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S Ł O N E C Z K  

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” (H.Ford) 

 To już 6o lat działalności edukacyjnej i wychowawczej Przedszkola nr 100. Z tej okazji chcia-

łabym pogratulować i podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozkwitu naszej placówki. 

Przez te wszystkie lata przeszliśmy wspólnie długą, czasem ciężką drogę, ale zawsze przyświecał nam 

jeden cel: dobro dzieci. Wierzę, że Przedszkole nr 100 będzie istniało na mapie oświatowej dzielnicy 

Ochota jeszcze długie, wspaniałe lata  - ucząc, bawiąc i wychowując następne pokolenia.  

Z najlepszymi życzeniami 

Dyrektor Przedszkola nr 100 Joanna Dorosławska 
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1956  -  przedszkolaki po raz pierwszy przekraczają próg naszego przedszkola.  

Otworzone dla nich zostały cztery oddziały. Tradycją tamtych lat było organizo-

wanie spotkań okolicznościowych, na które zapraszano emerytowane, przedwo-

jenne nauczycielki. Dzieci z nauczycielkami przygotowywały na te okazje specjal-

ny program artystyczny. 

1992– placówka zostaje 

powiększona  o budynek 

likwidowanego żłobka.  

W ten sposób powstaje 

największe  przedszkole 

na   Ochocie . 

Przez 36 lat  przedszkole  zajmowało parter i pierwsze 

piętro bloku,  w którym  w latach  1956—1958   miesz-

kał i  tworzył znany polski pisarz  Marek Hłasko.  Na 

ścianie tego budynku widnieje tablica pamiątkowa. 
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2016 –nasza placówka  nadal jako jedyna na Ochocie 

składa się z  9 oddziałów mieszczących się w dwóch bu-

dynkach. W każdym z nich znajdują się sale zabaw dla 

dzieci oraz sale rekreacyjne, w których odbywają się za-

jęcia dodatkowe, spotkania z rodzicami, koncerty, tea-

trzyki i uroczystości okolicznościowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynki połączone są dużym ogrodem, bezpiecznie mo-

gą się tu bawić dzieci w różnym wieku. Dbamy, by w 

ogrodzie były atrakcyjne i odpowiednie dla wieku dzieci 

zabawki terenowe. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokładamy wszelkich starań, by dzieci czuły się u nas, 

jak w domu. Sale zabaw są kolorowe, wyposażone w 

atrakcyjne zabawki i pomoce edukacyjne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy placówką z wieloletnim doświadczeniem.  

Od 60 lat zapewniamy nie tylko wychowanie i nauczanie 

przewidziane podstawą programową, ale również bezpie-

czeństwo i poszanowanie praw dziecka.  

 

 

 

 

 

 

 

Dbamy o poczucie bezpieczeństwa zarówno dzieci, jak i 

rodziców. Wszystkie sale wyposażone są w monitory lub 

wideodomofony, ułatwiające kontrolę osób odbierają-

cych dzieci z przedszkola. Teren przedszkola jest dodat-

kowo monitorowany  

 

 

 

 

 

 

 

A oto, nasze wspaniałe panie dyrektorki, 

dzięki którym przedszkole odnosi sukcesy 

już 60 lat.  

 

Krystyna Kilińska  

Jadwiga Gołębiewska     

Genowefa Osińska 1982-1984 

Danuta Suska 1984 - 2003  

Joanna Dorosławska 2003  - do dziś 
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10 stycznia 2014 nasze przedszkole, jako pierwsze na Ochocie otrzymało Nagrodę Jakości im. Ireny 

Dzierzgowskiej  i bezterminową możliwość używania tytułu „Partnerskie Przedszkole”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanowiona przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w 2009 r. nagroda przy-

znawana jest placówkom, które podjęły trud sprostania wysokim wymaganiom ogólnopolskiego programu 

„Partnerskie Przedszkole”. Nagroda przyznawana jest placówkom, które wyróżniają się wybitnymi osią-

gnięciami we wdrażaniu jakości i ma na celu wyłonienie najlepszych przedszkoli w Polsce. Certyfikat Ja-

kości jest powodem do dumy dla przedszkola, dyrektora, nauczycieli, dzieci, rodziców i przyczynia się do 

tworzenia najlepszych warunków rozwoju dzieci.  

Nagroda Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej ma zasięg ogólnopolski. 

 

 

 

 

Nasze osiągnięcia i sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia partnerów: 

 Dzieci, rodzice, absolwenci i sympatycy 

 Urząd Dzielnicy Ochota 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 9 

 ochockie przedszkola i szkoły  

 Młodzieżowy Dom Kultury Ochota 

 Straż Miejska 

 Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” 

 Biblioteki Publiczne 

 OPS 

 i wiele innych… 

DZIĘKUJEMY ! 
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Moja przygoda  z Przedszkolem nr 100 

  

Podtytuł 1: NIE ZAWSZE DO TRZECH RAZY 

SZTUKA…, MOŻE DO CZTERECH ALBO PIĘ-

CIU – CZAS POKAŻE… 

  

Podtytuł 2: NIE WCHODZI SIĘ DWA RAZY DO 

TEJ SAMEJ WODY – TO PRZESĄDY – POSŁU-

CHAJCIE… 

  

Moja przygoda z Przedszkolem nr 100 jest dosyć 

nietypowa, posłuchajcie…. 

Po raz pierwszy próg Przedszkola nr 100 przekro-

czyłam we wrześniu 1979 roku. Po maturze posta-

nowiłam przez rok pracować z dziećmi, co miało 

dać mi dodatkowe punkty podczas egzaminów na 

studia pedagogiczne (takie kiedyś były zasady). Nie-

stety na studia nie dostałam się, temat wykształcenia 

pedagogicznego odsunął się na drugi plan.  

Założyłam rodzinę, zostałam szczęśliwą mamą i we 

wrześniu 1985 roku po raz drugi przekroczyłam 

próg Przedszkola nr 100 przyprowadzając mojego 

syna Michała. Wspaniała wychowawczyni - pani 

Jagoda, dużo ciepłych wspomnień. 

Po raz trzeci przekroczyłam próg Przedszkola nr 100 

we wrześniu 1996 roku przyprowadzając mojego 

drugiego syna Patryka – historia się prawie powtarza 

– przez pierwszy rok pobytu w przedszkolu jest wy-

chowankiem pani Jagody (jak starszy brat) a potem 

trafia pod skrzydła pani Majki i pani Iwony – znowu 

dużo miłych wspomnień, emocji związanych z doj-

rzewaniem małego chłopca. 

Kilka następnych lat poświęciłam na prowadzenie 

domu i okazało się, że jest problem z powrotem do 

pracy zawodowej. Podejmowałam się różnych zajęć. 

Jednym z takich zajęć było pilnowanie rocznego 

chłopca o imieniu Maks – kilka razy w tygodniu. 

Godziny spędzone z Maksem przypomniały mi o 

moich dawnych planach, a rodzice tego chłopca czę-

sto powtarzali, że to jest to co powinnam robić – 

czyli pracować z dziećmi.  

I tak pewnego dnia dotarła do mnie wiadomość, że 

być może będzie wolne miejsce pracy w Przedszko-

lu nr 100! Natychmiast zaniosłam podanie o pracę i 

obecna pani dyrektor pani Joanna Dorosławska po-

stanowiła dać mi szansę i mnie zatrudniła – obie nie 

zdawałyśmy sobie sprawy jak wielka to będzie re-

wolucja w moim życiu zawodowym. We wrześniu 

2007 roku po raz czwarty przekroczyłam próg 

Przedszkola nr 100 jako pracownik na etacie pani 

woźnej. Nie było ważne stanowisko, ważna była 

praca tam, gdzie są dzieci. 

Było to prawie spełnienie marzeń a ponieważ ma-

rzenia są po to żeby się spełniały - po roku pracy w 

przedszkolu rozpoczęłam studia pedagogiczne. Przy 

wielkiej sympatii i pomocy ze strony koleżanek nau-

czycielek, aprobacie i dopingu ze strony dyrekcji, 

wielkim wsparciu ze strony rodziny ukończyłam 

studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP i po 

roku stażu zostałam nauczycielem kontraktowym. 

Mam więc za sobą trzy przygody - czwarta trwa - z 

Przedszkolem nr 100. Każda inna, każda przyniosła 

inne doświadczenia i inne spojrzenie na placówkę. 

Wszystkie bardzo wartościowe i nie zmieniłabym 

nic w scenariuszu jaki napisało mi życie.  

Mam jeszcze jednak nadzieję, że przyjdę kiedyś do 

Przedszkola nr 100 po raz piąty w innej roli – jako 

babcia z moim wnukiem lub wnuczką. Byłoby to 

wspaniałe zakończenie mojej przygody z PRZED-

SZKOLEM NR 100! 

  

Pozdrawiam wszystkich, którzy kiedykolwiek prze-

kroczyli próg naszego przedszkola, życzę aby każ-

demu spełniały się marzenia, ponieważ po to je ma-

my. 

 

                                                      Iwona Dąbrowska  
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Przedszkole nr 100 - wspomnienie i refleksja 

Michał Dąbrowski w Przedszkolu nr 100 w latach 1985 - 1989 

  

Pierwsze wspomnienie z przedszkola nr 100, związane jest nierozłącznie z albumem ro-

dzinnym dokumentującym moje dorastanie. Gdy się go otworzy to pierwszymi fotografia-

mi przyklejonymi do jego stron są dwie przedstawiające mnie i mojego kolegę (pamięć 

podpowiada mi, że nazywał się Radek), trzymających się za ręce i tańczących na jakimś 

przedszkolnym balu.  

Wieść niesie, iż często tak tańcowaliśmy, powtarza-

jąc przy tym: „Idzie sobie Bigo, idzie sobie Bi-

go…”. Nie wiem kim lub czym był ów Bigo, nie 

posiadam na obecną chwilę żadnych informacji, 

czy dotarł tam gdzie szedł, czy też nie, jednak wte-

dy, dla nas dwóch, gdzieś się wybierał, a my mu so-

lidarnie i z werwą w taki właśnie sposób kibicowa-

liśmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga jest refleksja.  

Wydaje mi się, że mało osób posiada 

znajomego poznanego jeszcze w przed-

szkolu i z którym ma – mniejszy bądź 

większy – kontakt do dnia obecnego. 

Piotrek doszedł do naszej grupy rok po 

rozpoczęciu przedszkola.  
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Nie pamiętam, jak do tego doszło, ale już w czasach podstawówki zaczęliśmy wyjeżdżać 

razem na wakacje do urokliwej miejsco-

wości Szumin, położonej nad starorze-

czem Bugu. Spędzaliśmy tam bite dwa 

miesiące (Piotrek miał tam działkę; moja 

rodzina wynajmowała dom). I jak to 

dwóch chłopców w tym wieku: raz się 

kłóciliśmy, żeby następnego dnia być 

najlepszymi kolegami. Potem poszliśmy 

do liceum i przez całe cztery lata siedzie-

liśmy razem w ławce, chodziliśmy na 

koncerty, podrywaliśmy dziewczyny czy 

wyjeżdżaliśmy na krótkie wyjazdy w 

wakacje. W czasach liceum był moim 

najlepszym kumplem. Później nasze dro-

gi, jak to w życiu bywa, się rozeszły, choć nie na tyle, żeby nie mieć ze sobą kontaktu. Na-

dal widujemy się na imprezach u wspólnych znajomych z liceum, byliśmy na swoich ślu-

bach i imprezach weselnych.  

 

Nie chodzi mi o znajomość samą w sobie, tylko o to, 

że poznanie się w przedszkolu i utrzymywanie kon-

taktów na długo po jego ukończeniu wpłynęło na na-

sze życie: gdyby nie Piotrek, nie poszedłbym właśnie 

do tego liceum, nie poznałbym ludzi, z którymi przy-

jaźnię się do dzisiaj, ogólnie rzecz biorąc: moje życie 

potoczyłoby się inaczej. Czy osoba trzecia widząc 

nas w marcu tego roku, w klubie na Mariensztacie, 

pomyślałaby, że to dwóch kolegów z przedszkola? 

          

 

 

Michał Dąbrowski 

 uczęszczał do przedszkola w latach 1985-1989 

 pisarz, poeta, krytyk literacki związany z Ochotą 

 autor książek: "Dłoń", "Transgresja"  
 autor tomiku poezji „Wiersze” 

 członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
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Wspomnienia z przedszkola nr 100 

Marysia Glinka w Przedszkolu nr 100 w latach 1998 - 2003 

Pierwsze przyjaźnie, niecodzienne zabawy, niezapomniane przeżycia i 

oryginalne pomysły – z tym właśnie kojarzą mi się lata spędzone w 

Przedszkolu nr 100. Kończąc w sierpniu 1998 roku 2 latka od września 

stałam się jednym z przedszkolaków – najpierw Jagódką, a później Ku-

busiem Puchatkiem, wydłużając sobie tym samym ten pamiętny przedszkolny czas.  

Pierwsze przyjaźnie 

To właśnie w przedszkolu poznałam pierwszą 

przyjaciółkę – Jagodę. Od początku miałyśmy 

świetny kontakt i uwielbiałyśmy się razem ba-

wić. Szczególną radość sprawiało nam wspólne 

występowanie na przedszkolnej scenie. Nasza 

przyjaźń nie skończyła się wraz z ukończeniem 

przedszkola. Poszłyśmy do tej samej szkoły pod-

stawowej, gdzie nasza znajomość się pogłębiała. 

Jednak spędziłyśmy tam tylko trzy lata, ponie-

waż Jagoda zmieniła szkołę. Mimo że rzadko się 

widujemy, to jednak obydwie bez wątpienia z 

tęsknotą wracamy do dziecięcych lat i miło 

wspominamy czas spędzony w przedszkolu.  

O tym, jak mały jest świat, przekonałam się parę miesięcy temu, kiedy na jednych z za-

jęć na studiach spotkałam kolegę z przedszkola, 

który był partnerem Jagody do poloneza. Czas 

przedszkolny tak bardzo utkwił mi w pamięci, że 

bez problemu rozpoznałam tego niegdyś małego 

przedszkolaka w tłumie nieznanych studentów.  

 

Niecodzienne zabawy 

Grupa Kubusiów Puchatków była niezwykle po-

mysłowa. Sposobem na nudę były coraz to nowe 

zabawy. Naszą ulubioną był „dom”, w którym co-

dziennie wymienialiśmy się rolami. Moim ulubio-

nym dniem tygodnia był piątek, ponieważ można 

było wtedy przynosić swoje zabawki. Wraz z 

dziewczynkami chętnie gotowałyśmy w małej 

przedszkolnej kuchni. Ulubioną zabawą na świe-

żym powietrzu były wyścigi sportowe. Chętnie ry-

walizowaliśmy i pomimo drobnych kłótni zawsze 

dochodziliśmy do porozumienia kontynuując 

wspólne zabawy.  
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Niezapomniane przeżycia 

Pierwszy wyjazd bez rodziców to dla każde-

go przedszkolaka niezwykłe wydarzenie. To 
właśnie w przedszkolu miała miejsce moja 
pierwsza samodzielna podróż, podczas któ-

rej spędziłam kilka dni nad morzem. Mimo 
tęsknoty za domem, dobrze się bawiłam z 

przedszkolną grupą.  

Bale karnawałowe to kolejna rzecz, którą 
mocno pamiętam wspominając przedszko-
le. Zawsze byłam oryginalnie przebrana: za 

Indiankę, truskawkę, motylka czy dalma-

tyńczyka, a nigdy za księżniczkę!  

 

 

 

 

 

 

 

Do tej pory pamiętam poloneza, tańczone-
go w pięknych strojach na zakończenie 

przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

Pasję taneczną, którą zaraziłam się w 
przedszkolu rozwijam do dziś, tańcząc od 
15 lat w zespole V2 w Egurrola Dance Stu-

dio.  

Oryginalne pomysły 

Niektórych przedszkol-

nych „wymysłów” nie da 
się po prostu zapo-
mnieć. Ja również mam 

historię, która jedno-
znacznie kojarzy mi się z 
ostatnim rokiem spędzo-

nym w przedszkolu. 
Wraz z dwiema koleżan-

kami postanowiłyśmy, 
że w któryś piątek pój-
dziemy do cukierenki, 

znajdującej się po prze-
ciwnej stronie ulicy. By móc kupić jakieś 
słodkości, poprosiłam mamę, która nie po-

dejrzewała niecnych planów ucieczki z 
przedszkola, o drobne pieniądze pod pre-

tekstem „zabawy w sklep”. I tak, w ten pa-
miętny piątek postanowiłyśmy wybrać się 
na lody. Plan był dobrze przygotowany, 

jednak pech chciał, że na naszej drodze do 
tylnego wyjścia stanęła moja ciocia, pracu-

jąca w przedszkolu – pani Monika Zreda. 
Tak więc, nie dotarłyśmy do cukierenki, a 
wszyscy byli bardzo zaskoczeni naszym, 

jakże oryginalnym pomysłem spędzania 
wolnego czasu w przedszkolu. I tak oto wy-

prawa do cukierenki się nie udała! 

  

Czas przedszkolny to w końcu ostatni czas 

beztroskiej zabawy - tuż przed prawdziwą 

nauką, która czekała na mnie w szkole. 

Dlatego też wracam z tęsknotą do chwil 

spędzonych w przedszkolu i z uśmiechem 

na twarzy przeglądam zdjęcia.  

Marysia Glinka 

 uczęszczała do przedszkola w latach 1998 - 2003 

 obecnie studiuje Stosunki Międzynarodowe na 

Uniwersytecie Warszawskim 

 od 15 lat tańczy w Egurrola Dance Studio 

 z zespołem tanecznym V2 zdobyła ostatnio:     

trzykrotnie Mistrzostwo Polski, Wicemistrzostwo 
Europy (2014) oraz Mistrzostwo Europy (2015) 

 przygotowuje się do występów w Mistrzostwach 

Świata na Sardynii 
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Redakcja informuje, że zdjęcia i teksty są własnością 

Przedszkola nr 100 oraz autorów.  

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie.  

Skład i opracowanie graficzne  

Monika Czarnecka - Zreda 

Redakcja 

serdecznie zachęca Rodziców do dzielenia się 

swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami           

na łamach  naszej gazetki.                                      

Prosimy o kontakt osobisty lub mailowy 

przedszkolenr100@gmail.com 

NASZE NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA  

  Bezterminowy Certyfikat Jakości  „Partnerskie Przedszkole” . 

 Certyfikaty: „Varsavianistyczna szkoła” oraz „Przedszkole z Prawami Dziecka”. 

 Nagroda Specjalna Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP za promowanie edu-

kacji wielokulturowej.  

 Nagrody i wyróżnienia dla dzieci biorących udział w przeglądach teatrzyków przedszkolnych,  kon-

kursach recytatorskich, plastycznych i tanecznych na szczeblu dzielnicy, Warszawy, ogólnopolskim i 

międzynarodowym. 

 Bardzo dobre wyniki w zakresie wyrównywania deficytów mowy. 

 Sprawdzone metody adaptacji dzieci  do przedszkola. 

 Szkolenie przyszłej kadry pedagogicznej – wieloletnia współpraca z Akademią Pedagogik Specjalnej.  

 Tworzenie własnych tradycji np.: gazetka przedszkolna „Słoneczko”, Festiwal Piosenki, dzielnicowe  

konkursy plastyczne, Festyny Rodzinne. 

Dbając o ciągły rozwój i podnoszenie jakości naszej pracy wprowadzamy nowości np.: 

 Warsztaty dla rodziców „Mamo, tato poćwicz ze mną” - profilaktyka rozwoju fizycznego. 

 Warsztaty dla rodziców „Mamo, tato pobaw się ze mną i Gadusiem” profilaktyka rozwoju mowy. 

 Bezpłatne kółka zainteresowań rozwijające uzdolnienia artystyczne dzieci (plastyczne i taneczne). 

 Przedszkole bierze udział w licznych akcjach charytatywnych m.in.: UNICEF, schroniska dla zwie-

rząt,  korki dla Stasia… 

 w 2015 r. przystąpiliśmy do Klubu Szkół UNICEF. 


