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Jubileusz Społecznego Przedszkola Integracyjnego
Życzenia z okazji 30-lecia działalności Przedszkola. Życzenia mogą zostać opublikowane w listopadowym
wydaniu miesięcznika CZAS DZIECIŃSTWA.
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Jak posługiwać się tablicą?
Proszę kliknąć w różowe kółko z plusem. Pojawi się nowe okno.
Jako tytuł można wpisać własne imię. W treści wpisujemy
życzenia. Po jego napisaniu wystarczy kliknąć w wolnym miejscu
na tablicy a życzenia się zapiszą.  
Po kliknięciu na zewnątrz ramki niektóre przeglądarki nie
pozwolą na ponowną edycję wpisu. Gdyby coś nie wyszło proszę
utworzyć drugi wpis.

Jaś Drozd
W przedszkolu było bardzo fajnie. Panie kucharki gotowały
bardzo pyszne obiady. Poznałem Jacka, przyjaciela z tego
przedszkola. Nadal się z nim przyjaźnię, gramy razem w
Minecrafta i w piłkę. Nadal wspominam te chwilę zabawy i
wolności, teraz jestem w czwartej klasie i mam kupę lekcji na
głowie! Pani dyrektor była bardzo miła, nie krzyczała, była
spokojna.

Zuzia Drozd
W tym przedszkolu czułam się jak w domu. To było jedno z
najlepszych miejsc jakie znam. Teraz kiedy jestem w drugiej
klasie nadal wspominam te dni kiedy w tym przedszkolu
zażywałam rozrywki. A teraz niech inne dzieci uczą się tu i
bawią. Pozdrawiam serdecznie wychowawców i panią dyrektor.
Uściski.

Mama Ani
Ta drobna Ania, która dwadzieścia lat temu tra�ła do
Przedszkola ma teraz 24 lata! Tyle lat minęło, a wciąż Was
pamiętamy! Całujemy w serce Panią Dyrektor Annę Florek, która
podczas przedstawienia trzymała kciuki za młodych artystów, a
w czasie wystąpienia Ani powtarzała jej rolę… Wiem, bo na Nią
wtedy patrzyłam! Pani Dyrektor tak pięknie rozmawiała z
dziećmi, przytulała, wyjaśniała wątpliwości. Dla każdego
przedszkolaka miała dobre słowo, którym się dzieliła jak
chlebem. Miała zawsze czas dla każdego, nikomu nigdy nie
odmówiła pomocy. Jest i była dobrym duchem tego przedszkola.
Drugą taką osobą była pani Grażyna Gasik. Jeśli Pani teraz czyta
moje słowa to proszę sobie wyobrazić, że trzymam w ręku
laurkę, na której jest namalowane wielkie czerwone serce, a pod
nim złotymi zgłoskami zapisane słowo Wdzięczność! To laurka
dla Pani, bo żadne słowa nie są w stanie oddać Pani

zaangażowania w sprawy poszczególnych rodzin, miłości do
naszych dzieci, zrozumienia naszych problemów i pochylenia
nad nimi. Pamiętam też Pana Marcina i pana Rafała, którzy
dawali dzieciom tyle radości, że można było tą radością obdzielić
cały świat! Pana Jarka Krasnodębskiego zapamiętałam z kolei
jako dobrego młodego ojca/wychowawcę trzymającego na
kolanach chyba wszystkie dzieci z grupy.. Jak się panu zmieścił w
ramionach cały świat?! Ania zawłaszczyła sobie tę przestrzeń, i
była szczęśliwa. Nigdy potem nie widziałam w jej oczach radości
z bycia w grupie! Dziękuję Panu za te kolana, przytulenie mojej
córki i włączenie jej do grupy. Jeszcze dzisiaj widzę na Fb Ani
polubienia. Jeszcze teraz jest Pan z nią i jej sprawami. Muszę
powiedzieć , że wspaniałe było zgranie Pana ze
współprowadzącą zajęcia, panią Moniką Chodorowską, Panią,
która śpiewała z Anią wyrazy i zdania. I to Wsze poczucie
humoru, jeszcze dzisiaj przypominają mi się Wasze żarty I za to
też dziękuję! Aha, pani Małgosiu, dziękujemy za pyszne posiłki!
Dziękuję, że jesteście! Jesteście Kochani! Sto lat! Sto lat! Sto lat,
dla Wszystkich.

Mama Zosi
Zosia już na drugim roku studiów a my wciąż wspominamy okres
spędzony w przedszkolu. Tra�liśmy zupełnie przypadkowo a
okazało się ,że nie można było lepiej. Grupa adaptacyjna to było
świetne rozwiązanie  w naszym przypadku bo początki były
trudne a dzięki temu start przedszkolny był już bezproblemowy.
Trudno się było rozstawać kiedy przyszedł czas. do szkoły,
Dziękuję bardzo za wszystko! 
Pozdrawiam serdecznie 
Kasia Cichowska

Agnieszka, mama Zosi
To jest po prostu dobre przedszkole. Takie, do którego chce się
przychodzić. Takie, o którym moja córka chętnie i radośnie
opowiadała. To miejsce, gdzie nawiązała pierwsze trwałe
przyjaźnie. Gdzie uczyła się ufać dorosłym. Które pozwoliło jej
bezpiecznie dorosnąć do szkoły.  

Rodzice Kuby i Filipa Powroźników
Tylko szczęśliwy fart sprawił, że Kuba został przyjęty do naszego
przedszkola. Piszemy ‘naszego’, gdyż w naszej świadomości łączy
się ono w oczywisty sposób z poczuciem wspólnoty tak dzieci,
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jak wychowawców i rodziców. No i Pani Dyrektor –
niekwestionowany autorytet dla nas wszystkich – wspaniała
osoba i doskonały pedagog. Nic lepszego naszym dzieciom w
wieku przedszkolnym nie mogło się przytra�ć. Najlepszym
dowodem na to jest fakt, że w gronie rodzinnym często
wspominamy tę placówkę i są to wspomnienia wyłącznie
pozytywne. Aż żal, że takich przedszkoli nie ma więcej, a
powinno być ich całe mnóstwo!!!
 

Mama Huberta
Takich miejsc jak przedszkole „Czas dzieciństwa” się nie
zapomina, a wręcz są miejscem naszych niedzielnych letnich
spacerów wspomnień, kiedy to o trasie spaceru decyduje
Hubert. I zawsze z dumą przy przedszkolu mówi do swojego
młodszego brata „ .. to jest moje przedszkole” 
Do przedszkola tra�liśmy w poczuciu bezsilności i uraty wiary w
polski system oświaty, to tu odzyskaliśmy wiarę w pedagogów i
terapeutów, tak zaangażowanych pracowników jeszcze nie udało
się nam spotkać w dalszej edukacji syna pomimo tego, że
uważamy, iż jesteśmy obecnie w cudownej szkole.  
W przedszkolu czuliśmy się zaopiekowani całą rodziną, z każdym
problemem mogłam się zgłosić może nie uzyskiwałam
odpowiedzi od ręki, ale nigdy nie zostałam bez odpowiedzi i
propozycji rozwiązania problemu. Nie zawsze było łatwo, nie we
wszystkich kwestiach się zgadzaliśmy, ale przychodząc do
przedszkola nikt nam nie obiecywał, że tak będzie, terapia to
trudny proces nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców, ale było
warto czasami zacisnąć wargi i z cisnącymi się do oczu łzami
pozwolić działać terapeutom i wychowawcom. Teraz mówię
wielkie dziękuje, bo to co zrobiliście dla Huberta daje owoce do
dziś. Szczególnie dziękuje Pani Marcie, która prowadziła nas w
pierwszym roku, Pani Ani, Pani Kasi, która od czasu do czasu
wspiera nas do dziś, Pani Monice i naszym cudownym
wychowawcom Pani Gosi i Panu Piotrowi. Moim mottem
działania do dziś są słowa Pani Ani Florek wypowiedziane do nas
na zebraniu dla dzieci odchodzących do szkoły „Pamiętajcie, że
one mają tylko was i nie możecie w nich zwątpić, jak cały świat
będzie przeciwko nim to wy macie być przy nich”  
Dziękuję, że mieliśmy możliwość uczestniczyć w tej
społeczności. 

Mama Szymona i Filipa
Do przedszkola tra�liśmy trochę przypadkiem - od niedawna
mieszkaliśmy na Bielanach i podczas jednego ze spacerów
zobaczyłam szyld. Ale już od pierwszych chwil, kiedy poznałam
Panią Dyrektor, wiedziałam, że lepiej tra�ć nie mogliśmy.
Cudowna atmosfera panująca w przedszkolu, przemili
wychowawcy, którzy nigdy nie mają powodu do podnoszenia
głosu na dzieci, zapach domowych obiadów wspaniałych Pań
Małgoś i wreszcie Pani Dyrektor, która zawsze ma czas na
wysłuchanie zatroskanych rodziców. To tutaj przekonałam się,
że niepełnosprawność Szymona nie jest wyrokiem, to tutaj
odkryłam wielkie talenty naukowe Filipa. to tutaj nawiązałam
przyjaźnie i cenne znajomości, które trwają od lat. 

Dziękuję losowi, że tamtego dnia zobaczyłam zielony szyld z
misiem i balonikiem!

Mama Poli i Leny
Nasze Przedszkole bardzo dobrze przygotowuje do życia
społecznego, uczy szacunku do drugiego człowieka, stawia na
relacje, pochyla się nad każdym dzieckiem w szczególny sposób.
Moje córki, choć każda z innym temperamentem, bardzo dobrze
odnajdują się w grupach  rówieśniczych i mają pozytywne
nastawienie do innych, co w dużej mierze jest zasługą relacji,
jakie wychowawcy pomagali budować dzieciom.       Co ciekawe,
wiele z przedszkolnych przyjaźni przetrwało do dzisiaj i nawet
po długim okresie niewidzenia ma się poczucie, ze czas dla
dzieci stanął w miejscu.  
Przedszkole jest miejscem przyjaznym zresztą nie tylko dla
dzieci. Rodzice są tam zawsze mile widziani, mogą uczestniczyć
w życiu przedszkola, porozmawiać otwarcie z wychowawcami,
paniami Dyrektor (pani Anna Florek i Anna Gromadzka) które
można spotkać na korytarzu i których gabinet zawsze stoi
otworem dla rodziców. Dzieci nie są anonimowe; zawsze
zadziwiało mnie, że wychowawca wiedział pod koniec dnia, co
moje córki zjadły, jak minął dzień, czy miały jakiś problem. W
przedszkolu nikt nigdy nie podnosił głosu, raczej cierpliwie
tłumaczył, jeśli istniała taka potrzeba. Taka postawa daje i
dzieciom, i rodzicom poczucie bezpieczeństwa. Dzień
przedszkolny nie kończył się na odebraniu dziecka, najczęściej
kolejną godzinę spędzało się na rodzicielskich pogawędkach, a w
tym czasie dzieci bawiły się jeszcze wspólnie na placu przed
przedszkolem. Do dzisiaj mam kontakt z wieloma znajomymi z
tamtych czasów. 
Oczywiście zapytałam dzieci, co najlepiej wspominają z
przedszkola. Poniżej parę cytatów: „Najlepsze były obiady😀 i
panie kucharki były miłe, i wychowawcy byli zawsze tacy mili
(radosny duet pana Rafała i pani Małgosi, opiekuńcze trio pana
Piotra, pani Małgosi i pani Moniki, która  nauczyła „robić babki z
piasku”, ciepła pani Beatka i pan Marcin- przedszkolny
naukowiec, zawsze uśmiechnięta pani Karinka i pani Martynka,
bo-uwaga-tylko u niej była prawdziwa gimnastyka. I super było
czwartkowe przedszkole. I można się było bawić w to, co się
chciało, i zawsze było czym - kuchenka, gry, lalki,
samochodziki... I na dwór wychodziliśmy na płac zabaw. To jest
najlepsze przedszkole i ja też poślę tam swoje dzieci”.  
Marta 

Zosia 17 lat i Filip 14 lat
Cudowny czas spędzony w atmosferze życzliwości i wzajemnego
szacunku. Począwszy od grupy przygotowawaczej, a
skończywszy w zerówce moje dzieci czuły się tu jak w domu.
Były ważne i zawsze wysłuchane. Z przyjemnością wracamy
myślami do chwil spędzonych w przedszkolu. Nie wyobrażam
sobie lepszego miejsca dla moich dzieci. 
Pozdrawiam gorąco wszystkich. M. Topp

Rodzice Oli i Dorotki Smyk



Te kilka lat gdzie dziewczynki były częścią przedszkolnej
społeczności był dla nas czasem niezwykłym. Nasze córki
ogromnie kochały to wspaniałe przedszkole. Uwielbiały tam
przychodzić. Jak się wchodziło do środka czas zwalniał.  Witały
nas uśmiechy i miła atmosfera. Kolejnych 30 lat. Życzymy by
przedszkole nadal było cudownym miejscem i by kolejne
pokolenia dzieci mogły tam uczyć się świata.

MAMA ASI I MICHAŁA
CZĘSTO WSPOMINAM TEN CZAS KIEDY DZIECI BYŁY MAŁE
CUDOWNE PRZEDSZKOLE NIE ZNAM LEPSZEGO
POZDRAWIAM SERDECZNIE WIOLA LENDO 😘

Marta
Choć pracowałam w przedszkolu tylko 3 lata, to jednak zdołałam
zebrać całkiem pokaźną kolekcję miłych wspomnień. Nowi
koledzy bardzo szybko zaakceptowali mnie w swoich szeregach i
z uśmiechem na ustach nieśli pomoc w razie potrzeby. Za to
bardzo Wam dziękuje! Nie mogę też zapomnieć o przepysznych
obiadach, o które dbały dwie cudowne Małgosie... było zdrowo,
było smacznie i do tego kolorowo. Zawsze pamiętałyście o mojej
alergii i mimo, iż dodawałam Wam pracy, to chętnie
przygotowywałyście coś z myślą o mnie. Dziękuje! Wisienka na
torcie to dzieci, z którymi miałam przyjemność pracować, ale nie
tylko. Wspólne zabawy, „trudne rozmowy” i żarty były również
częścią Naszych zajęć. Dziękuje bardzo za możliwość pracy w
Tym przedszkolu, które z całą pewnością jest wyjątkowe!

Mama Stasia
Marzy mi się taka szkoła, pełna mądrych, życzliwych i
pozytywnie nastawionych do dzieci pedagogów. To przedszkole
tak wysoko postawiło poprzeczkę, że w oczach mojego syna, nie
ma lepszego miejsce do zabaw i nauki. Tam było
wspaniale,wspomina z rozrzewnieniem. Bardzo tęsknimi za tą
cudowną oświatową normalnością. 

Zosia
Po raz pierwszy Zosia tra�ła do Przedszkola w 2008 r. Najpierw
były zajęcia przygotowawcze, a następnie stopniowe wchodzenie
do grupy. Najpierw kilkadziesiąt minut w tygodniu, później kilka
dni, aż wreszcie regularnie od poniedziałku do piątku. Owe
wchodzenie do grupy to dzień w dzień walka z ograniczeniami
niepełnosprawności. Przełamywanie barier, pokonywanie
przeciwności, walka ze strachem. W tej walce Zosia nie była
sama – nieocenioną pomocą służyli opiekunowie i terapeuci p.p.
Greta, Piotr, Maja, Monika, Beata, Marcin. I dzisiaj, gdy ma za
sobą szkołę podstawową, często wraca wspomnieniami do
swojego Przedszkola. Zawsze mówi, że wówczas była naprawdę
szczęśliwa…   
   

Mama Hani
Najlepsze przedszkole ever! Fantastyczna kadra, niezwykle
kompetentna, cierpliwa, wyrozumiała, tolerancyjna.  Dla  mnie
najważniejsze było poczucie bezpieczeństwa,  które znalazłyśmy
właśnie w tym przedszkolu. Oczywiście są jeszcze inne atuty, 
niezliczona ilość, ale właśnie ten aspekt był dla nas
najistotniejszym.  Nigdy nie zawiedliśmy się. Na pewno poślemy
rozniez drugie dziecko, bo to wspaniałe miejsce z cudownymi
Ludźmi.   
Dziękujemy i pozdrawiamy Wszystkich! 

Mama Dominika, Michała i Ani
Tra�liśmy tutaj po trudnych początkach w innym przedszkolu i
tak jesteśmy już razem prawie 8 lat :-) Otrzymaliśmy to czego
oczekiwaliśmy od dobrego przedszkola i jeszcze o wiele wiele
więcej.  Mnóstwo cudownych wspomnień ze wspólnych
uroczystości i spotkań .  Ciepłych i zawsze otwartych na dialog
Terapeutów i Wychowawców.  Każdy z osobna i wszyscy razem
starali się pomóc w trudnych chwilach... A było ich trochę.
Posiłki Pań Małgoś są do dziś stawiane mi za wzór i są
poprzeczką nie do przeskoczenia  :-D Dziękujemy za to wszystko
i cieszymy się,  że jeszcze parę lat spędzimy razem. 

Rafał
Wpadłem na chwilę do tego przedszkola, a zostałem przez 19 lat.
Odkryłem w sobie radość i satysfakcję z możliwości pracy z
dziećmi oraz w dobrym zespole. To był dobry czas gdzie
zarówno uczyłem innych, ale także dużo czerpałem i uczyłem się
od innych oraz swoich wychowanków. Nie ma mnie już tu 3 lata,
ale nadal został sentyment do tego miejsca i ludzi oraz dobre
wspomnienia.

Karolina
Pewnego razu przyszłam do tego przedszkola jako
wolontariuszka i poznałam tam swojego przyszłego męża -
wołają na niego Pan Marcin.  

Moje dwie córki uczęszczały również do tego przedszkola -
najlepszego na Bielanach, a może i nie tylko..:-)

Rodzice Oli
Jubileusz jest okazją do wspomnień, które pozostały w naszej
pamięci. To przedszkole to miejsce, w którym pozostawilismy
część naszego życia. Dziękujemy za trud i wychowanie, za
wpajanie ważnych wartości, co ma wielkie znaczenie o jakości
przyszłego życia. Życzymy wytrwałości w realizowaniu
zamierzeń, jak również dużo zdrowia. 

Paweł
Wspaniałe miejsce, najlepsze w dotychczasowej edukacji dzieci.
Choć było to dość dawno córki pamiętają i wychowawców i
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koleżanki, a także obiady.  

Maja
Tra�łam do przedszkola z CV całkiem przypadkiem, jak się
potem okazało w najlepszym momencie. Tra�łam i zostałam...na
kilka dobrych lat. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, zdobyłam
wiele praktyki w pracy z dziećmi, a wiedza zdobyta w
przedszkolu towarzyszy mi do dzisiaj w moim kolejnym miejscu
pracy. To wspaniałe, że z niektórymi osobami z przedszkola 
nadal mam kontakt. I są to zarówno osoby z kadry
pedagogicznej, rodzice, jak i same dzieci, z którymi miałam
okazję pracować. Bardzo ciepło wspominam tamten czas.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie! Pani Maja :-)

Rodzice Olka i Krzysia
Dyrekcji, Wychowawcom, Terapeutom, Paniom z kuchni
dziękujemy za życzliwość, troskę, otwartość, profesjonalne
podejście, ale przede wszystkim za cierpliwość i szacunek. To był
wspaniały czas dla naszych chłopców. Życzymy Wam kolejnych
cudownych lat. Nie zmieniajcie się bo jesteście najlepsi.

Olga Hawryluk mama Nell
Dla Nas i Nell TO przedszkole było odkryciem, ze można
zupełnie inaczej, indywidualnie, z ogromna empatia. Tu
zapoczątkowana komunikacja alternatywna, choć sama
sceptycznie do tego podchodziłam dziś dała nam rezultaty w
formie komunikacji na alfabecie i komputerze. Nell ma obecnie 17
lat. Wspaniała kadra, duety zawsze zgrane, mogę mówić tylko o
superlatywach o tym przedszkolu, od Pani dyrektor po kadrę i
terapeutów. To przedszkole pokazało nam, ze można stworzyć
miejsce piękne, empatyczne, gotowe by stworzyć indywidualne
podejście do wprowadzenia dziecka z wyzwaniami w nasz świat
❤ 

Rodzice Olgi i Janka
Nasza przygoda z Przedszkolem rozpoczęła się od grupy
przygotowawczej. Tak jak u każdego, bardzo szybko okazało się,
że dla dzieciaków liczy się wyłącznie czas spędzony w
Przedszkolu. Dopiero po zetknięciu się z innymi placówkami
edukacyjnymi, widać jak wyjątkowej jest tu podejście do dziecka.
Fantastyczne miejsce, z wyjątkową ekipą.

od Antoniego Kulickiego, jego Mamy i Babci
Kochane Przedszkole! 
Pani Dyrektor Annie Florek, wszystkim nauczycielom,
wychowawcom, terapeutom i całemu personelowi życzymy
dalszych sukcesów w pracy i zadowolenia z postępów
przedszkolaków Antoni Kulicki (2003-2007) z Mamą i Babcią,
którzy od kilkunastu lat wspominają z wdzięcznością nasze
przedszkole :)

Rodzice Krzysia i Łucji
Z głębi serca dziękujemy Dyrekcji,Wychowawcom i Terapeutom
za otwartość, cierpliwość i troskę o  nasze  dzieci.  
Życzymy zdrowia,wytrwałości  i satysfakcji z pracy.  

Asia
Nie zmieniajcie się! Niech przedszkole zawsze pozostanie
miejscem pełnym radości, nadziei i wzruszeń. Ciepła,
zrozumienia i szacunku. Sto lat! 


