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Wiersz z okazji 60- lecia Przedszkola
Wśród wysokich bloków
pośrodku Pszowa
piękna wznosi się budowla, która 60 lat liczy.
To nasze przedszkole „jedynką” zwane.
Choć wcale niewielkie
to tłumy młodych wychowuje,
bo codziennie wszystkie dzieci z osiedla zwołuje.
To nasze przedszkole to nie tylko zgiełk, harmider, czy szum.
Przedszkole to przede wszystkim przyjaciół tłum.
Mimo, że jestem małą dziewczynką
podążam do niego z odważną minką.
Bo wiem, że tu miłość i przyjaźń się szerzy
A w razie problemów Panie o radę poproszę
One pomocną dłoń mi podają, bo przedszkolne życie dobrze znają.
Na koniec wspomnę to bardzo ważne!!!
Przedszkole Misia Uszatka to jedna wielka gromadka!!!

60 LAT MINĘŁO...
A działo się przez te lata, działo!
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od pierwszych pracowników przedszkola, swoją
działalność Państwowe Przedszkole nr 1 w Pszowie, bo taką nazwę wówczas nosiło,
rozpoczęło w roku szkolnym 1961/62. Pierwszy rok działalności obfitował w wiele wydarzeń.
Niestety awaria kurka wodociągowego spowodowała zalanie pomieszczeń przedszkola, a to z
kolei dewastację drewnianych podłóg, wykonanych specjalnie dla potrzeb przedszkola. Fakt
ten opóźnił przyjęcie pierwszych przedszkolaków. Przedszkole sukcesywnie wyposażane w
sprzęty takie jak: stoliki, półki, kwietniki i zabawki, miało także okazję zaprezentować się na
forum ówczesnego powiatu wodzisławskiego. W pierwszym roku działalności odbyła się w
nim powiatowa konferencja dla nauczycieli przedszkoli , na której zajęcia pokazowe
prowadziły ówczesne nauczycielki: pani Anna Sitek i Zuzanna Szymiczek. Kierowniczką
tego zespołu nauczycielek i czterech pracowników obsługi, a zarazem pierwszym
kierownikiem przedszkola , była pani Regina Kwiatkowska. Pełniła ona tę funkcję przez
pierwszy rok funkcjonowania przedszkola.

Jedno z najstarszych zachowanych zdjęć przedszkolaków (wykonane w ogródku)

Po przejściu pani Reginy Kwiatkowskiej do pracy w Szkole Podstawowej nr 1,
stanowisko to objęła na następne dziewięć lat

pani Kunegunda Balicka. Przedszkole

obejmowało wtedy dwa oddziały: dzieci 3-4-5 letnie i 6 – letnie i było czynne od 600 – 1600 .

20 styczeń 1968 – „Dzień Babci”

Lata 60 – te „wiosenne prace w ogródku”

W roku 1971 po przejściu dotychczasowej kierowniczki do nowo otwartego
Państwowego Przedszkola nr 2 w Pszowie, od września dyrektorem przedszkola została
dotychczasowa nauczycielka, pani Zuzanna Szymiczek. Pełniła ona tę funkcję przez następne
dwadzieścia lat. W tym czasie przedszkole było doposażane w nowe sprzęty i meble.

27 styczeń 1973 – balik karnawałowy

W wyniku reformy administracyjnej w roku 1975 zmieniła się nazwa przedszkola na
Państwowe Przedszkole nr 10 w Wodzisławiu Śl.
W roku 1985, w związku ze zwiększeniem się w Pszowie liczby dzieci w wieku
przedszkolnym i potrzebą zapewnienia im opieki na czas pracy rodziców , oraz wymogu
przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole powiększono przedszkole o dwa nowe
oddziały dzieci 6 – letnich. Jedna z tych grup przebywała w przedszkolu w godzinach
popołudniowych tzw. ognisko, co wydłużyło pracę przedszkola do 12 godzin (od 600 – 1800).
Mimo to ówczesne grupy dzieci liczyły nawet 40 osób, co w znaczny sposób utrudniało pracę
dydaktyczno – wychowawczą. W tym okresie pracowały w przedszkolu m.in. takie
nauczycielki jak: Alina Boguszewska, Urszula Gardiańczyk, Urszula Brania, Wanda
Chrzanowska, Aleksandra Piskorz, Leokadia Barciaga, Urszula Pawełek, oraz pani Kniszka i
pani Strzałkowska.
Pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęła stabilizować się kadra przedszkola,
rozpoczęły w tym czasie pracę nauczycielki, które częściowo pracują w nim do dziś: Justyna
Potoniec, Renata Gerlich (Smiatek), Katarzyna Taszarek (Kwiatoń)- obecnie dyrektor
Przedszkola nr 2 i Czesława Tosta – prezes ZNP w Wodzisławiu Śl. Powiększył się także
personel administracyjno – obsługowy przedszkola, na który składały się: intendentka,
kucharka, dwie pomoce kuchenne, trzy woźne oddziałowe, palacz i konserwator.

Pracownicy przedszkola – rok szkolny 1989/1990

Po przejściu dyrektor Zuzanny Szymiczek na emeryturę w roku 1992, funkcję pierwszego
dyrektora powołanego w wyniku konkursu objęła dotychczasowa nauczycielka pani Urszula
Gardiańczyk. Objęcie przez nią funkcji dyrektora zbiegło się z uzyskaniem przez Pszów na
nowo rangi samodzielnego miasta. Po odłączeniu się Pszowa od Wodzisławia Śląskiego,
dotychczasowe Państwowe Przedszkole nr 10 zostało na mocy uchwały Rady Miasta Pszowa
przemianowane na Publiczne Przedszkole nr 1 w Pszowie. Wtedy to, rozpoczęła się żmudna
praca nad opracowaniem statutu placówki, wypracowaniem rozwiązań organizacyjnych
umożliwiających właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych w Pszowie, w tym także
naszego przedszkola. W tym okresie do oferty edukacyjnej przedszkola dołączono naukę
języka niemieckiego. Nawiązano współpracę z Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym
Ludności Pochodzenia Niemieckiego, która zaowocowała znacznym doposażeniem
przedszkola w zabawki, sprzęt RTV i pomoce dydaktyczne.
Zmieniające się warunki społeczno – gospodarcze kraju powodowały, że placówki
oświatowe osiągnęły większą samodzielność, dyrektor przedszkola stał się także managerem,
stąd organizowane w tym okresie w przedszkolu giełdy kwiatowe, z których dochód był
przeznaczony na poprawę warunków materialnych placówki.
W roku 1997 po kolejnym konkursie na dyrektora przedszkola stanowisko to objęła
pani Renata Gerlich.
Przedszkole

zgodnie

z

założeniami

reformy

edukacji

szukało

elementów

charakterystycznych swojej działalności. Opracowano logo przedszkola, obrano prorodzinny
kierunek działalności, charakteryzujący się miłą rodzinną atmosferą wyrażającą się hasłem
„W naszej gromadce jak u mamy”, oraz zwróceniem szczególnej uwagi oprócz
przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole, na ich wychowanie i pomoc rodzicom w
tym zakresie. Wprowadzono działania mające na celu uatrakcyjnienie pobytu dzieci w

przedszkolu. Nasze przedszkole na trwałe wpisało się w życie naszego miasta, biorąc
aktywny udział w organizowanych imprezach, takich jak: Dni Pszowa, festyny przedszkolne,
organizowanie spotkań z Mikołajem dla dzieci spoza przedszkola, organizację jasełek dla
środowiska.

III Festyn Przedszkolny – 11.06.2000r.

Z początkiem XXI wieku przedszkole zostało zmodernizowane. W raz z
termomodernizacją osiedla dokonano także termomodernizacji bloku , w którym mieści się
przedszkole. Ponad to wyremontowano łazienki, zlikwidowano piece kaflowe, założono
centralne ogrzewanie, wykafelkowano kuchnię, wymieniono stolarkę drzwiową, okienną,
meble i wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Przedszkole mimo, że w 2011 roku obchodziło
jubileusz 50-lecia swojej działalności tylko z nazwy było już "starym przedszkolem".

Zabawy w grodzie przedszkolnym

Placówka ciągle się rozwija i poszerza swoją ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczną
korzystając m. in. z środków Unii Europejskiej. Przedszkole, którego od 2006 roku patronem
jest Miś Uszatek realizowało projekty "Jesienna herbatka u Misia Uszatka", "W zdrowym
ciele zdrowy duch" oraz projekt "Aktywny Przedszkolak". W roku 2012 przedszkole uzyskało
certyfikat Mamo, tato wolę wodę. Nauczyciele i wychowankowie przedszkola mogą

korzystać na każdej sali ze stanowisk komputerowych i tablicy multimedialnej. Przedszkole
posiada swoją stronę internetową www.pp1.pszow.pl Zajęcia odbywają się także na
lodowisku, gdzie dzieci nabywają umiejętność jazdy na łyżwach i na Orliku. Nasi
wychowankowie mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami w konkursach i przeglądach.
Podejmowane przez przedszkole działania mają na celu wyjście na przeciw oczekiwaniom
mieszkańców naszego miasta.

Zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu
Zgodnie z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola na lata 2017 – 2022
przedszkolaki poszerzały swoje doświadczenia poznawcze poprzez udział w licznych
wycieczkach. Zajęcia stawały się coraz bardziej atrakcyjne dzięki realizacji ciekawych
projektów, takich jak m.in. „Laboratorium przedszkolaka”, „Piękna Nasza Polska Cała”, „Z
kulturą na Ty”, „Chronimy Dzieci”, „Zdrowo i sportowo”, „Mały ratownik”. Nauczyciele
podczas zajęć wykorzystywali tablicę interaktywną dostępną w przedszkolu. Wspierając
rozwój fizyczny dzieci w 2019 roku w ogródku przedszkolnym powstało miniboisko. W roku
2018 hucznie wraz z Misiem Uszatkiem obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 27 lutego 2019r. placówka
zmieniła nazwę na Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie. W związku z pojawieniem
się wiosną 2020r. wirusa COVID – 19 i wprowadzeniem obostrzeń mających na celu
zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w okresie od marca do czerwca 2020r. oraz
od marca do kwietnia 2021r. zajęcia w przedszkolu zostały zawieszone, a nauczyciele
prowadzili naukę w formie zdalnej.

Grupa 4, 5 – latków podczas nauki zdalnej

Odmładza się także kadra pedagogiczna przedszkola od kilku lat nauczycielami są p. Żaneta
Kucharczyk, Anita Swoboda, Dorota Weingart, Zuzanna Stajer.

Personel przedszkola – rok szkolny 2020/21

Przedszkole wzbogaciło się także o etat sekretarki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rodziców i rozwojowi technologii informatycznej w roku szkolnym 2020/21 wprowadzono

elektroniczny system opłat i rejestrowania pobytu dzieci w przedszkolu „iPrzedszkole”.
Mając cały czas na uwadze wyzwania, jakim będą mieli sprostać nasi wychowankowie w
przyszłości,

realizujemy innowację pedagogiczną w oparciu o program

własny „ Od

kodowania do programowania”, który ma za zadanie ukształtować u wychowanków
kompetencje cyfrowe.

Zajęcia kodowania w grupie dzieci 6-letnich

Przez ostatnie lata placówka odważnie podejmuje wyzwania jakie niosą ze sobą
zachodzące zmiany w

edukacji najmłodszych i zmiany cywilizacyjne,

dbając przede

wszystkim o dobro dzieci, wspieranie ich wszechstronnego rozwoju i atrakcyjne spędzanie
czasu podczas pobytu w przedszkolu.
Obecnie

do naszego przedszkola

wychowanków , co

uczęszcza

wiele dzieci

naszych byłych

świadczy o głębokim związku absolwentów przedszkola z naszą

placówką. Jednak niezmiennie, bez względu na upływ czasu najistotniejsze dla nas jest to,
aby pobyt w naszym przedszkolu pozostał w świadomości i pamięci naszych wychowanków,
jako lata wspaniałej zabawy w gronie rówieśników, w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji,
jako czas poznawania świata i uczenia się coraz to nowych rzeczy. Mamy nadzieję, że zasady
jakie staramy się wpoić naszym wychowankom, umiejętności jakie nabywają w przedszkolu
przydadzą się im w dorosłym życiu.
Renata Gerlich , Anita Swoboda

W tym roku z okazji 60 – lecie istnienia przedszkola pani Justyna
przeprowadziła wywiad z absolwentami naszego przedszkola.
Tym razem jest to historia pani Ani i Ewy.
Mam na imię Ania. Obecnie mieszkam w Niemczech. Do przedszkola
na ul Juranda 1 w Pszowie chodziłam ok 55 lat temu.
1. Jak wspomina Pani przedszkole?
- Za moich czasów było zupełnie inaczej niż jest teraz. Przedszkola były
słabo wyposażone w zabawki, wiadomo nie było tyle atrakcji jakie dzieci
mają dzisiaj. Pomimo tego dzieciom było fajnie bo panie były miłe,
organizowały wiele ciekawych zabaw. Ponadto była duża dyscyplina. Dzieci
słuchały swojej pani, która była dużym autorytetem w oczach dziecka jak i
w oczach rodzica. Dzieci wobec siebie były miłe, nikt nikomu nie dokuczał.
Jeżeli komuś działa się krzywda to koleżanki i koledzy wyrażali
współczucie.
2.Co utkwiło Pani w pamięci?
- Z okresu pobytu w przedszkolu pamiętam bal przebierańców. Była to
duża atrakcja i świetna zabawa. Pamiętam też jak Panie robiły nam
teatrzyki, organizowały zabawy kołowe. Były też różne uroczystości. Miło
wspominam przygotowania do uroczystości Dnia Matki, itp. Pamiętam też
oprawę urodzin. Były życzenia, było dzielenie cukierkami i było
odśpiewanie 100 lat.
3.Czy mogłaby Pani opowiedzieć zdarzenie, które zostało zapamiętane?
- Pamiętam, że nie lubiłam zachęcania dzieci do zjadania marchewki. Kto
nie zjadł marchewki musiał siedzieć w sali dłużej niż wszyscy, którzy zjedli.
Nie lubiłam też leżaczków bo bałam się zasnąć, a czas się wydłużał i mi się
nużyło. Pamiętam też przymus zjadania tranu. Ja akurat nie miałam z tym
wielkich problemów.
4.Jak Pani wspomina przedszkole, kolegów, wychowawczynię, pozostałych
pracowników przedszkola?
- Za moich czasów było biedniej ale za to radośnie. Nasze dzieciństwo było
szczęśliwe pomimo małej ilości atrakcji, braku zabawek, telewizora,
komórki czy komputera. Wszyscy przebywaliśmy na podwórku bawiąc się
wspólnie w różne gry przy użyciu kamyka, patyka, z wykorzystaniem

trzepaka lub piłki z gałganka. Jeżeli chodzi o panie nauczycielki to
pamiętam panią Anie i panią Basię. Pani Basia była bardzo miła dlatego
sobie ją szczególnie upodobałam. Chyba nazywała się Sitko.
5. Czy zechciałaby pan powiedzieć coś jeszcze, tak od siebie?
- Tak ogólnie to miło wspominam pobyt w tym przedszkolu i pozdrawiam
wszystkich, którzy mieli ten zaszczyt by chodzić właśnie do tego
przedszkola.

Zdjęcie z albumu p. Ani

Jestem wychowanką Pani Justyny z rocznika 1990. Obecnie jestem mamą
dwójki dzieci. Straszy syn w tym roku rozpoczął przygodę z przedszkolem,
trafiając pod skrzydła tej samej wychowawczyni.
1. Jak wspomina Pani przedszkole?
- Przedszkole wspominam bardzo dobrze.
2. Co utkwiło Pani w pamięci?
- W pamięci utkwiły mi zajęcia na które mieliśmy przynieść owoce lub
warzywa aby je rozpoznawać. Długo szukałam z mamą odpowiednio
oryginalnego warzywa. Wybór padł na cukinię- była doskonała, ponieważ
wszyscy myśleli że to ogórek.
3. Czy mógłby Pani opowiedzieć zdarzenie, które wywarło wrażenie i zostało
zapamiętane?
- Do dziś pamiętam jak jedna z koleżanek się rozpłakała, bo rozbolało ją
oczko. Pani Grażyna przyszła jej z pomocą, ale najpierw kazała nam
wszystkim się uspokoić. Dopiero potem przeszła do "operacji", jak sama to
nazwała. Wszyscy staliśmy w ciszy i wielkim skupieniu, by jej nie
przeszkadzać. Sprawa okazała się błaha, to tylko jakiś paproszek w oku. Za
to sytuacja ta, nauczyła nas, żeby nie panikować gdy ktoś potrzebuje
pomocy. Podstawą jest opanowanie i spokój.
4. Jak Pani postrzega nasze przedszkole z perspektywy czasu?
- Przedszkole było dobrą zachętą i podstawą do rozpoczęcia mojej edukacji,
którą kontynuowałam przez kolejne 17 lat…
5. Jak Pani wspomina kolegów, wychowawczynię, pozostałych pracowników
przedszkola?
- Wszystkich wspominam bardzo dobrze. Z niektórymi kolegami do dziś
utrzymuje kontakty. Wychowawczyni zawsze zostanie ukochaną Panią.
Kiedy spotykam ją, czy innych pracowników zawsze dobre wspomnienia
wracają i pojawia się uśmiech na mojej twarzy.
6. Proszę przypomnieć swoją ulubioną zabawkę, rodzaj zabawy
- Z zabawek uwielbiałam garaż, z wieloma poziomami i windą, po którym
jeździłam autkami.

7. Czy zechciałaby Pai powiedzieć coś jeszcze, tak od siebie?
- Cieszę się, że moje przedszkole nadal funkcjonuje. Cieszę się, że również
mój syn może korzystać z jego dóbr, a najbardziej cieszy mnie to, że lubi
tam być, tak samo jak ja kiedyś. Jestem szczęśliwa, że w weekend nęka
mnie pytaniami czy dziś pójdziemy do przedszkola... ;)
DZIĘKUJEMY ZA UDZIELENIE ODPOWIEDZI :)

POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO
„ Pierwsza bajka Misia Uszatka”
Miś Uszatek rozejrzał się dookoła po mieszkaniu. Bardzo tu u Was miłopowiedział do Basi i do Wojtusia. W rogu pokoju mrugały w kominku
iskry, stał tam wygodnie fotelik. Na ścianach wisiały(...) kolorowe obrazki, a
nad kominkiem uśmiechał się portrecik Uszatka. Miś wzruszył się bardzo
tym dowodem sympatii, przyjrzał się swojemu portrecikowi i mrugnął:
- Zostanę tu u Was na tyle bajek, ile sobie przypomnę.
- Zostań u nas już na zawsze!- poprosiły dzieci.
Basia, Wojtek, Miś i Pajacyk usiedli w fotelikach. Burek przykucnął na
podłodze przy kominku.
Przez chwilę panowała cisza. Wszyscy myśleli o jednym:
„ To miejsce nadaje się świetnie do opowiadania bajek”.
Miś przerwał ciszę i powiedział głośno to, o czym myśleli wszyscy:
- Tu będzie można opowiadać bajki słuchać bajek. Znam wiele różnych
bajek. A wiecie skąd? Zaraz wam opowiem i to będzie moja pierwsza bajka.
Dzieci wytężyły słuch, Bimbambom i Burek przestali się kręcić, Miś
rozpoczął opowiadanie:
-Kiedyś bardzo dawno temu, mieszkałem w sklepie z zabawkami. Był to
duży sklep z kolorowym neonem nad drzwiami. W sklepie tym stała
niezliczona ilość zabawek: lalki, pajacyki, klocki, nakręcone samochodziki,
piłki, cymbałki, pluszowe i gumowe zwierzątka. Nie sposób wszystkiego
wyliczyć. Jedną półkę zajmowały misie. Byłem między nimi i ja. Do sklepu
przychodzili rodzice z dziećmi, czasem bez dzieci i kupowali zabawki. Wiele
misiów wywędrowało z sklepu, ale mnie nikt nie zauważył, bo stałem w
kąciku. Martwiłem się, że inne misie mają już swoich małych właścicieli, a
ja nie. Nawet z tego zmartwienia oklapło mi uszko. „ A niech tam będzie

oklapnięte- pocieszałem się, myśląc o swoim uszku. - Teraz jak przez jedno
uszko wleci mi bajka, to już nie wyleci, bo drugie oklapnięte, ją zatrzyma”.
- Skąd tam były bajki?- przerwał Misiowi Wojtek
- Było tam dużo bajek. Zabawki nudziły się, zwłaszcza nocą. Żeby sobie
umilić jakoś czas- jedne drugim opowiadały bajki, jakie znały. Słuchałem
tych bajek i trzymam je dotąd pod oklapniętym uszkiem. Różne tam były
bajki- stare i nowe, bajki o ludziach, o zwierzętach i o drzewach, a także
bajki o krasnoludkach…
Zamyślił się Miś na chwilę. Wtedy odezwała się Basia:
- A jak się stało, Uszatku, że wreszcie opuściłeś ten sklep?
- O to był przypadek. Sprzedawczyni zostawiła na misiowej półce parasolkę
w czerwone kwiaty. Bardzo mi się podobała ta parasolka. Otworzyłem więc
ją. Zeskoczyłem potem z półki z parasolką w łapkach jak na spadochronie.
Parasolkę tę przez zapomnienie wziąłem potem ze sobą. Drzwi sklepu były
otwarte, więc wyszedłem na ulicę. Spotkałem tam dzieci i odtąd zaczęły się
moje wędrówki i przygody.
- I odtąd stałeś się przyjacielem najmłodszych, małym Misiem z
opuszczonym Uszkiem, Misiem Uszatkiem.
- Tak uśmiechnął się Miś.- Teraz zaś jestem waszym gościem i będę wam
przy kominku opowiadać bajki na dobranoc. Opowiedziałem wam pierwszą
bajkę o samym sobie.
Pajacyk Bimbambom kręcił z powątpiewaniem głową.
- Przecież to było prawdziwe opowiadanie, nie bajka, Misiu.
Uszatek uśmiechnął się.
- Czasem prawdziwe zdarzenie podobne jest do bajki. Za to w każdej bajce
jest zawsze trochę prawdy. Zresztą przekonacie się o tym sami, kiedy
będziecie słuchać moich bajek.

Czesław Janczarski

Zadanie
Pokoloruj i przyozdób tort według własnego pomysłu.
Przynieś gotową prace do przedszkola do 9.06.2021 ( Środa).

