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GDY MYŚLĘ "LEŚNY ZAKĄTEK"

MAMY SZTANDAR!
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Powstanie przedszkola!
I tak to się zaczęło…
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PRZEDSZKOLAK
Po trzydziestu latach mamy
nazwę:
,,Leśny Zakątek" !
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…i kolejne lata pod hasłem
wielu zmian!!!

PRZEDSZKOLAK
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ZIELONE PRZEDSZKOLA:

TEATR ,,PAJĘCZYCH
OPOWIEŚCI”:

NIEPOWTARZALNE PIKNIKI:

PRZEDSZKOLAK

Gdy myślę
,,Leśny Zakątek” to…..
,,Nie ma mowy, żebym mógł po
prostu wymazać te wspomnienia.
Byłoby to,
to samo, co wymazanie
całego ja…”
Haruku Murakami
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,,…to, najlepiej wspominam koleżanki i kolegów tam
poznanych, z niektórymi przyjaźnimy się do tej pory
Maciek, lat 11, grupa „Gąsieniczki”

,,…to, najlepiej wspominam...-Wszystko i
Wszystkich! Najchętniej uciekłabym ze szkoły i już
zawsze chodziła do ,,Leśnego Zakątka”. A jak będę
dorosła to zostanę nauczycielką i będę tam pracowała.
Karolina, lat 7, grupa „Chaberki” (2018-2021)

,,…to wspominam mój pierwszy solowy
występ baletowy, przed wielką przedszkolną publicznością oraz
to, że było to miejsce, w którym mogłam codziennie rozwijać
swoje pasje.”
Julia R., grupa ”Groszki” ( 2016- 2020)

„… to wspominam przyjaźnie nawiązane w
przedszkolu i trwające do dzisiaj.”
Bartosz R. grupa „Gąsieniczki”(2013- 2017)
„…to, najlepiej wspominamy emocjonujące
przygotowania do przedszkolnych pikników oraz możliwość
poznania wspaniałych ludzi, którzy do dziś są częstymi gośćmi
w naszym domu.”
Rodzice Julii i Bartosza (2013- 2020)

,,…to ze wzruszenia kręci nam się łza w oku. Wspominamy
to przedszkole jako miejsce pełne serdecznych, ciepłych i
cudownych osób. Przez 7 lat był to drugi Dom dla naszej
rodziny. To tutaj nasze dzieci nauczyły się jak być dobrymi
i wrażliwymi ludźmi, jak pokonywać swoje słabości i jak z
radością iść przez życie. To tutaj pokazano naszym
dzieciom co to jest zapomniany już patriotyzm, szacunek,
przyjaźń i empatia. Pobyt w „Leśnym Zakątku” uświadomił
również nam, rodzicom, jak ważni jesteśmy dla naszych
dzieci, jaką ogromną moc ma Rodzina. Całą Kadrę
obdarzyliśmy bezgranicznym
zaufaniem i zawsze
będziemy Wam wdzięczni, że przez tyle lat byliście częścią
naszego życia!”

Daria i Grzegorz J., rodzice absolwentów
z grup „Gąsieniczki” i ,, Chaberki” (2013-2021)
,,…to
najlepiej
wspominam
swoje
Panie, które zawsze witały mnie uśmiechem i miały
dużo cierpliwości;). Pamiętam też Pana Jurka, który
zawsze z nami żartował.
Mateusz S., grupa „Motylki” (2010-2013)

,,…,to najlepiej wspominam Panie, które pracują tam
do dziś. Kochane i ciepłe osoby, które na wycieczkach i
wyjazdach suszyły nam przemoczone buty suszarkami do
włosów. Bez dwóch zdań jest to wspaniałe i najlepsze
przedszkole.”
Michał M. (grupa ,,Żabki” 1998-2002)
,,…to wracam wspomnieniami do jesiennych dni, które witały
mnie już w szatni zapachem zupy mlecznej. Myślę o
wspaniałych Paniach, które nawet udzielały ślubów swoim
przedszkolakom. Wspominam zabawy i konkursy z okazji Dnia
Dziecka - wtedy podwórko było taaaakie wielkie. Pamiętam też
moją mamę szyjącą kolejne przebrania na bale przebierańców.
I oczywiście przyjaźnie, z których wiele przetrwało do dziś.”

Marlena Cz.(1995 – 1999r.)

,,…to wspominam wycieczki i przedstawienia
oraz kanapki z truskawkowym twarożkiem i surówkę z
marchewki. :)
Julia S., grupa „Groszki” (2016 – 2020r.).

,,…to przypominam sobie jedną z zabawnych sytuacji, która
miała miejsce podczas przygotowań i finalnego występu z
okazji Dnia Mamy:„Całą grupą przygotowywaliśmy występ i
zabawę w „kotka i myszkę „ gdzie wszyscy mieliśmy za zadanie
utworzyć okrąg i trzymając się za ręce opuszczać je i podnosić,
aby kot ( w tym przypadku ja :) )nie mógł złapać uciekającej
myszki ( koleżanka Aneta). Oczywiście złapanie myszki było
dość banalne, ale Pani tłumaczyła mi cierpliwie, żebym tak
szybko myszki nie łapał – po czasie sobie to uświadomiłem, bo
na początku nie bardzo rozumiałem coznaczy „za szybko” :)
Zatem kiedy przyszedł czas występu dla rodziców-NIE
ZŁAPAŁEM MYSZKI WCALE :) Oczywiście nie dlatego, że nie
mogłem- skoro miało być „nie za szybko“, to biegałem tak
długo, aż skończyła się piosenka. Pamiętam, że śmiechu było
co nie miara. Pamiętam również wycieczki na pobliską polanę,
gdzie było mnóstwo dębów – zapach dębowych liści, jesienną
porą do dziś kojarzy mi się z ,,Leśnym Zakątkiem”.
Rafał R. (1983-1986r.)
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…to najlepiej wspominam
panującą tam rodzinną i przyjazną atmosferę. Pani Dyrektor i
wszyscy pracownicy zawsze dbali o to, żeby rodzice
angażowali się w życie przedszkola. Pamiętam coroczne
pikniki tematyczne, występy, w których uczestniczyliśmy
razem z dziećmi- bez wątpienia wpłynęły one na świetną
integrację całej społeczności przedszkolnej. Moja starsza
córka Dominika szczególnie zapamiętała właśnie jeden z
takich pikników o tematyce dotyczącej Kosmosu.
Będąc przewodniczącą Rady Rodziców miałam
okazję poznać to przedszkole "od środka” i z całą pewnością
mogę powiedzieć, że zaangażowanie dyrekcji i
wychowawców w wychowanie dzieci było ogromne. Moje
dzieci brały udział w niezliczonej ilości wycieczek, koncertów,
przedstawień i innych atrakcji. Bez wątpienia największą z
nich była 3-dniowa wycieczka – taki wyjazd nie zdarzył się już
nigdy. Kiedy dziewczynki chodziły do „Leśnego Zakątka”,
placówka ta świętowała swoje 40-lecie, co oznacza, że od
tego czasu minęło już 10 lat. Gdy zapytałam dziś córki co
najlepiej wspominają z tamtego okresu, jednogłośnie
powiedziały, że pyszne jedzenie. Kinga szczególnie
zapamiętała pierogi z białym sosem- dlatego chciałabym
serdecznie podziękować paniom kucharkom za tak miłe
wspomnienia kulinarne. Oczywiście dziewczyny ciepło
wspominają też swoje Panie.”
Agnieszka Sz. - przewodnicząca Rady Rodziców
(2009-2010r.) z córkami:
Dominiką (grupa ,,Muchomorki” 2008-2012)\
i Kingą (grupa Motylki 2010-2013)
,,…to wspominam kochane Panie tam pracujące, oraz Pana

dozorcę, który karmił kury za płotem :). Bardzo, ale to bardzo
miło wspominam czas spędzony w tym przedszkolu. To jedyna
placówka, do której codziennie wchodziłem z uśmiechem.
Każdego dnia czekały tam na mnie liczne zabawy, konkursy,
rytmika i te przepyszne obiadki:). Pamiętam jeszcze, że była na
dole ciuchcia na prąd i nie mogłem się doczekać, żeby kolejnego
dnia z niej skorzystać :). Dziękuję wszystkim pracownikom
„Leśnego Zakątka”, za cegiełkę, którą dołożyli w "moje
wychowanie" i mam nadzieję, że moje dzieci w przyszłości też
będą tam uczęszczały.
Jakub N., rocznik 1995 :)

PRZEDSZKOLAK
w Szkole Podstawowej, Bibliotece Miejskiej, grupowe zabawy na
placu zabaw i wiele innych atrakcji to tylko mały procent przeżyć
z Leśnego Zakątka.
Pani Dyrektor, nauczyciele oraz cały personelstworzyliście Przedszkole o wyjątkowym klimacie, bezpieczne,
pełne atrakcji i pouczających spotkań. Dziękujemy, że mogliśmy
być częścią tej placówki.
Kamila i Artur-absolwenci z grup
Motylki (2010-2013) i Gąsieniczki(2013-2016)

,,…to
najlepiej
wspominamy wychowawczynie, które były zawsze
miłe i pomocne oraz liczne przedstawienia, koncerty,
bale karnawałowe i pikniki. Najbardziej utkwił mi w
pamięci- koncert „ The Kryształki”, przygotowany
przez naszą grupę na zakończenie przedszkola (Ula).
Z sentymentem wspominam też3-dniowy wyjazd na
„Zielone Przedszkole” do Białowieży (Magda).
Uwielbiałyśmy spędzać czas na kolorowym placu
razem z koleżankami i kolegami. To były bardzo
fajne cztery lata.
Ula i Magda K wraz z rodzicami.
absolwentki grup „Kryształki”(2015-2019r.)
i „Smerfy”(2011-2015r.)

,,…to
najlepiej wspominam Panią
wychowawczynię, która mówiła na mnie „synek.”
Filip T., grupa „Motylki”(2010-2013r.)

,,…to najlepiej wspominam piknik naukowy.
Nasza grupa miała stoisko chemiczne, na którym było
tylko niezdrowe (ale za to smaczne) jedzonko!”
Michasia T., grupa „Kryształki”( 2015-2019r.)

,,…to najlepiej wspominam wyjazd na zielone
przedszkole do Krakowa. Podczas wycieczki wypadł mi
ząb i rano pod poduszką znalazłam 10 zł od “wróżkizębuszki”

Marysia T., grupa „Kryształki” (2015-2019r.)

,
,…to
najlepiej
oczywiście
wspominamy cudowne Panie, które są
prawdziwymi
bohaterkami. Zgodnie ze słowami B. Conklina- nasze bohaterki
były
bardzo
wyjątkowe.
Potrafiły wykorzystać
swoją
pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania
rzadkiej umiejętności- zachęcania dzieci i rodzicow do myślenia,
marzenia, poznawania, próbowania oraz działania. Na zawsze w
naszych sercach zajęły część zasłużonego miejsca. Co rano
witały nas w szatni uśmiechem, a przy wyjściu żegnały ciepłym
przytulasem. W naszych sercach specjalne miejsce zajmą
niezapominane "zielone przedszkola" oraz coroczne super
zabawy piknikowe. Zajęcia z policjantem, strażą pożarną, wizyty

,
,…to tak jak byśmy wspominali
naszą wielką przygodę, pełną wspaniałych przeżyć i
ciekawych doświadczeń, które stwarzały nam okazje do
niesamowitego rozwoju. Te wspomnienia są wciąż obecne
w naszych myślach. Najczęściej sięgamy wspomnieniami
do przygotowań pikników rodzinnych- przeżyliśmy je aż
pięć razy i za każdy razem urzekała nas ludzka
kreatywność i pomysłowość. Był to czas, który rozwijał i
integrował nie tylko dzieci ale i nas rodziców. Patrzenie na
wszystkie przedstawienia, które były przygotowane na
bardzo wysokim poziomie dawały satysfakcję i radość.
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Napawały dumą, gdy podziwialiśmy zdolności naszych
dzieci i patrzyliśmy jak się rozwijają.
Życzymy wszystkim dzieciom i ich rodzicom, by
tak jak my zaczynali swoje początki w ,,Leśnym Zakątku”z nauką przez super zabawę i z miłymi wspomnieniami.
Mieszko i Miłosz K. wraz z rodzicami- absolwenci grup
„Rumianki (2012-2015) i Groszki (2016-2020”

…,,…najlepiej
wspominam...
hmm ... są ludzie i są miejsca, o których nie da się
zapomnieć. Właśnie teraz uświadomiłam sobie jak wiele
już lat minęło, odkąd moje dzieci opuściły mury
Przedszkola na Prusa 3/5. Jednocześnie cofnęłam się do
najpiękniejszych lat moich dzieci. Wyjęłam albumy i
zobaczyłam cudowne Panie wychowawczynie, najlepsze
Panie z kuchni-wspaniały świat. Poczułam tą
niesamowitą atmosferę, wróciły obrazy z przedstawień,
pikników, poczułam smak wzruszenia z dawnych
lat. Razem z moimi dziećmi przeżyłam po raz kolejny
niesamowite przygody na wycieczkach, poszukałam
Mikołaja i upiekłam ciasto marchewkowe. Zakręciła mi
się łezka w oku. Wspominam z rozrzewnieniem i
ogromnym wzruszeniem te 4 lata. Dziękuję, że dzięki
Wam, Ludziom z ogromną pasją, mogłam jako rodzic
być częścią tego "Miejsca"!!!.
Z okazji 50-lecia istnienia Przedszkola, życzę
wszystkim pracownikom "Leśnego Zakątka", abyście tak
jak dla moich dzieci, byli dla kolejnych pokoleń
wychowanków przystanią, dzięki której nie będą bały
się ruszyć w szeroki świat...Wielu sukcesów Kochani!
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społeczność, pełną ciepła i zaangażowania. Cudowne
rodzinne pikniki i wspólne prace rodziców-jednoczyły
nas i budowały wspólnotę.
Życzę przedszkolu na następne 50 lat, aby się
nie zmieniało i dalej trwało w swoich wartościach.
Bo Leśny Zakątek jest tylko jeden!! Sto Lat !
Agnieszka Ż.- mama absolwentek
Natalki i Patrycji (2013-2019)

,,…to najbardziej pamiętam zajęcia kiedy to 10 min
mieliśmy siedzieć nic nie robiąc i 10 minut się bawić- jaka
byłam zdziwiona, że to było takie nierówne 10 min.
Marysia M. (grupa Żabki 1998-2002)

,,…to wspominam, że jako mama
po zakończeniu przedszkolnej kariery moich dzieci
często słyszałam:" Mamo, jak ja tęsknię za obiadkami
w przedszkolu, one były takie pyszne!" Jako
pracownik pamiętam wzajemną życzliwość osób
pracujących na rzecz przedszkola - każdy czuł się ważny
i potrzebny, a dzieci były uczone szacunku do każdej
osoby.
Ewa Winnicka- były pracownik mama absolwentek
Juli grupa Krasnale (2001-2005)i Weroniki grupa Stokrotki
(2005-2009r.)

,,…to najlepiej wspominam moment kiedy do
przedszkola przyjechał cyrk oraz dzień, w którym
topiliśmy marzannę
Andrzej M.

Renata- mama Bartosza i Dominiki z grup
„Muchomorki”(2009-2012r.) i „Motylki„(2010-2013r.)

,,…to najlepiej wspominamy
cudowny zapach z kuchni, który od samego rana witał
nas w progach przedszkola- to panie kucharki
szykowały na dole smaczny obiad. Pamiętamy cudowne
spotkania z przyjaciółmi z przedszkola ( niektóre
przyjaźnie są pielęgnowane do dzisiaj), wspólne
występy i spotkania-to był piękny czas. Tęsknimy za
tamtymi chwilami. Gdy przechodzimy koło przedszkola,
wszystkie wspomnienia wracają, a w szczególności
miłość do serdecznych i pomocnych Pań- zostaną w
naszych sercach na zawsze.
Patrycja i Natalka- absolwentki grup:
„Gąsieniczki (2013-2016)” i „Kryształki (2015-2019)”
,,…to wspominam moment kiedy wybrałam przedszkole
dla córek. Zadecydowało położenie blisko domu, w
cichym zakątku Ząbek, pod lasem. Nigdy nie żałowałam
swojego wyboru. Przedszkole wspominam jako piękną

,,…to najlepiej wspominam: ciepłą,
domową atmosferę, zawsze uśmiechnięte Panie,
zupę mleczną, czyli dobrą miejscową kuchnię,
no i oczywiście Pana Jurka, zawsze pędzącego
z pomocą.”
Filip R. grupa „Rumianki”(2012 – 2014)
,,…to przypominają mi się beztroskie lata dzieciństwazapach kakao i smak kanapek z dżemem. Metalowy pająk i
ciuchcia, dzięki którym nasza wyobraźnia przenosiła nas
dokąd tylko chcieliśmy, podczas zabaw na podwórku.
Pamiętam również zbieranie kolorowych karteczek, a wiec
pierwsze handlowe transakcje z innymi dziećmi, wspaniałą,
domową atmosferę stworzoną przez nasze Panie. No i
najważniejsze- poznałam tam swojego obecnego męża.”
Ola P. (1994-1996)

,,…to najlepiej wspominam dwudniową
wycieczkę. Rodzice kupili mi na ten wyjazd małą walizeczkę
I ruszyliśmy spod przedszkola na białowieską przygodę.
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Oglądaliśmy żubry i podziwialiśmy przyrodę. A wieczorem było
fantastyczne disco I oficjalnie to wszystko.”
Zosia P. grupa „Smerfy”(2011-2014r.)

Przedszkolne dziesięć miesięcy
Wspaniała była przygoda
Wiele było wycieczek
Słońce czy niepogoda
Bo z Panią Marzenką
Każdy dzień radosny,
Jesień to, czy zima
Czułem powiew wiosny.
Kiedy trzeba przytulił
Jak spsociłem to zganiła,
Ale zawsze uśmiechnięta
Wspaniała Pani Marzenka.
Oj Boże, Boże, Boże Marzenko
Jak ja wytrzymam bez Ciebie?
Oj Boże, Boże, Boże Marzenko
Z Tobą jest jak w niebie!
Nie zapomniałem też o pracy
Pań - Madzi, Ani i Marysi
Bez Was nie byłoby
Kryształkowych Misi
Krzyś P., grupa ,,Kryształki” (2015-2016r.)

,,…to najlepiej wspominam... och wiele by można napisać, ale jest
między innymi takie wspomnienie co wprowadza w
rozrzewnienie:
Bawimy się radośnie w ogrodzie
aż tu Pani kucharka wychyla się w swym
radosnym chodzie i niesie wiadro pełne pysznego
owocowego kompotu więc pędzimy po niego
jak współczesne dzieci szukając hot-spotu
Magdalena P. ( 1986-1990r.)
,,…to najlepiej wspominam cudowną, ciepłą
wychowawczynię i Panią kucharkę, która
serwowała nam najlepszy na świecie kompot i
kurczaka w białym sosie. To są smaki mojego
dzieciństwa, których nie zapomnę. Moje dzieci
również uczęszczał i uczęszczają do tego
przedszkola. Syn, już absolwent ma również
miłe wspomnienia. Mówi, że nigdzie nie ma
takich festynów jak w Leśnym Zakątku i
prezentów gwiazdkowych, które przechowuję
do dzisiaj. ,,Leśny Zakątek” to wyjątkowe
przedszkole, do którego mam duży sentyment.
Życzę
kolejnych
pięknych
lat
i
kolejnych rocznic. Bo to przedszkole to miejsce,
którego nie można zapomnieć.”
Marzena P.- absolwentka przedszkola
z lat 80-tych.
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,,…to najlepiej wspominam niezwykłą kreatywność i opiekę
Pań, które do każdego z nas podchodziły indywidualnie i
pomagały w każdej sytuacji, nawet w tej najbardziej błahej.
Również w pamięci pozostały przedstawienia na każdą
możliwą okoliczność, które odbywały się w oddzielnej Sali, z
udziałem opiekunów. Również byliśmy angażowani w to mybyło to niesamowite, że nie byliśmy tylko biernymi
słuchaczami. Do tej pory miło wspominam pikniki realizowane
na świeżym powietrzu, w których uczestniczyli wszyscy nasi
rodzice. Mogli oni poświęcić nam jak najwięcej uwagi i miło
spędzić cały dzień, o co trudno w dzisiejszych czasach. I mimo
tego, że minęło dobrych parę lat, to gdy zaczął uczęszczać do
tego przedszkola mój brat z wielką chęcią powracałam do tego
magicznego miejsca. Odbierałam go z przedszkola jak również
jeździłam z całą grupą na basen, by uczyć się
odpowiedzialności i opieki nad drugim człowiekiem.”
Izabela K. (Koszewska….
,,…to najlepiej wspominam uśmiechnięte panie, które wymyślały
super zabawy i wywieszały każde nasze prace na tablicach w
szatni. Odbierający nas rodzice mogli podziwiać nasze niezbyt
dokładne, ale wypełnione dużą ilością starań prace. Dodatkowo
jak słyszę "Leśny Zakątek" od razu przypomina mi się wyjazd na
tzw."Zielone przedszkole”. Była to pierwsza taka moja wyprawa,
ale dzięki doświadczonym osobom, z którymi przebywałem nie
dało się odczuć braku najbliższych mi osób, a wręcz przeciwnie,
bawiłem się bardzo dobrze. Dodatkowo nie pamiętam, aby była
taka sytuacja, która występuje często u dzieci, czyli płacz i strach
przed pójściem do przedszkola. Nigdy takiego odczucia nie
doświadczyłem i z wielką chęcią wracałem tam by bawić się ze
swoją grupą i uczyć się nowych rzeczy.”

Jan K.(Koszewski …

,,…to najlepiej wspominam pyszne jedzenie,
uśmiechnięte Panie, moją pierwszą długą wycieczkę w
życiu i przede wszystkim wspaniałą atmosferę. Dziękuję!”
Natalia D., grupa "Motylki" (2010-2013r).

,,…to najlepiej wspominam czas spędzony w
gronie koleżanek i kolegów oraz cudownych pań. Przedszkole
jest dla mnie najlepszym wspomnieniem. To tam poznałam
przyjaciół na całe życie, to w tym miejscu odbywały się
najlepsze wycieczki i rodzinne pikniki. Przedszkole ,,Leśny
Zakątek" będę pamiętać do końca życia, bo było, jest i zawsze
będzie magicznym miejscem.”

Julia K., grupa „Biedronki”(2006-2010)

,,…to najlepiej wspominam czas swobodnej
zabawy. Nie dlatego, że nie było w przedszkolu różnych
ciekawych zajęć – było ich mnóstwo, ale dlatego, że był to
jeden z niewielu momentów w moim życiu, kiedy mogłam się
po prostu bawić, tak jak chciałam, i jak czułam. A wszystko
to pod opieką przyjaznych, dbających o bezpieczeństwo,
towarzyszących dzieciom paniom.

PRZEDSZKOLAK
Dziękuję za ten wspaniały czas, za budowanie
pewności siebie u podopiecznych, uczenie otwartości i odwagi
w próbowaniu nowych rzeczy. Ta odwaga, ale też miłość do
natury i ogromna ciekawość świata, które wyniosłam z
"Leśnego Zakątka", są ze mną do dziś.”
Marysia D., grupa „Jarzębinki”
(2003-2005r.)

,,…to najlepiej wspominam... wszystko. Tak powinno wyglądać
przedszkole:
Najlepsza kadra, co serca nam skradła,
kochane panie, co serca dawały krocie.
Jedzenie lepsze niż w Hiltonie,
poprzeczkę wysoko postawiło mnie i żonie.
O Ojczyźnie, muzyce i sztuce opowiadano bez
nadęcia, jak trzeba,
skutkiem czego silna w rodzinie
hałasowania potrzeba.
Wiemy nawet kto za tym stoi,
piękna, silna, kobieta, anioł w zbroi.
Wszyscy śpiewają o jakiejś Beacie z Albatrosa, stare
to i bajka,
Pani Beata z Leśnego Zakątka
spina najlepiej tryby tego
szwajcarskiego zegarka.”
Wdzięczni Iza i Marek rodzice
Jonka, grupa ,,Gąsieniczki” ( 2013-2016)
i Krzysia, grupa ,,Kryształki” ( 2015-2019)
,,…to najlepiej wspominam energię i zaangażowanie, które
cały personel wkładał w to, by dzieci były szczęśliwe i
zaopiekowane, a jednocześnie zdobywały wiedzę, która okazała
się niezbędna w kolejnym etapie nauki. Do tej pory wspominam
wszystkie przedstawienia i bale, przygotowywane na
niewielkiej sali, za to z wielkim rozmachem. Myślę o
orzeźwiających kompotach w trakcie letnich zabaw w ogródku
i moim uśmiechu, który towarzyszył mi za każdym razem, jak
szlam do Leśnego Zakątka. Takiej atmosfery nie ma w żadnym
innym miejscu.
Martyna G (1995-1999r.)
,,…to najlepiej wspominam beztroską zabawę, kochaną
wychowawczynię - jej ciepło, uśmiech, dobroć. Super
wycieczki i pierwszy samodzielny, kilkudniowy wyjazd
na zielone przedszkole.
Jan Ż…..

,,… to najlepiej wspominam wszystkie panie,
pyszne obiadki, super pikniki i super panią Dyrektor.
Poznałam cudowną instruktorkę tańca, która pomogła
mi przygotować się do castingu do teatru Tintilodostanie się tam było moim marzeniem.
Hania Ż. grupa ,,Szafirki” (2014-2018)

,,…to myślę o wyjątkowym miejscu, gdzie dzieci i rodzice
mogli się wiele nauczyć. Kiedy angażowaliśmy się w
przedszkolne wydarzenia, budowaliśmy jeszcze lepsze

9

PRZEDSZKOLAK
relacje z naszymi dzieciakami. Przebrania podczas
pikników, pozwalały nam być znowu dziećmi np. wrócić
do świata bajek :). Bardzo cenię w Leśnym Zakątku to, że
nasze dzieci były traktowane jako „mądre istoty”, z
otwartymi głowami, którym należy codziennie pokazywać
świat. Uwielbiałam wspólne kolędowanie- było zawsze
ciasno i gorąco, ale atmosfera jak nigdzie indziej. No
i występy dzieci….dzięki Waszej ciężkiej pracy zawsze były
przygotowane na najwyższym poziomie, po prostu
przecudne. Żadne inne przedstawienia po przedszkolu
nie były już tak piękne i wzruszające.
Aleksandra Ż. - była przewodnicząca Rady Rodziców

,,…to najlepiej wspominam leżakowanie. Bardzo
chciałbym mieć teraz leżakowanie! ‘’
Sebastian K. grupa ,,Żabki” (1998-2002)

,,…to najlepiej wspominam chwile pełne śmiechu i
radości oraz wiele niezapomnianych przygód. Kochane panie,
które wkładały całe swoje serce i pasję w naszą naukę,
ukierunkowały ciekawość i chęć zdobywania wiedzy i nowych
umiejętności. Wspominamy niezapomnianą zabawę i
wspólne przygotowania do rodzinnych pikników. Odwagę
opiekunów, rodziców, a przede wszystkim dzieci ruszających
na zielone przedszkola. Oprócz wspomnień Leśny Zakątek
pozostawił nam znajomości, które przetrwały aż do dziś
Franek J. z rodzicami
(grupa Maczki 2015-2018r.)
,,…to głęboko w pamięci pozostało mi jedno wydarzenie. „Wyszedłem
wcześniej z pracy i od razu biegiem do przedszkola żeby odebrać
Mojego synka Sebastiana. Prowadzę go do szatni ok.13.30 ale patrzę
że nie jest zadowolony, bródka mu się trzęsie i zaczyna płakać, więc
go pytam -syneczku co się stało? A on mi odpowiada-tatusiu bo ty
mnie za wcześnie odebrałeś, a ja chciałem tu jeszcze zostać”!.
Kochani to oddaje całą atmosferę przedszkola Leśny Zakątek .
Spełniły się moje marzenia- mam dwoje wspaniałych dzieci,
doczekałem się cudownej wnusi i teraz chciałbym Wam serdecznie
podziękować za ogromny trud i wysiłek włożony w ich wychowanie.
Umiłowana Pani Dyrektor, wspaniałe Panie i wszyscy
pracownicy zawsze z całego serca będę Wam wdzięczny. Uwielbiamy
Was i gorąco życzymy następnych 50-lat!”
Grzegorz W.- tata Sebastiana (1995r.),
Gabrysi (2005r.) i czekającej w kolejce wnusi Neli (2020r.)

,,…to wspominam mój najlepszy wtedy czas.
Ciągłe zabawy, spacery na cudownym placu zabaw, naukę
przez zabawę, pyszne jedzenie! Pamiętam, że bardzo często
zostawałam w przedszkolu jako ostatnia z grupy. Moi
rodzice pracowali i zdarzało im się spóźniać po mnie-nigdy

PRZEDSZKOLAK
nie było sytuacji abym siedziała wtedy smutna, poniewa ż
cudowne Panie zawsze poprawiały mi humor.
Gabrysia W. grupa ,,Muchomorki”( 2008-2012r.)

,,…to najlepiej wspominamy:
-uśmiechnięte panie witające nas od progu;
-super kolegów, z którymi przyjaźnię się do dziś;
-wyjazdy na zielone przedszkola, gdzie
zwiedzaliśmy dużo ciekawych miejsc;
-ciekawe zajęcia, które przygotowywały panie;
-obchody Dnia Babci i Dziadka- uśmiechy na ich
twarzach, kiedy występowaliśmy;
-najlepsze na świecie pikniki rodzinne”
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szczególnie? Tak- jak w siódmym miesiącu ciąży
(taki grubas) musiałam stać przy grilu i smażyć
kiełbaski, oczywiście pogoda nam dopisała, był
niesamowity upał. Powiem tak, na hasło “Leśny
Zakątek” każdy się uśmiecha, każdemu robi się
miło, przyjemnie i cieplutko na serduchu.”
Agnieszka Z. - przewodnicząca Rady Rodziców (2007-2011r.)

…,,to najlepiej wspominam fajne panie, super
wycieczki, pyszne jedzenie, w tym brązowe spaghettinajlepsze, nie do powtórzenia. ‘’
Alek P. grupa Kryształki (2015-2019)

Krystian O., grupa ,,Kryształki” (2015-2019r.)
i Adrian O. grupa ,,Iskierki” (2012-2015r.

,,…to wspominam ciepłą i rodzinną
atmosferę. Najlepsze Panie pod słońcem, które
rozbudzały naszą ciekawość i pozwalały na
nasze szaleństwa. Wspominam wzruszający
ślub z kolegą z grupy, którego udzieliła nam
wspaniała pani. Fantastyczne wyjazdy na
Zielone
Przedszkola,
podczas
których
zwiedzaliśmy ciekawe miejsca i szaleliśmy na
dyskotekach. "Leśny Zakątek" to najlepsza
przedszkolna przygoda.”
Lena L., grupa ,,Maczki” (2015-2018)

…,,to najlepiej wspominam
uśmiech pani
.Marzenki, burzę loków p. Magdy. Fajne zabawy, zielone
przedszkole, pikniki. Najlepsze kanapki z nutellą, bananem i kiwi
do dziś serwowane w domu.
Zuzanna P., grupa Motylki (2010-2014)
…,,to najlepiej wspominam rewelacyjne, niezastąpione "ciało
pedagogiczne"- lepszego nie można sobie wymarzyć. Rodzinną
atmosferę, pikniki, piękne spotkania wigilijne. Zapach obiadu
unoszący się w przedszkolu i przypominający moje dzieciństwo.
Ach!! I oczywiście Teatr Rodzicielski w którym miałam okazję
występować. Mogłabym jeszcze długo wymieniać...Dziękujemy
za to, że jesteście i życzymy kolejnych 50 lat.”
Karina i Marcin P., rodzice absolwentów(2010-2019)

,,…to najlepiej wspominam swoje
przywiązanie do wychowawców, a szczególnie do
jednej z pań, za którą chodziłam krok w krok.
Przyjaźnie, które trwają do dziś, zdobywanie pasji do
pływania- trener mówił zawsze, że i pod woda
potrafię gadać. Sadzał za karę na ławce, ale zaraz
kazał wskakiwać do wody.”
Anita Z. grupa Niezapominajki (2007 2011r)]

,,…to najlepiej wspominam drapanie
do snu przez kochane panie.
Marcel J. , grupa “Gąsieniczki” ( 2013-2016r.)
,,…to najlepiej wspominam zielone przedszkole i
zaangażowanie
wspaniałej
kadry.
Jesteście
najwspanialsze i niezastąpione. A może jakiś piknik

…,,to najlepiej wspominam ciepły kompot
serwowany w upalne dni, prosto z garnka. Panie
kucharki wynosiły parujące kociołki z kuchennych
czeluści i serwowały tę ambrozję wszystkim
spragnionym. Przedstawienia oraz bale –zawsze
na najwyższym poziomie! A także coś, co
naznaczyło nie tylko moje dzieciństwo, ale i
dorosłe życie. Gdy ma się 3 lata, wąskie, leśno
zakątkowe korytarze zdają się nie mieć końca, a
sale są doskonale dopasowane do wszystkich
potrzeb. I tak do dziś dnia w naszym domu przy
okazji Bożego Narodzenia choinka musi sięgać
sufitu - bo taka zawsze była w ,,Leśnym Zakątku” serio... mój mąż już się przyzwyczaił, że w okresie
świątecznym choinka zajmuje pół mieszkania, a do
sypialni wchodzi się boczkiem, żeby ominąć
rozłożyste drzewko.
Katarzyna P.
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MAMY SZTANDAR!
SYMBOL TRADYCJI PATRIOTYCZNYCH I SZACUNKU DLA CZŁOWIEKA,
HARTU DUCHA, WARTOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ FUNDAMENT
PRACY WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA
I WSPÓLNYCH DĄŻEŃ RODZICÓW I NAUCZYCIELI.

Historyczny moment
Zdarzają się takie chwile, które na długo pozostają w naszych
sercach. Momenty te dotyczą pojedynczych osób i całych
społeczności. Taka chwila stała się naszym udziałem. Ten
marcowy dzień zapisał się w historii naszego przedszkola jako
jeden z najważniejszych. Tego dnia otrzymaliśmy sztandar.
Uroczyste nadanie sztandaru to główny akcent tegorocznych
obchodów Jubileuszu 50-lecia Publicznego Przedszkola nr 2
"Leśny Zakątek" w Ząbkach.
Nasze przedszkole jest pierwszą placówką oświatową na tym
etapie edukacyjnym w Mieście Ząbki, która sztandar posiada.
Pomysł ufundowania naszemu przedszkolu sztandaru zrodził
się podczas jednego ze spotkań Rady Rodziców. Był to rok 2019,
chwilę przed początkiem pandemii COVID-19, a pojawiający się
lockdown skutecznie utrudnił przebieg przedsięwzięcia.
Na kilka miesięcy sprawa sztandaru przycichła. Aż do jesieni
2021r., kiedy obecnie działająca Rada Rodziców oraz Rada
Pedagogiczna rozpoczęła pracę nad uroczystością nadania
sztandaru.
W wyniku wysiłku pracowników przedszkola i rodziców,
byłych wychowanków przedszkola, różnych instytucji lokalnych
możemy powiedzieć: MAMY SZTANDAR!

Wszystkim, którzy przyczynili się do
jego powstania DZIĘKUJEMY!

FUNDATORZY SZTANDARU
Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk
Rada Miasta Ząbki

Nadleśnictwo Drewnica
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Ząbkach
Irena Szajner z Rodzicami
Absolwenci z grupy "Chaberki"
Pan Zbigniew Forysiak
Pan Michał Tomczuk
Pan Bartosz Pióro
Pan Michał Tołczyk
Pani Ewelina Amroziak
Pani Ewa Waszkiel
Pani Monika Bednarczyk
Społeczność grupy "Jagódki"
Społeczność grupy "Ananaski"
Społeczność grupy "Kropelki"
Społeczność grupy "Różyczki"
Klub YOKO - JUDO
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PREZENTACJA SZTANDARU
Sztandar dla społeczności przedszkolnej jest symbolem Polski - Narodu,
symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest przedszkole i jego najbliższe otoczenie.
Pamiętając o jego wymowie - należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć.

Rewers jest koloru czerwonego.
Na tym tle umieszczone jest godło
państwowe - orzeł srebrno-złoty
z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła
symbolizują dążenie do najwyższego lotu,
gotowość do pokonywania
przeszkód i trudności.

KOMITET FUNDATORÓW
SZTANDARU

Awers jest w kolorze ecru, który jest symbolem
spokoju, niezmienności i wzniosłych idei.
W środkowej części umieszczone jest logo
przedszkola, które powstało 20 lat temu
i wraz z nazwą przedszkola zostało nadane
przez ówczesnego Burmistrza Miasta Ząbki,
Pana Jerzego Boksznajdera.
Logo przedstawia budynek
wśród leśnych drzew.
W górnej części awersu
znajduje się nazwa przedszkola:
"Publiczne Przedszkole nr 2 w Ząbkach",
a w dolnej napis "Leśny Zakątek".

Ustalenia z zebrania rodziców
Dzień Rodzinny już wkrótce!
Wzorowi uczniowie w tym
semestrze

Sztandar ma kształt kwadratu o wymiarach 70 cm x 70cm, obszyty jest złotymi
frędzlami. Drzewiec o wysokości 1m 60cm ze złotymi okuciami zakończony jest
orłem srebrnym ze złotą koroną.
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Przeczytaliśmy wspólnie
50 pozycji literackich!
Lista pozycji literackich

W listopadzie rozpoczęliśmy
wyzwanie „50 książek na 50-lecie”!
Rodziny biorące udział w Wyzwaniu

trzylatki
1. Barbara Supeł, Agata Łuksza „Staś Pętelka. Najlepszy przyjaciel”,
2.Anita Głowińska „Kicia Kocia w przedszkolu”,
3.Eliza Piotrowska „Tupcio Chrupcio. Dbam o zęby”,
4.David Mckee „Elmer. Wyjątkowy słoń”,
5.Jujja Wieslander „Mama Mu na zjeżdżalni”,
6.Gunilla Bergstrom „Pospiesz się, Albercie. Albert Albertson”,
7.Katarzyna Kozłowska, Maranna Schoett „Feluś i Gucio wiedzą jak się zachować”,
8.Julian Tuwim „Słoń Trąbalski”,
9.Legenda o Syrence warszawskiej,
10.Legenda o Smoku wawelskim,
11. Bracia Grimm „Stoliczku nakryj się”,
12. Dorota Gellner „Prezent dla Mikołaja”

czterolatki
13.Anita Głowińska „Kicia Kocia poznaje strażaka”,
14.Magdalena Gruca „Przygody Fenka. Jesteśmy sobie potrzebni”,
15.David Mckee „Elmer i nieznajomy”,
16. Gunilla Bergstrom „ Nieżle to sobie wymyśliłeś, Albercie. Albert Albertson”,
17.Eliza Piotrowska „Tupcio Chrupcio. Przedszkolak na medal”,
18.Katarzyna Kozłowska, Maranna Schoett „Feluś i Gucio poznają emocje”,
19.Jan Brzechwa „Pchła Szachrajka”,
20.Wanda Chotomska, Elżbieta Śmietanka „Tadek Niejadek”,
21.Legenda o Warsie i Sawie,
22. Legenda o poznańskich koziołkach,
23.Aleksander Puszkin „O rybaku i złotej rybce”,
24.Czesław Janczarski „Choinka w przedszkolu”,

pięciolatki
25.Zofia Stanecka „Basia i granice”,
26.Wojciech Widłak „Pan Kuleczka. Dom”,
27.Joanna Papuzińska „Nasza mama czarodziejka”
28.Martin Widmark, Helena Willis „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica urodzin”
29.Leszek Kołakowski „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca”,
30.Alina i Czesław Centkiewiczowie „Zaczarowana zagroda”,
31.Astrid Lindgren „Pewnie, że Lotta umie jeździć na rowerze”
32.Aleksander Fredro „Paweł i Gaweł”
33.Legenda o złotej kaczce,
34.Legenda o Lajkoniku
35.Baśń o Dwunastu Miesiącach
36.Zbigniew Trzaskowski „Gwiazdka”

sześciolatki
37.Annette Langen „Feliks u dzieci na krańcach świata. Listy od Feliksa”,
38.Martin Widmark, Helena Willis „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica szkoły”,
39.Agnieszka Antosiewicz” Mądre bajki. Przyjaźń”
40.Waldemar Cichoń „Cukierku, Ty łobuzie”,
41.Kornel Makuszyński „120 przygód Koziołka Matołka”,
42.Anna Czerwińska – Rydel „Planety Pana Mikołaja”
43.Maria Kruger „Dar rzeki Fly”
44.Aleksander Fredro”Małpa w kąpieli”
45.Legenda o Bazyliszku
46.Legenda o Toruńskich Piernikach
47.Bracia Grimm „O wilku i siedmiu koźlątkach”
48.Lucyna Krzemieniecka„Wieczór wigilijny”

miały za zadanie przeczytać każdą
z 12 pozycji książkowych przewidzianych

w

spisie

dla

jego

grupy

wiekowej. Dzieci wysłuchały pierwszą
i ostatnią książkę z długiej listy, które
zostały symbolicznie odczytane przez
nauczycielki z każdej grupy.
Do domowego czytania zostało
więc

tylko

48!

Tym

sposobem

wspólnie przeczytaliśmy 50 książek
(12 przeczytała Jagódka,
12 przeczytał Ananasek,
12 przeczytała Kropelka
i 12 przeczytała Różyczka).

"Bardzo mi się spodobała książka
,,Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai. Tajemnica urodzin”.
Urodziny ma Muhammed, a
tajemnicą jest jak zaginął naszyjnik
jego żony. Lasse i Maja rozwiązali
zagadkę. Nie spodziewałam się
takiego zakończenia. Bardzo lubię
książki o detektywach i prawie całą
tę serię już przeczytałam."
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""Tajemnica szkoły...", tak
bardzo się spodobała,
że przeczytaliśmy ją
dwukrotnie."
Basia "Różyczka"

Basia "Kropelka"

"Najbardziej spodobała mi się
"Legenda o Syrence
warszawskiej".
Miała ona jasne włosy,
a zamiast nóg ogon ryby.
Pięknie śpiewała. I ja też tak
śpiewam."
Martusia "Jagódka"
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"Kiedy tatusiowie chcą mieć spokój,
nie za bardzo przejmują się tym, co robią dzieci.
Dziś tak właśnie jest. Tata czyta gazetę.
– Mogę się pobawić skrzynką z narzędziami? – pyta Albert.
– Mmm – mówi tata. – Ale uważaj na piłę."

"NIEŹLE SOBIE TO WYMYŚLIŁEŚ, ALBERCIE"
Gunilla Bergström

"Chwile spędzone z tatą to dla syna niezwykle ważne momenty.
Zabiegany i zestresowany tata na co dzień wchodzi do dziecięcego pokoju
z ostrożnością odkrywcy nieznanych lądów. Może nie zna wszystkich imion
pluszowych przyjaciół syna, ale nieważne. Ważne są te chwile dla siebie,
by móc bez ograniczeń bawić się razem.
Czas spędzany razem daje dziecku nie tylko poczucie miłości
i bezpieczeństwa, ale również buduje jego samoocenę. Ojciec zazwyczaj jest
dla syna autorytetem. Dziecko zaangażowanego taty rozwija się lepiej
i szybciej od rówieśników, jest pewniejsze siebie i bardziej przebojowe.
Musi to być jednak czas spędzony razem a nie obok siebie.
W zapracowanym i pędzącym świecie ciężko na
wszystko

znaleźć

czas.

Warto

jednak

szukać

wolnych

chwil i spędzać je z dzieckiem. Daje to nie tylko poczucie
satysfakcji ale mnóstwo szczęścia! Żadna zabawka nawet
za

kilkaset

złotych

nie

zastąpi

bezcennego

czasu

spędzanego z rodzicem."

Michał Tołczyk i Tomasz "Ananasek"
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"Najbardziej spodobała mi się
książka pod tytułem ,,Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai.
Tajemnica szkoły”.
W Valleby pojawiły się fałszywe
pieniądze. Okazało się, że były
kopiowane w szkole. Tylko kto to
robił? Tę zagadkę rozwiązali Lasse
i Maja, młodzi detektywi.
Zaskoczyło mnie zakończenie.
Tak mi się spodobała ta książka,
że przeczytałam wiele kolejnych
z tej serii. A do tego sama
chciałabym zostać takim
detektywem."
Marysia "Różyczka"

PRZEDSZKOLAK
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"Choinka w przedszkolu"
rys. Dominik

STR. 22

"Legenda o

ch"
ch koziołka
pozna ski

nik
ry s. Do mi
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ąpieli"
"Małpa w k ia
rys. Bas

"Wiecz r wigilijny" rys. Basia
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"Legenda o toru skich piernikach"
rys. Basia
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rys. Henryk
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rys. Marysia
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"Zaczarowana zagroda"
rys. Kaja
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rys. Staś
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