- D5 a.s. Tøinec
- pañstwo Anna i Waldemar Wa³achowie
- pañstwo Renata i Tadeusz Szkucikowie
Specjalne podziêkowania
panu Romanowi Zawadzie (absolwentowi i by³emu rodzicowi
naszego przedszkola) za pomoc przy przygotowaniu Jubileuszu.
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