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Dlaczego „Czerwony Kapturek”? 
 

       Nadanie imienia jest nie tylko ważnym wydarzeniem dla całej społeczności Przedszkola nr 2  

w Radzyminie, ale nade wszystko formą uczczenia Jubileuszu 40 – lecia.  

Przy wyborze imienia kierowano się istotnym kryterium, iż patronem miała zostać postać bajkowa, 

odgrywająca w życiu małego dziecka istotną rolę, przedstawiająca pozytywne wzory i wartości oraz 

wspomagająca nauczyciela i rodzica w oddziaływaniach wychowawczych. 

 Dzieci w wieku przedszkolnym w sposób szczególny poddają się fantazji i urokowi opowiadań, książek, 

baśni. Uwielbiają wraz z bohaterami bajek i opowiadań przeżywać niezwykłe - czasami niebezpieczne  

- przygody, przezwyciężać strach, wierzyć w odmianę losu i we własne siły.  

Wybór imienia był przedmiotem wielu konsultacji przeprowadzonych z pracownikami placówki, rodzicami 

oraz dziećmi uczęszczającymi do przedszkola. Spośród zgłoszonych propozycji cała społeczność 

przedszkola zadecydowała, że przedszkole będzie nosiło imię Czerwony Kapturek.      

   

Czerwony Kapturek to tytułowa postać powszechnie znanej, lubianej i jednej z najbardziej 

rozpoznawalnych baśni na świecie. 

Baśń ta zawiera gromadzoną przez wieki i przekazywaną z pokolenia na pokolenie ludową mądrość, 

ukazuje jakimi prawami rządzi się życie, przedstawia konieczność zmierzenia się z  jego wymogami. Uczy,  

że nie zawsze jest łatwo i przyjemnie oraz wskazuje na cechy, które pomogą przezwyciężyć kłopoty. Co zaś 

najważniejsze, baśń jasno pokazuje, jakie postępowanie i cechy charakteru są dobre, a jakie złe a także 

przestrzega przed skutkami nieodpowiedniego zachowania. 

Czerwony Kapturek to typowa bezimienna postać literacka dzięki czemu dziecko może łatwiej się z nią 

identyfikować. Ma dobre serce, jest wesoła, radosna, ciekawa świata, uwielbia rozmowy, kocha kwiaty, lubi 

śpiewać, jest grzeczna i dobrze wychowana, kocha swoją rodzinę.  W życiu kieruje się takimi wartościami 

jak: dobro, prawda, piękno oraz niesienie pomocy i pamięć o najbliższych.  

Zarówno baśń jak i jej przesłanie doskonale wpisuje się w misję, wizję i profil działalności opiekuńczo – 

wychowawczo – dydaktycznej Przedszkola nr 2 oraz nawiązuje do obecnej lokalizacji. Sprzyja także 

kształtowaniu proekologicznych postaw, rozbudza zainteresowania i ciekawość pięknem i bogactwem 

otaczającej przyrody. Baśń nawiązuje również do pomocy charytatywnej, którą bardzo często organizujemy 

w naszym przedszkolu. 

Ponadto bajka, jako gatunek literacki jest źródłem przeżyć, piękna, wiedzy i wartości moralnych. Pomaga 

we wspieraniu rozwoju i terapii dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi, inspiruje do częstego kontaktu  

z literaturą, organizowania teatrzyków oraz koncertów muzycznych   

Nazwa Czerwony Kapturek, wybrana wspólnie przez całą społeczność przedszkola jest, więc jasnym 

przekazem i definicją tego, co w naszej placówce jest działalnością sztandarową. 

  



Nadanie Przedszkolu nr 2 nowego imienia jest również doskonałą okazją do przekazania sztandaru. 

Sztandar Przedszkolny jest symbolem Polski – Narodu   oraz Małej Ojczyzny jaką jest przedszkole i jego 

otoczenie. Będzie brał udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych z okazji ważnych 

wydarzeń z życia przedszkola, naszego miasta i kraju. 

Został ufundowany przez Burmistrza Radzymina Pana Krzysztofa Chacińskiego i poświęcony w dniu 

23.11.2019r. w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego przez Dziekana Parafii Stanisława Popisa. 

 

                                                                                         

 

Magdalena Jarzębska – Kopka 

                                                            Dyrektor Przedszkola nr 2 „Czerwony Kapturek”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tak to się zaczęło… 
Na podstawie wywiadu z Panią Barbarą Niegowską – pierwszym dyrektorem przedszkola. 

 

     Początki działalności naszego przedszkola to rok 1979. Powstanie tej placówki było szybką odpowiedzią 

ówczesnych władz Radzymina na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców, na miejsca dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. W mieście funkcjonowało wtedy tylko jedno przedszkole nr 1.   

      Pani Barbara otrzymała nominację na dyrektora i od 1.09.1979 roku rozpoczęły się niezwykle 

intensywne starania o to, aby wyposażyć nową placówkę we wszystko, co było niezbędne do inauguracji 

roku szkolnego – miało to nastąpić 1.12.1979 r.  

     Trzy miesiące – w owych trudnych czasach – wspomina Pani Barbara – to był bardzo krótki czas, 

ponieważ każdą rzecz trzeba było „zdobyć”. Obowiązywała reglamentacja, co znaczyło, że jednego dnia nie 

można było zakupić całej potrzebnej ilości np.: kocy czy pościeli dla dzieci w jednym sklepie, należało to 

robić sukcesywnie. I tutaj z pomocą przyszedł - niezastąpiony w tej sytuacji- mąż Pani Basi – Pan Leon 

Niegowski. To również dzięki jego „przedsiębiorczości” udało się skompletować wyposażenie obiektu: 4 

sale zajęć (dla 30 przedszkolaków w każdej), szatnie, kuchnia, gabinet lekarza oraz pielęgniarki,  pokój dla 

logopedy, sekretariat, gabinet dyrektora.  

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nieoceniony wkład wnieśli Rodzice przyszłych przedszkolaków, którzy spontanicznie włączyli się do 

pracy. Z dużym zaangażowaniem wykonali niezbędne prace wykończeniowe w budynku oraz na terenie 

ogrodu przedszkolnego. Dzięki ich pomocy został wykonany i wyposażony plac zabaw z podziałem na 

grupy wiekowe. Plac ten był użytkowany do końca funkcjonowania przedszkola w tej lokalizacji  

(ul. Konstytucji 3 Maja) - do 31.08.2016 roku, – kiedy to placówka została przeniesiona do nowego obiektu 

na ul. W. Witosa 78.  

      W założeniu – uwzględniając materiały, z jakich obiekt został zbudowany- inwestycja ta miała spełniać 

swoje funkcje przez około 10 lat- podobnie jak bliźniacza placówka w Wołominie. Funkcjonowała- w tym 

budynku- przez 36 lat – wołomińska około 10 lat krócej. Przedszkole przez cały czas było miejscem, gdzie 

kadra nauczycielska oraz przyszli nauczyciele (z Liceum oraz Studium Pedagogicznego) szlifowali  

i zdobywali nowe umiejętności i kompetencje zawodowe.  

      Pani Barbara ze wzruszeniem wspomina swoich pierwszych współpracowników – nauczycieli  

(Panie: G. Mróz, K. Ziemichód, M. Getka, E. Majek, W. Wardzyńska- logopeda  i wiele innych) oraz 

pracowników obsługi i administracji. Niektórzy z nich pracują w naszym przedszkolu do chwili obecnej.  

Z dużą sympatią opowiada o swoich wychowankach- absolwentach przedszkola oraz o wspaniałej 

współpracy z rodzicami, którzy zawsze służyli swoją nieocenioną pomocą. Takie były początki naszej 

placówki. 

                Pani Barbara sprawowała funkcję dyrektora przedszkola do 1987 roku.  

                                     „ 40 lat minęło jak jeden dzień”.    

 

 

Wiesława Kraszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wspomnienia byłej Pani dyrektor 

Danuty Gmurczyk 

 
 Prace na stanowisku dyrektora przedszkola rozpoczęłam 1 września 1993r. i pracowałam do końca 

sierpnia 2013r.W tym czasie, a właściwie przez cały czas mojej pracy w placówce funkcjonowały dwa 

oddziały całodzienne (3-4-latki i 5-6-latki) oraz cztery oddziały „0” (6-latki). Grupy były bardzo liczne, 

liczyły po 25-30 osób. Kadrę pedagogiczna tworzył zespół 8 nauczycielek wraz ze mną. Wiele nauczycielek 

z tamtego czasu pracuje do chwili obecnej w tej placówce. Są to pani Małgosia, pani Ania. Nieco później 

dołączyły pani Agata, pani Ewa, pani Michalina, pani Monika, pani Dorota – logopeda. Długoletnim 

pracownikiem była rytmiczka, pani Ania Borczyńska, która wcześniej była nauczycielką muzyki w Studium 

Nauczycielskim, do którego uczęszczało kilka naszych nauczycielek. 

 

Koleżanki bardzo dbały o swój warsztat pracy, wiele pomocy wykonywały własnoręcznie, gdyż nie było 

takich udogodnień jak dziś. Dopiero stopniowo doposażyliśmy placówkę w pomoce naukowe (teczki 

tematyczne, książki, zabawki, kąciki zainteresowań, xero kopiarkę, sprzęt do zabaw ruchowych i ćwiczeń 

gimnastycznych w salach i na placu zabaw. Nauczycielki przez cały czas podnosiły swoje kwalifikacje 

uczestnicząc w szkoleniach, kursach, zajęciach koleżeńskich, niektóre studiowały na wyższych uczelniach. 

W swojej pracy pedagogicznej wprowadzały coraz ciekawsze formy i metody pracy. 

 

Ogromnym wsparciem w pracy byli pracownicy obsługi, których w tym czasie było 12 osób. Niektóre  

z nich pracują do dzisiaj: pani Bożenka, pan Andrzej, pani Ela, pani Marzena. Personel przedszkola 

zarówno pedagogiczny jak i obsługowy był bardzo zgrany, solidarny. Wszyscy bardzo dbali o naszą 

placówkę, a było, o co zabiegać. Stan techniczny był coraz gorszy. Tego typu obiekty miały służyć 10 – 15 

lat. Nasz budynek służył znacznie dłużej, bo aż 37 lat. Ogromna zmorą był stropodach, który tu i ówdzie 

przeciekał, szczególnie po śnieżnych zimach i ulewnych deszczach, których nie brakowało. Naprawa przez 

ekipę zewnętrzna wystarczyła tylko na pewien czas. Dlatego bardzo pomocni byli nasi dozorcy,  

a szczególnie pan Andrzej, który sporo wolnego czasu poświęcał na naprawę i zabezpieczenie 

przeciekającej papy. Dużym mankamentem były taborety elektryczne w kuchni, które często się psuły. 

Pamiętam, że kiedyś panie kucharki kończyły obiad na patelni przemysłowej, gdyż żaden nie działał. 

Dopiero po wyposażeniu kuchni w taborety gazowe nie musiałyśmy się zmagać z tym problemem. Przez 

wiele lat w naszym przedszkolu mieścił się odłam Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Wołomina. 

Ułatwiało to bardzo prace zarówno nauczycielkom jak i kontakt ze specjalistami rodzicom. 

 

 

 



W każdym roku szkolnym w naszej placówce odbywało się wiele imprez, uroczystości i teatrzyków. 

Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc rodziców, którzy w dużej większości chętnie uczestniczyli w życiu 

przedszkola. Służyli swoja rada i pomocą przy organizowaniu wyjazdów, uroczystości. Bardzo fajną  

i lubiana formą integracji rodziców z dziećmi i przedszkolem były festyny rodzinne, które 

organizowaliśmy, co roku w naszym ogrodzie przedszkolnym z okazji Święta Rodziny pod hasłem „Mama, 

Tata i ja”. 

 

W miarę możliwości finansowych placówki, dzięki wsparciu władz gminnych, były wykonywane 

niezbędne remonty takie jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacja i remont instalacji 

elektrycznej, remont łazienek i innych pomieszczeń. 

Często marzyłam o tym, aby w końcu wybudowano nowe przedszkole, żeby nie trzeba było się zmagać  

z ogromnymi problemami. Mimo wszystko okres pracy na stanowisku dyrektora wspominam z dużym 

sentymentem. Miałam okazję pracować z fajnym zespołem i poznałam wielu wspaniałych ludzi. Teraz mam 

okazje odwiedzać przedszkole również, jako dumna Babcia. 

 

 Michalina Gmurczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 lat wcześniej…. 
 

 Pamiętam początki funkcjonowania przedszkola z perspektywy rodzica. Mój syn przyszedł do nowej 

placówki z Przedszkola nr 1 w 1978 roku. Budynek był bardzo nowoczesny jak na lata siedemdziesiąte. 

Jasne sale i nowe zabawki bardzo spodobały się dzieciom. Mimo wszystko, inauguracja działalności 

przedszkola była związana również z niepokojem rodziców. Zastanawiano się, czy w ogrzewanym 

wyłącznie elektrycznie przedszkolu nie będzie zbyt zimno. Ponad 40 lat temu ogrzewanie elektryczne było 

rzadkością. W tym czasie częste były przerwy w dostawach prądu, które trwały po kilka godzin. Na 

szczęście budynek okazał się w pełni funkcjonalny. 

 Po kilku latach w roku 1983 rozpoczęłam pracę w przedszkolu. Obowiązywała wtedy zasada,  

że dzieci pracowników nie mogą uczęszczać do placówki, więc moją córkę musiałam przenieść do zerówki 

szkolnej. Pracowałam przez 3 lata do roku 1985, kiedy przeniesiono zerówki do budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1. Grupy przedszkolne były bardzo liczne. Często w grupie było około 30 dzieci.  

Zapamiętałam bardzo dobrą atmosferę panującą w przedszkolu. Całe grono pedagogiczne i pracownicy 

przedszkola współpracowali i wspierali się. Bardzo dobrze współpracowało się również z rodzicami, którzy 

chętnie angażowali się w pomoc w organizacji wycieczek, czy też uroczystości przedszkolnych. Po kilku 

latach pracy w szkolnej zerówce w 1991 roku wróciłam do Przedszkola nr, 2 w którym pracowałam kolejne 

13 lat do roku 2004. W tym czasie zaszło wiele zmian. Znacznie poprawiło się wyposażenie sal i placu 

zabaw. Zmieniały się programy nauczania przedszkolnego, następowały zmiany w gronie pedagogicznym, 

ale zawsze zarówno dyrekcja, wszyscy pracownicy jak i rodzice wzajemnie się szanowali i wspólnie dbali o 

dzieci uczęszczające do przedszkola. 

Wspominała: nauczycielka Przedszkola nr 2 w latach 1983-2004 Pani Grażyna Mróz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Agata Wilkowska 

 

 



 

Przedszkole Ćwiczeń 
 

Wszystko zaczęło się w roku 1979, gdy pierwsza Pani Dyrektor Barbara Niegowska uroczyście przecięła 

wstęgę do budynku Przedszkola nr 2. Na przestrzeni lat pod przewodnictwem nowych dyrektorów, 

przedszkole zmieniło się. 

Z uwagi na bliskość szkoły kształcącej przyszłych wychowawców przedszkolnych, nasza placówka szybko 

staje się przedszkolem ćwiczeń dla słuchaczy Studium Wychowania Przedszkolnego a następnie dla 

Studium Nauczycielskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzono 4 grupy przedszkolne liczące nawet do 35 dzieci. Placówka posiada własne zaplecze 

gospodarcze. Każdego dnia w przedszkolu odbywały się zajęcia dla słuchaczek pobliskiego studium,  

a także praktyki – zajęcia prowadzone przez uczennice. Prowadzenie zajęć dla uczennic były bardzo 

stresujące oraz wymagało perfekcyjnego przygotowania. Wraz z klasą przychodziła pani metodyk, która 

przy omówieniu zajęcia nie tylko chwaliła, ale także udzielała wskazówek, dzięki którym nauczycielka 

prowadząca zajęcia jak i uczennice dużo uczyły się. 

Przez wiele lat zmieniały się twarze dzieci i personelu, wygląd sal i samego przedszkola. Co niezmienne 

natomiast, to radość dzieci wywołana wspólną nauką i zabawą. Kroniki dawnych lat z życia przedszkola 

uwieczniły udział dzieci w wielu przeglądach, konkursach i uroczystościach z udziałem aktorów, 

animatorów, rodziców i krewnych. Absolwenci, którzy opuścili mury przedszkola w dalszym ciągu do 

niego wracają, ale już jako rodzice oraz nauczyciele. I tak toczy się historia Przedszkola nr2.  

Od września 2013 r. do chwili obecnej dyrektorem przedszkola jest Pani Magdalena Jarzębska – Kopka. 

Wygląd przedszkola zmieniał się na przestrzeni lat, a ostatecznie placówka otrzymała nową siedzibę przy 

ul. Witosa 78. Przedszkole to nowoczesny budynek z szeregiem udogodnień, wzbogacony o nowe pomoce 

dydaktyczne i zabawki. 

W obecnej chwili przedszkole posiada 46 osobową kadrę. Nauczyciele i specjaliści posiadają wysokie 

kwalifikacje i stopnie zawodowe. Nasze przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinia w środowisku lokalnym 

o czym świadczą wyniki ankiet wśród rodziców oraz pełne listy kandydatów. 

 

 

Małgorzata Getka 



 

Wspomnienia absolwentów  

a jednocześnie nauczycieli 

naszego Przedszkola 
 

 

Wspomnienia Pani Anny Białkowskiej- nauczyciela Przedszkola nr 2  

(33 lata stażu pracy) 

Zatrudnienie w przedszkolu podjęłam w 1987r, dyrektorem przedszkola w tym okresie była Pani Wiesława 

Niedzieska.  

Trochę przerażała mnie ta praca, ponieważ na moje zajęcia z dziećmi przychodziły uczennice ze Studium 

Wychowania Przedszkolnego na hospitację i praktyki. Pomoce do zajęć w większości trzeba było 

wykonywać samemu ręcznie. Nie było Internetu, drukarki, skanera, gotowych pomocy dydaktycznych itp.. 

Praca nauczyciela przedszkolnego to moje powołanie. Praca z dziećmi sprawia mi dużo przyjemności. Mam 

ogromną satysfakcję, że wychowałam kilka pokoleń dzieci a niektórzy wychowankowie pracują  

w zawodzie nauczyciela. 

 

Wspomnienia Pani Magdaleny Białkowskiej- absolwentki i nauczyciela Przedszkola nr 2 

(9 lat stażu pracy) 

Mam 6 lat. 

Już pierwszego dnia z ogromną radością przekroczyłam próg przedszkola. Nie obyło się również bez 

niepewności, jak to będzie, czy odnajdę się w grupie rówieśniczej, ale po kilku dniach strach minął i już na 

dobre stałam się przedszkolakiem. 

Najbardziej zapadły mi w pamięci zajęcia z Panią Marzanną G. Lubiłam, gdy wszyscy siadaliśmy po 

„turecku” na dywanie, słuchaliśmy opowiadań, uczyliśmy się liter i cyfr, śpiewaliśmy, tańczyliśmy  

i wykonywaliśmy różnorodne prace plastyczne. 

Pamiętam również nasze występy okolicznościowe, które zawsze były barwne i „dopięte na ostatni guzik”. 

Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że w przyszłości będę nauczycielem w tym przedszkolu, do którego 

uczęszczałam. Jestem dumna, że moja droga przyprowadziła mnie właśnie tutaj, gdzie stawiałam swoje 

pierwsze kroki w edukacji. 

 

 

 



Wspomnienia Pani Małgorzaty Pawłowskiej- absolwentki i nauczyciela Przedszkola nr 2 

(3 lata stażu pracy) 

Do Przedszkola nr 2 uczęszczałam rok, jako dziecko 6 letnie. Wychowawcą mojej grupy była pani Grażyna 

Mróz. Była ciepłą osobą, sprawiała, że dziecko czuło się jak w domu. Kiedy myślę o tym miejscu, od razu 

czuję unoszący się w całym budynku zapach pysznego obiadu. Pamiętam dobrze wyposażony plac zabaw, 

zabawki w salach, moich kolegów i koleżanki. To właśnie w przedszkolu nawiązałam przyjaźnie, które 

przetrwały do dziś. Atmosfera panująca w placówce sprawiała, że czułam się tam bezpiecznie  

i z uśmiechem na ustach wchodziłam do sali. Od września 2016 roku jestem pracownikiem przedszkola.  

 

Wspomnienia Pani Michaliny Gmurczyk - absolwentki i nauczyciela Przedszkola nr 2 

(11 lat stażu pracy) 

Do zerówki w Przedszkolu Nr 2 zaczęłam chodzić w 1994 rok. Miałam wtedy 6 lat, więc nie pamiętam 

wiele. Najbardziej jednak w pamięci zapadł mi zapach przedszkola, herbata, której smaku nie potrafił 

powtórzyć nikt, nawet babcia oraz moje Panie – Pani Marzenka Getka i Pani Irena Wilkowska. 

Uwielbiałam też Panią Jadzię, która miała z nami religię. Do tej pory potrafię zaśpiewać piosenkę  

o gwiazdkach, której nas uczyła. Rytmiki uczyła nas pani Anna Borczyńska, zdjęcia pan Leszek 

Pogorzelski , których ponownie spotkałam po 14 latach, kiedy zaczęłam pracować w Przedszkolu. Miałam 

wrażenie, jakbym wróciła do lat dzieciństwa. Zapach był ten sam, herbata nadal pyszna, a Pani Marzenka  

w tej samej sali. Znów mogłam czerpać z jej wiedzy, ale tym razem już udoskonalając swój warsztat 

pedagogiczny. Teraz jestem nie tylko nauczycielem – absolwentem, ale również mamą dziecka 

uczęszczającego tutaj do zerówki. Moja córka ma okazję korzystać już jednak z zupełnie innych warunków 

lokalowych niż ja korzystałam, jako „zerówkowiczka”. Szkoda tylko, że herbata nie smakuje już tak 

samo… 

Wspomnienia Pana Mariusza Wardak - absolwenta i nauczyciela Przedszkola nr 2 

(4 lat stażu pracy) 

Przedszkole to czas beztroskiej zabawy, poznawania nowych nieznanych dotychczas rówieśników  

i doświadczania małymi kroczkami szkolnej rzeczywistości. Ten najtrudniejszy w życiu okres dla każdego 

dziecka pomogły mi przebrnąć najcudowniejsze panie na świecie PRZEDSZKOLANKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Przedszkole nr 2 w Radzyminie 

„Czerwony Kapturek” 
 

Przedszkole nr 2 w Radzyminie jest nowoczesną, doskonale wyposażoną oraz innowacyjną placówką 

zaspokajająca wszelkie potrzeby dzieci oraz rodziców. Posiada wysokokwalifikowaną kadrę. 

 

W przedszkolu realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN, projekty 

edukacyjne, innowacje pedagogiczne oraz podejmujemy szereg działań wychodzących ponad standardy 

opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne, m.in.: 

 Praca metodą projektu, 

 E - Twining- współpraca z przedszkolami z krajów Europejskich, 

 Przedszkole Młodych Patriotów, 

 Przedszkole z tradycjami, 

 Pocztówkowe Przedszkole, 

 Edukacja antynikotynowa „Czyste Powietrze Wokół nas”, 

 „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”, 

 „Rodzic w roli eksperta”, 

 „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 

 „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” 

 Magiczna Moc Bajek, 

 „Chochlikowe Bajeczki z przedszkolnej półeczki, 

 Przedszkolny Klubik Gier Planszowych, 

 Gamescrossing – przynieś grę, weź grę!!!, 

 “Moje zdrowie - moja siła, wielka moc” 

 

Organizowane są bezpłatne koła zainteresowań dla przedszkolaków, które mają na celu wyłonić młode 

talenty i ukierunkować dziecko zgodnie z jego potrzebami, uzdolnieniami i zainteresowaniami np. koło 

przyrodnicze, muzyczne, matematyczne, teatralne itp. 

 

Udzielamy pomocy psychologiczno - pedagogicznej według potrzeb dzieci i wydawanych zaleceń Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przedszkole to coś więcej… 

 
Przedszkole oferuje szereg działań opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznych wychodzących ponad 

realizację podstawowych zadań. 

 

Przede wszystkim: 

 

 Zapewnia przygotowanie do podjęcia nauki w klasie pierwszej, 

 Prowadzone są aktywizujące zajęcia uwzględniające indywidualne podejście do dziecka,  

 

 Diagnozujemy potrzeby dziecka poprzez:  

 ankiety i wywiady z rodzicami, 

 obserwacje pedagogiczne, 

 badanie gotowości szkolnej, 

 badanie przesiewowe, 

 spotkania w ramach pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 

 ewaluację wewnętrzną, 

  opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

  realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju.  

 

 Prowadzimy szeroko pojętą współpracę z instytucjami na terenie Powiatu Wołomińskiego i Gminy 

Radzymin, 

 Współpracujemy z przedszkolami z Unii Europejskiej w ramach projektu e-Twinning (Bułgaria, 

Hiszpania, Włochy, Grecja, Francja, Wielka Brytania, Słowenia, Rumunia) 

 Prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w ramach realizacji podstawy programowej.  

 Zajęcia muzyczno-rytmiczne przy pianinie, nauka tańców ludowych, klasycznych oraz układów 

nowoczesnych,  

 W naszej ofercie znajdują się bezpłatne zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej,  

 Religia dla dzieci 6- letnich, 

 Bezpłatne koła zainteresowań: plastyczne, przyrodnicze, językowe- hiszpański oraz niemiecki, 

podróżnicze, matematyczne, wyrównawcze oraz muzyczne z elementami tańca. 

 Zajęcia ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, 

 Wczesne wspomaganie rozwoju,  

 Terapia Integracji Sensorycznej,  

 Terapia ręki, 

 Terapia mutyzmu, 

 Terapia uspołeczniająca, 

 Wdrażamy innowacje pedagogiczne: 

 pocztówkowe przedszkole, 

 - przedszkole z tradycjami, 

 -mobilny klub gier planszowych, 

 -chochlikowe bajeczki z przedszkolnej półeczki  



 Cyklicznie odbywają się koncerty muzyczne, 

 Spotkania z teatrem, 

 Zajęcia otwarte dla rodziców oraz warsztaty świąteczne, 

 Prelekcje wychowawcze ze specjalistami, 

 Zajęcia z reedukatorem, 

 Zajęcia adaptacyjne i otwarte dla rodziców. 

A ponadto:  

 Wyjazdy plenerowe, 

 Lekcje muzealne, 

 Ciekawe wycieczki, 

 Kino, teatr, 

 Turnieje, przeglądy artystyczne, festiwale, 

 Lekcje biblioteczne  

 Lekcje pokazowe w szkole podstawowej. 

Czerpiemy również z wiedzy ekspertów, którzy odwiedzają nasze przedszkole: 

 Policjanta, 

 Strażaka, 

 Lekarza, 

 Pielęgniarki, 

 Górnika, 

 Weterynarza, 

 Stomatologa, 

 Trenera psów, 

 Fotografa, 

 Kucharza, itd. 

Co roku organizujemy liczne uroczystości: 

 Święto Pieczonego Ziemniaka, 

 Uroczystość z okazji 11-go Listopada- Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

 Dzień Praw Dziecka, 

 Święto Pluszowego Misia, 

 Pasowanie na przedszkolaka, 

 Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych, 

 Spotkania świąteczne z rodzicami, 

 Przedstawienia jasełkowe, 

 Spotkanie z Mikołajem, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Bal Karnawałowy, 

 Kulig zaprzęgami z końmi, 

 Powitanie Wiosny, 

 Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, 

 Przedstawienie dotyczące działalności Jana Pawła II, Gala Rozdań i finał konkursu plastycznego. 

 Festyn Rodzinny w ogrodzie, 

 Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu rodziców, 

 Zakończenie Roku Szkolnego. 

 

 



 

Udzielamy się w społeczności lokalnej: 

 Akcja „Sprzątania Świata”, 

 Zbiórka nakrętek plastikowych i korków, 

 „Góra – Grosza” zbiórka monet, 

 Akcje charytatywne dla domów dziecka, współpraca z Caritas Polska, 

 „Zbiórka dla Burka”-  artykuły dla zwierząt ze schroniska, 

 Organizujemy konkursy gminne i przedszkolne oraz bierzemy udział w konkursach 

zewnątrzprzedszkolnych, 

 Współpracujemy z instytucjami z powiatu wołomińskiego, 

 Realizujemy program profilaktyki chorób odkleszczowych  ”Chroń się przed kleszczami wszystkimi 

sposobami”, 

 Udział w programie ”Czyste Powietrze Wokół Nas” –edukacja antynikotynowa. 

 Szerzenie czytelnictwa „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 

 „Bezpieczny Przedszkolak”- program profilaktyczny. 

 Upowszechniamy nasze osiągnięcia w lokalnej prasie. 

 Wydajemy własną gazetę „Dwójkowe przedszkole”.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRZEDSZKOLE OCZAMI 

 BURMISTRZA  

KRZYSZTOFA CHACIŃSKIEGO 
 

 

 

1. Szanowny Panie Burmistrzu, z czym kojarzy się Panu przedszkole? 

 

Przedszkole kojarzy mi się przede wszystkim z miło spędzonym czasem, rywalizacją na najładniejsze 

szlaczki, rytmiką na kocyku i pysznymi obiadami. Pamiętam swój pierwszy dzień w przedszkolu i tego jak 

bardzo nie chciałem w nim zostać, a także tego jak bardzo chciałem chodzić do przedszkola w soboty po 

pewnym czasie. 

 

2. Panie Burmistrzu, kiedy został Pan gospodarzem Radzymina, jaka była pierwsza myśl na 

temat stanu Przedszkola nr 2? 

Przedszkole nr 2 nazywane nowym było na początku mojej kadencji w gorszym stanie niż Przedszkole nr 1 

nazywane starym. Pamiętam to przedszkole oczami dziecka. Sam do niego nie uczęszczałem, ale chodziło 

tu moje rodzeństwa. Po wielu latach wszystko wydało się mniejsze, starsze i brzydsze. Pamiętam wiadra 

które były rozstawiane aby zbierać ściekającą z sufitu wodę i panujący w przedszkolu zaduch. Trzeba było 

szybko ten stan rzeczy zmienić. 

 

3. Jakie kroki Pan poczynił, aby zagwarantować dzieciom lepszą, bezpieczniejszą edukację? 

Poprawa infrastruktury oświatowej był jednym z moich priorytetów dlatego nie trzeba było długo czekać  

i kilka miesięcy po objęciu funkcji burmistrza zabezpieczyłem w budżecie środki na  budowę nowego 

przedszkola. Tempo było bardzo duże. Pamiętam, że w styczniu 2016 roku gdy rodzice mogli wybierać 

nową placówkę w rekrutacji, przy ul. Witosa była tylko dziura w ziemi. Niewielu wówczas wierzyło, że od 

września dzieci zyskają nowy budynek przedszkola, momentami miałem wrażenie, że tylko ja w to 

wierzyłem. 

 

4. Jak się Pan czuje w roli rodzica przedszkolaka? 



Cieszę się, że moja córka chodzi do tak fajnego przedszkola. Cieszę się, że na parkingu mogę spotkać 

świnkę Grażynkę, a po drugiej stronie ulicy biegają konie. Cieszę się, że blisko jest las, a dzieciaki mają 

fajną salę do ćwiczeń. Jako rodzic jeszcze bardziej czuję, czemu cały ten wysiłek służy.  

 

5. Jak ocenia Pan statutową działalność Przedszkola nr 2  w Radzyminie jako Burmistrz i jako 

rodzic? 

Mojej córce bardzo się podoba  Chodzi do przedszkola z uśmiechem, a to chyba najlepsza recenzja pracy 

całego personelu.  

 

6. Jakie są Pana plany na przyszłość dotyczące Przedszkola nr 2 w kontekście rozwoju 

Radzymina? 

Od 2 lat gmina Radzymina ma wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach, dlatego nie planujemy 

rozbudowy placówki. Północna część Radzymina jest bardzo perspektywiczna zwłaszcza po wybudowaniu 

Al. Lecha Kaczyńskiego oraz uruchomieniu SKM-ki, a nasza gminna działka jest duża i jeśli kiedyś zajdzie 

taka potrzeba pozwoli na dalsze inwestycje. Może kiedyś w tym miejscu będzie potrzebna szkoła? W 

najbliższym czasie skoncentrujemy się na tym, aby posiłki w przedszkolu były przygotowywane na 

miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
WYWIAD Z ABSOLWENTEM  

KRZYSZTOFEM DOBRZYNIECKIM 
 

Katarzyna Kowalik: Czy nauka w przedszkolu miała wpływ na Pana sukces zawodowy? 

Krzysztof Dobrzyniecki: Myślę, że tak. Według mnie bardzo ważne jest, aby dzieci zaczęły proces 

socjalizacji poprzez naukę w przedszkolu. Przedszkole pozwala dziecku nauczyć się budowania relacji  

z rówieśnikami oraz zabawy i współpracy w grupie a te umiejętności niewątpliwie miały wpływ na rozwój 

mojej kariery. 

 Katarzyna Kowalik: Jakie cechy charakteru kształtują się w okresie przedszkolnym? 

Krzysztof Dobrzyniecki: Trudne pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Myślę, że na tym etapie 

rozwoju oprócz wcześniej wymienionych cech kształtuje się samodzielność dziecka.  

Katarzyna Kowalik: A która z wymienionych cech jest najbardziej przydatna życiu zawodowym?  

Krzysztof Dobrzyniecki: Komunikatywność i zrozumienie drugiego człowiek. W przedszkolu buduje się 

relacje koleżeńskie i ta umiejętność najbardziej przydaje się później w życiu zawodowym.  

Katarzyna Kowalik: A jak wspomina Pan naukę w przedszkolu? Czy chętnie Pan do niego 

uczęszczał? 

Krzysztof Dobrzyniecki: Próbowałem sobie przypomnieć przed naszym spotkaniem. Tak, ja lubiłem 

chodzić do przedszkola. Na pewno przez pierwsze dni płakałem i przeżywałem rozłąkę z rodzicami, ale 

chyba każde dziecko musi przejść okres adaptacji i zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Ja miałem 

szczęście i trafiłem na bardzo dobrych wychowawców, których pamiętam do dziś.  

 Katarzyna Kowalik: Czy ma Pan jakieś przyjaźnie, które przetrwały do dziś albo powróciły po 

latach? 

Krzysztof Dobrzyniecki: Nie, nie utrzymuję bliskiej przyjaźni z nikim z mojej grupy przedszkolnej. 

Niektórych widuję na ulicy a innych zapewne bym już nie poznał. Natomiast moje drogi przecięły się  

z niektórymi kolegami i koleżankami na etapie dalszej edukacji i pracy zawodowej. 

Katarzyna Kowalik: Dzieci w przedszkolu często mówią o wymarzonym zawodzie? Czy miał Pan 

jakiś wymarzony zawód w okresie przedszkolnym? 

Krzysztof Dobrzyniecki: Ja należałem do dzieci dość cichych i nieśmiałych. Właściwie dopiero w szkole 

średniej zacząłem się bardziej angażować i być bardziej aktywny społecznie. W przedszkolu byłem 

grzecznym chłopcem, który przy Pani czuł się najbezpieczniej. Nigdy nie przejawiałem przywódczych cech, 

które dopiero z czasem się we mnie wykształtowały.  

 Katarzyna Kowalik: Jakie zmiany dostrzega Pan w edukacje przedszkolnej na przestrzeni lat? 

Krzysztof Dobrzyniecki: Trudno powiedzieć, gdyż nie znam zbyt dobrze funkcjonowania przedszkola  

w dzisiejszych czasach.   

Katarzyna Kowalik: A sam fakt tego, że budynki są nowe i świetnie wyposażone? 



Krzysztof Dobrzyniecki: Myślę, że niczego nam nie brakowało w przedszkolu. Wspominam leżaki, które 

wyglądały jak wojskowe. Pamiętam, że mieliśmy własną kołdrę, ręczniki i myślę, że w domu gdzieś 

odnajdę jeszcze ręcznik z podpisanym imieniem i pierwszą literą nazwiska. Dużo czasu spędzaliśmy na 

dworze, mimo że plac zabaw nie był dobrze wyposażony. Myślę, że stare zabawki lepiej pobudzały 

kreatywność.  

Katarzyna Kowalik: Czy odbiera Pan nowy budynek przedszkola z podobnym sentymentem jak 

budynek, do którego Pan uczęszczał? 

Krzysztof Dobrzyniecki: Dla mnie to już nie to samo. W poprzedniej kadencji miałem przyjemność pełnić 

funkcje przewodniczącego rady miejskiej, dzięki czemu mogłem odwiedzić stary budynek przedszkola na 

uroczystościach świątecznych i wtedy wspomnienia powracały. W nowej lokalizacji wspomnienia wracają, 

kiedy pojawiają się w nim dawni wychowawcy. Ja wiem, że jest to kontynuacja, ale dla mnie to już nie to 

samo. 

Katarzyna Kowalik: Przedszkole to taki mały szczebelek w drabinie do sukcesu zawodowego, 

aczkolwiek od najmłodszych lat można zacząć budować ten sukces. 

Krzysztof Dobrzyniecki: Ja widzę różnicę między dziećmi, które chodzą do przedszkoli a tymi, które 

wychowywane są w domu przez nianie i babcie. Kiedy byłem w tym roku na kilku ślubowaniach 

pierwszoklasistów, czyli po miesiącu od rozpoczęciu roku szkolnego to byłem pod wrażeniem jak dzieci 

świetnie i płynnie czytają. Kiedyś w przedszkolu było więcej czasu na zabawę a mniej zajęć i za moich 

czasów czytania i pisania uczyliśmy się dopiero w szkole podstawowej.  

Katarzyna Kowalik: Dziękuje Panu bardzo i jeszcze raz serdecznie zapraszamy na obchody 40-lecia 

Przedszkola nr 2 w Radzyminie. 

 

 

 

Katarzyna Kowalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KADRA PRZEDSZKLA NR 2 W 

RADZYMINIE 

 

OBECNA DYREKTOR 

Magdalena Jarzębska-Kopka 

 

BYLI DYREKTORZY 

 

Danuta Gmurczyk  

Hanna Karpińska 

Wiesława Niedzieska 

Barbara Niegowska 

Małgorzata Sieradzka 

 

 

 

 

 

 



 

OBECNI PRACOWNICY: 

 

Adamkiewicz Katarzyna 

Andrzejewska Patrycja 

Białkowska Anna 

Białkowska Magdalena 

Bulik Elżbieta 

Dobrzeniecka Gabriela 

Getka Małgorzata 

Gmurczyk Michalina 

Gwiazda - Dębek   Anna 

Gzowska Małgorzata 

Jerzewska Elżbieta 

Jurczak Dorota 

Kasperek Bożena 

Kosicka Marzanna 

Kowalik Katarzyna 

Kraszewska Wiesława 

Kuchta Anna 

Kujawa Małgorzata 

Lewandowska Agnieszka 

Lis Małgorzata 

Łykowska  Iwona 

Matera Bożena 

Opalińska Katarzyna 

Pałaszewska Paulina 

Paciorek Marzena 

Paluch Elżbieta 

Polak Anna 

Portacha Monika 

Przetacka Halina 

Przybysz Eugeniusz 

Przybysz Milena 

Rembelska Małgorzata 

Stankiewicz Ewa 

Szarota Kinga 



Szymańska Ewa 

Tak - Ogonowska Katarzyna 

Wardak Mariusz 

Wilkowska Agata 

Wilkowska Magdalena 

Wojciechowska Monika 

Wrona Andrzej 

Wyszyńska Bożena 

Wyszyńska Edyta 

Zakrzewska Maria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BYLI PRACOWNICY: 

 

Banasiak Leszek  

Borczyńska Anna 

Bożyk Joanna 

Budzińska – Stankiewicz Karolina 

Całka Agnieszka 

Chaciński Henryk 

Chuda Urszula 

Czermińska Bożena 

Dobrzyńska Urszula 

Dorocka Anna 

Dudzińska Bogusława 

Getka Marzanna  

Jerzewska Ewa 

Kabacik Marta 

Kobylińska Paulina 

Kowalczyk Agnieszka 

Kowalik Agnieszka 

Kowalska Paulina  

Klos Milena 

Łuczyk Małgorzata 

Majek Elżbieta 

Rafalik Elżbieta 

Sieradzka Agnieszka 

Sochacka Irena 

Siostra Suchocka Dominika 

Szymańska Natalia 

Ks. Tarasiuk Łukasz 

Tymińska Hanna 

Wilkowska Paulina 

Wilkowska Wiesława 

Zachaj Zuzanna 

Żółkowska Katarzyna 

 

 



 

PRACOWNICY NIEŻYJĄCY: 

 

Dzierżanowska Ewa 

Gromczewska Halina 

Gzowska Teresa 

Królikowski Zdzislaw 

Matuszyk Jadwiga 

Ryst Władysław 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Dziękujemy wszystkim osobom za zaangażowanie, współpracę  

i trud włożony w pomoc i organizację przedsięwzięcia, jakim był  

Jubileusz 40-lecia  

pracy Przedszkola nr 2  

w Radzyminie 
 

 

Ten wyjątkowy dzień wpisze się w historię przedszkola. 

 

 

 

Redaktorzy: 
mgr Małgorzata Kujawa 

mgr Katarzyna Tak-Ogonowska 

mgr Michalina Gmurczak 

mgr Małgorzata Pawłowska 

mgr Katarzyna Kowalik 

 

 

 

 

 

 



 

Przedszkole nr 2 w Radzyminie 

ul. Wincentego Witosa 78 

05-250  Radzymin 

tel: 735 039 559 

e-mail: przedszkole2@radzymin.pl 

WWW.pp2.przedszkola.net.pl 

Facebook.com/pp2radz 
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