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Szukamy przedszkola
i szkoły dla naszej pociechy

M
amy marzec. Dla jednych to początek
upragnionej wiosny. Dla innych czas
przygotowań do świąt wielkanocnych.
A dla rodziców kilkuletnich dzieci to
wyjątkowo nerwowy okres oczekiwa-
nia na … wynik rekrutacji do samorzą-
dowych przedszkoli. Właśnie trwa tam

nabór, a jego rezultaty poznamy 12 kwietnia. Już dziś można jed-
nak zaryzykować stwierdzenie, że jak co roku kilka tysięcy rodzi-
ców zostanie na lodzie. W Krakowie mamy bowiem ponad 29
tys. dzieci w wieku przedszkolnym i niespełna 20 tys. miejsc w
publicznych placówkach. Sytuację znów będą ratować przed-
szkola prywatne, których w naszym mieście jest już blisko 150.
Na maluchy czeka tam niemal 8 tys. miejsc. W tym numerze
miesięcznika zamieszczamy obszerny przewodnik po kra-
kowskich przedszkolach niepublicznych. Mamy nadzieję, że
okaże się on pomocny podczas poszukiwań tego jedynego.
Część rodziców sześcioletnich dzieci już w tym miesiącu pewnie
podejmie decyzję o posłaniu swojej pociechy do pierwszej klasy.
Warto to rozważyć, bo za rok – kiedy wszystkie sześciolatki pójdą
obowiązkowo do szkoły – nasz siedmiolatek może traXć na prze-
ładowane klasy i naukę na dwie zmiany. Kraków przygotował
kilka zachęt dla wahających się rodziców. Piszemy o tym na
stronach 4-6.
Zachęcamy też do lektury wywiadu z Renatą Warchoł-Lewicką,
która choć z zawodu jest radcą prawnym i partnerem w poważ-
nej krakowskiej kancelarii, to właśnie wydaje swoją debiutancką
powieść dla dzieci pt. „Profesor i Pierwsza Tajemnica Zakonu”.
Nam zdradza, kto zainspirował ją do napisania książki.
Natomiast Majka Skowron tym razem zaprosi nas i nasze po-
ciechy do kina na Xlm dla „niepoprawnych romantyczek i marzy-
cielek”.

Życzymy miłej lektury

Czekamy też na Wasze listy pod adresem:
miasto.pociech@gazeta.pl
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S
zkoła czy przedszkole? – w tym
roku rodzice sześciolatków po raz
ostatni mają wybór. Jeśli rząd nie
zmieni zdania, w 2014 roku wszyst-
kie sześcioletnie maluchy obo-

wiązkowo pomaszerują do szkoły, a wówczas
samorządy mogą mieć nie lada kłopot. W ca-
łym kraju do pierwszej klasy traXą niemal dwa
pełne roczniki dzieci – wszystkie sześciolatki
oraz te siedmiolatki, których rodzice w tym roku
nie zdecydują się na wysłanie do szkoły. To
oznacza, że zamiast 350 tys. dzieci w pierwszej
klasie będzie ich ponad 600 tys. Jak to będzie
wyglądać w Krakowie? Anna Okońska-Walko-
wicz, zastępca prezydenta Krakowa ds. edu-
kacji, obliczyła, że w 2014 roku do szkoły za-
miast 6 tysięcy może pomaszerować nawet 14
tys. pierwszaków. – Dla miasta jest to ogrom-
ny problem – przyznaje wiceprezydent.

Kraków kusi sześciolatki
– już po raz ostatni
Problem będą mieć jednak przede wszystkim
dzieci i ich rodzice. Podwójny rocznik w szko-
le oznacza przepełnione klasy, naukę na dwie
zmiany, a potem większą konkurencję w wal-
ce o miejsce w dobrym gimnazjum, liceum, na
studiach, a w końcu o dobrą pracę. – Te dzie-
ci będą skazane na tłok przez całe swoje życie
– ostrzega Anna Okońska-Walkowicz.

Dlatego miasto rusza z nową odsłoną akcji
mającej przekonać rodziców sześciolatków do
szkoły. Podobne działania prowadzone są już od
trzech lat, jednak z marnym skutkiem. W 2010 r.
w Krakowie wystartowała kampania
„Sześciolatku, nie trać roku”, która miała pokazać
rodzicom, że ich dziecko pozostawione w przed-
szkolu niczego się nie nauczy i zwyczajnie stra-
ci rok życia. To nie poskutkowało. W 2010
roku do pierwszej klasy poszło zaledwie 800 sze-
ściolatków. Rok później udało się ich przyciąg-
nąć ponad 2 tysiące, ale to nie zasługa urzęd-
ników, a strachu przed kumulacją roku 2012.
Wówczas bowiem do szkół miały obowiązkowo
iść wszystkie sześciolatki. Rząd na kilkanaście dni
przed wyborami przesunął jednak reformę na
2014 rok, w efekcie czego w 2012 roku do kra-
kowskich szkół poszło nieco ponad 1300 sze-
ścioletnich dzieci. Jak będzie tym razem? –

Chcielibyśmy, by w pierwszej klasie znalazło się
3,5 tys. sześcioletnich dzieci, czyli połowa rocz-
nika. To pozwoliłoby rozładować przyszłorocz-
ny tłok – mówi Katarzyna Fiedorowicz-Raz-
mus z biura prasowego Urzędu Miasta.

Pomóc może w tym grożąca za rok kumu-
lacja. Kraków przygotował jednak dodatkowe
zachęty. Warto, bo sześciolatek w szkole to
również korzyść dla miasta. Po pierwsze zwal-
nia miejsce w przedszkolach dla młodszych
dzieci, a po drugie za jego edukację płaci pań-
stwo, a nie samorząd. – Edukacja ma być przy-
jemnością – oświadczyła zatem niedawno,
w jednym z programów telewizyjnych, Anna
Okońska-Walkowicz i zapowiedziała, że od
września sześcioletnie dzieci będą mieć w szko-
łach zapewnione takie same warunki do nau-
ki i zabawy jak w przedszkolach.

Marzeniem urzędników jest, by maluchy
traXały do szkół całymi grupami przedszkolnymi
pod opieką przedszkolnych nauczycielek. Ten
pomysł wzbudza jednak sporo kontrowersji. Już
teraz nauczyciele w szkołach drżą o swoje po-
sady, a jeśli do szkół traXą pedagodzy z przed-
szkoli, o pracę może być jeszcze trudniej. Jeśli
to nie wypali, urzędnicy mają w zanadrzu kilka
innych pomysłów. Chcą na przykład, by szkoły
tworzyły świetlice wyłącznie dla sześciolet-
nich dzieci. Mają pójść na to nawet konkretne
pieniądze. Każda podstawówka, która zdecy-
duje się na uruchomienie takiej świetlicy, do-
stanie od miasta 35 tys. zł. Co więcej w świet-
licach – podobnie jak w przedszkolu – maluchy
mają mieć zagwarantowaną opiekę do godzi-
ny siedemnastej, a także w wakacje, ferie
i inne dni wolne od nauki. – Być może na wzór
przedszkolny wprowadzimy system szkół dy-
żurnych – zapowiada Anna Okońska-Walkowicz.

To rzeczywiście może przekonać sporą
grupę rodziców. – W ubiegłym roku nie po-
słaliśmy naszej córki o rok wcześniej do szko-
ły właśnie ze względu na to, że trudno byłoby
nam zapewnić jej opiekę we wszystkie dni
wolne od nauki. Gdybyśmy otrzymali wówczas
zapewnienie, że szkoła będzie pracować na po-
dobnych zasadach co przedszkole, z pewnością
byśmy się nie wahali, bo nasze dziecko bardzo
chciało zostać uczniem – przyznaje pan Se-
bastian, tata siedmioletniej Majki.

Obowiązkowy pobór
sześciolatków już za rok

Tylko dwie krakow-
skie podstawówki są
w stu procentach go-
towe na przyjęcie sze-
ścioletnich dzieci, a co
czwarta szkolna
świetlica w Krakowie
źle opiekuje się
uczniami. Tak wynika
z obserwacji małopol-
skiego kuratora
oświaty. Tymczasem
miejscy urzędnicy
znów ruszyli z akcją,
mającą na celu prze-
konanie jak najwięk-
szej liczby rodziców
do posłania dziecka
o rok wcześniej do
pierwszej klasy i chcą,
by szkoły w niespełna
pół roku nadrobiły za-
ległości ostatnich kil-
ku lat.

AGNIESZKA KARSKA
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Kolejnym argumentem za posłaniem dziec-
ka do szkoły ma być to, że szkolna świetlica jest
bezpłatna. Tymczasem za pobyt dziecka
w przedszkolu rodzic musi płacić. Anna Okoń-
ska-Walkowicz nie kryje jednak, że bezpłatna
opieka będzie jedynie rekompensatą za droższe
szkolne obiady. Od września bowiem wszystkie
szkolne stołówki mają zostać sprywatyzowane,
co oznacza, że obiad podrożeje z ok. 4 do ok.
10 zł. Tymczasem w przedszkolu rodzice nadal
będą płacić jedynie za wsad do kotła, czyli kilka
złotych dziennie za trzy lub cztery posiłki.

Wiceprezydent Okońska-Walkowicz obie-
cuje też system szkoleń dla nauczycieli, żeby po-
kazać im jak indywidualizować pracę w klasie,
do której chodzą starsze i młodsze dzieci.

Bałagan na świetlicach
– w Krakowie co czwarta
źle opiekuje się dziećmi
Jednym słowem Kraków chce, by szkoły i nau-
czyciele w pół roku nadrobiły to, z czym nie po-
radziły sobie przez ostatnie trzy lata. Choć

urzędnicy twierdzą, że większość krakowskich
szkół jest gotowa na przyjęcie sześcioletnich
dzieci, co innego wynika z danych kuratora
oświaty. Pod koniec ubiegłego roku kuratoryjni
wizytatorzy skontrolowali szkolne świetlice. Od-
wiedzili w sumie 154 małopolskie podsta-
wówki, w tym ponad 50 krakowskich, i po raz
kolejny udowodnili, że świetlice to ich pięta
achillesowa. – To, co tam zastaliśmy niejedno-
krotnie zagrażało bezpieczeństwu dzieci –
przyznaje Artur Pasek z małopolskiego kura-
torium oświaty.

W kuratorium zaznaczają, że z opieki świet-
licowej korzysta coraz więcej dzieci, zwłaszcza
tych najmłodszych. – Takie są oczekiwania ro-
dziców i szkoła powinna wyjść im naprzeciw.
Zwłaszcza, że wkrótce do pierwszych klas tra-
Xą sześciolatki – przypominają wizytatorzy

Tymczasem aż w 20 proc. skontrolowanych
świetlic znaleziono poważne uchybienia. Naj-
gorzej jest w Krakowie. Tu co czwarta świetli-
ca nie zapewnia dzieciom właściwej opieki. –
A to zdecydowanie za dużo, zwłaszcza, że nie

chodzi tu o błahe przewinienia, ale kwestie zwią-
zane z bezpieczeństwem dzieci. Te nieprawid-
łowości mogą doprowadzić do tragedii. Jes-
teśmy też mocno zaniepokojeni brakiem kom-
fortu dzieci przebywających na świetlicach – za-
znacza Artur Pasek.

Główny problem to brak wystarczającej
liczby opiekunów zajmujących się uczniami.
Przykład? W jednej ze skontrolowanych świet-
lic dwie nauczycielki miały pod opieką aż… 70
dzieci, podczas gdy przepisy mówią, że na jed-
nego opiekuna może przypadać najwyżej 25
uczniów. W wielu szkołach nie było też wiado-
mo, kto odpowiada za danego ucznia przeby-
wającego na świetlicy. – A jak dziecko nie jest
„przypisane” do konkretnego nauczyciela, to tak,
jakby w ogóle nie znajdowało się pod opieką;
może na przykład wyjść ze szkoły i nikt się tym
nie zainteresuje – tłumaczy Artur Pasek.

Wizytatorzy nie sprawdzili niestety, czy
szkolne świetlice nie są przypadkiem przepeł-
nione, choć można się domyśleć, że i to jest spo-
rym problemem; sala, w której przebywa 70

reklama
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dzieci musiałaby bowiem mieć ponad 200
metrów kwadratowych powierzchni, by speł-
niać wymogi bezpieczeństwa narzucone przez
przepisy budowlane i zapewniać przebywają-
cym tam maluchom odpowiedni komfort do
nauki i zabawy. Szkolne świetlice zwykle są
dużo mniejsze.

Za mało szkół
przyjaznych sześciolatkom
Świetlice to nie jedyny słaby punkt krakowskich
szkół. Choć miały one kilka lat na przygoto-
wanie się do przyjęcia młodszych dzieci, nadal
jest w tej kwestii wiele do zrobienia. Na to rów-
nież wskazuje kuratorium oświaty. Od ubieg-
łego roku małopolski kurator przyznaje certy-
Xkaty „Szkoła przyjazna dla dziecka sześcio-
letniego”. Jak dotąd zgłosiły się po niego rap-
tem 22 podstawówki. – Początkowo zainte-
resowanie szkół otrzymaniem takiego certy-
Xkatu było bardzo duże. Zapał topniał, gdy dy-
rektorzy dowiadywali się jakie są kryteria ich
przyznawania – mówi Artur Pasek.

A te są mocno wyśrubowane, bo – jak za-
znacza zastępca dyrektora Wydziału Nadzo-
ru Pedagogicznego w KO – nie chodzi o to, by
rozdawać dyplomy na prawo i lewo, ale żeby
docenić i wyróżnić naprawdę najlepsze szko-
ły i dać rodzicom rzetelną wiedzę na ich te-
mat. Co jest brane pod uwagę przy ocenie pla-
cówek? Komisja sprawdza, czy posiadają one
odpowiednią bazę lokalową, czy maluchy
mają kąciki do odpoczynku i zabawy, czy
sale lekcyjne są wyposażone w pomoce dy-
daktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej, czy dla młodszych dzieci przy-
gotowano miejsce, gdzie w spokoju mogą
zjeść posiłek i czy toalety są dostosowane do
ich wzrostu. Ocenie podlega również to, jak
podstawówka współpracuje z okolicznymi
przedszkolami i rodzicami. Certyfikatu na
pewno nie dostanie szkoła, która tworzy kla-
sy liczniejsze niż 26-osobowe i taka, w której
sześciolatki muszą uczyć się ze starszymi
o rok kolegami. Jednak – co najważniejsze –
wizytatorzy sprawdzają, jak pracują nauczy-
ciele, czy są odpowiednio przygotowani do
uczenia młodszych dzieci i czy potrafią do-
stosować metody pracy do ich potrzeb. To
niezwykle cenna informacja, zwłaszcza, że ku-
ratorium oświaty jest jedyną instytucją, któ-
ra jest w stanie rzetelnie to ocenić i choćby
z tego względu certyfikaty mogą być na-
prawdę świetną wskazówką dla rodziców
maluchów. Problem w tym, że jak na razie te
wyśrubowane kryteria udało się spełnić za-
ledwie sześciu małopolskim szkołom. W tym

gronie są tylko dwie krakowskie podsta-
wówki – SP nr 142 przy ul. Drożyska i SP
nr 155 z os. II Pułku Lotniczego.

Wciąż ratują maluchy
Nic dziwnego, że rodzice nadal nie mają za-
ufania do szkół. Ci skupieni wokół Stowarzy-
szenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców roz-
poczęli właśnie zbiórkę podpisów pod wnio-
skiem o ogólnopolskie referendum edukacyj-
ne „Ratuj Maluchy i starsze dzieci też!”. Cel
to m.in. doprowadzenie do odwołania przez
rząd reformy obniżającej wiek szkolny. Inicja-
torzy akcji od kilku lat niezmiennie przekonu-
ją, że szkoły są nieprzygotowane na przyjęcie
młodszych dzieci, nauczyciele nie potraXą
z nimi pracować, a nowa podstawa progra-
mowa przerasta możliwości przeciętnego sze-
ściolatka.

Ministerstwo Edukacji również nie składa
broni. – Podjęłam się wdrażania tej zmiany, bo
jestem do niej w stu procentach przekonana,
jako minister edukacji narodowej, ale też mat-
ka, babcia i nauczycielka z wieloletnim stażem
– zapewnia Krystyna Szumilas, minister Edukacji
Narodowej i przedstawia wyniki badań prze-
prowadzonych w 2011 roku przez CBOS na zle-
cenie MEN: 80 procent rodziców uczniów,
którzy rozpoczęli naukę w szkole jako sze-
ściolatki jest zadowolonych z edukacji swoich
dzieci w szkole. Ta grupa rodziców wyraża też

częściej niż rodzice sześciolatków, które po-
zostały na drugi rok w przedszkolu, zadowo-
lenie ze sposobu, w jaki ich dzieci są uczone.
Rzadziej też zgłaszają poważne zastrzeżenia,
dotyczące organizacji pracy placówki ich dzie-
ci. Aż 92 procent z nich jest też zadowolonych
z nauczycieli, a 86 procent jest zdania, że
dzięki dobremu podejściu pedagogów ich
dzieci dobrze czują się w szkole i chętnie do niej
chodzą. Z kolei z badania TUNSS (Test Umie-
jętności Na Starcie Szkolnym), przeprowa-
dzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych,
czyli instytucji podległej MEN, wynika, że zde-
cydowana większość rodziców dzieci sześcio-
letnich, które uczą się w pierwszej klasie, jest
zadowolona z opieki świetlicowej w szkołach
swoich pociech, a 91 procent deklaruje, że szko-
ła zapewnia uczniom minimum jeden, a czasem
nawet dwa lub więcej posiłki dziennie.

– Badacze na całym świecie są zgodni: im
wcześniej dziecko zostaje objęte edukacją for-
malną, tym lepiej i szybciej się rozwija – prze-
konuje minister Szumilas. – Badania wskazują
także na fakt, że kluczowy dla ścieżki eduka-
cyjnej dziecka jest okres do szóstego roku ży-
cia. To wtedy dzieci najszybciej się rozwijają, nig-
dy później nie wchłaniają już tylu nowych in-
formacji, w tak szybki i łatwy sposób.

Są jednak tacy, którzy twierdzą, że w roku
przedwyborczym rząd znów wycofa się z re-
formy.

FO
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M
atematyka od lat zajmuje
jedno z czołowych miejsc
na liście najbardziej nielu-
bianych szkolnych przed-
miotów. Często to wina

nauczycieli, którzy nie mają odpowiedniej
wiedzy lub umiejętności dydaktycznych. Je-
dynym ratunkiem są wówczas korepetycje. To
się może jednak zmienić. W Krakowie po-
wstaje właśnie pierwsza szkoła podstawowa,
która postawiła na kompleksową edukację
matematyczną. Nabór do klasy pierwszej już
się rozpoczął.

Z badań przeprowadzonych przez
prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską z Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie wynika, że
ponad połowa dzieci w wieku przedszkolnym
ma zadziwiającą łatwość nabywania umiejęt-
ności matematycznych. Świetnie dają sobie
radę z myśleniem przestrzennym, potraXą po-
rządkować i klasyXkować przedmioty, kojarzą
przyczynę ze skutkiem. Tracą jednak te zdol-
ności gdy … idą do szkoły. Rodzice często ten
problem dostrzegają i chcieliby coś zmienić, ale
nie wiedzą jak. Posyłając dziecko do szkoły są
przerażeni trzydziestoosobowymi klasami i bra-
kiem czasu nauczyciela na pracę z każdym
uczniem indywidualnie. Zdają sobie sprawę
z tego, że w takich warunkach dzieci szybko
zniechęcą się do nauki. W Szkole Podstawowej
Edukacji Matematycznej, która właśnie otwie-
ra swoje podwoje przed sześcio- i siedmiolat-
kami będzie inaczej.

– Nasza placówka w zamierzeniu jest ka-
meralna. Każda klasa liczy nie więcej niż 14
uczniów, którymi opiekować będzie troje nau-
czycieli oraz logopeda, psycholog i pedagog –
opowiada dr Jan Gałuszka, właściciel szkoły.

Szkoła przewiduje indywidualną ścieżkę
rozwojową dla każdego ucznia, z planem do-
stosowanym do możliwości poznawczych mło-
dego człowieka.

– Myślenie matematyczne nie jest szcze-
gólnym darem. Jest naturalnym sposobem
postrzegania rzeczywistości. Jednakże u każ-
dego dziecka ta umiejętność rozwija się inaczej.
Nie każdy człowiek będzie tworzył nowe kon-
cepcje, modele matematyczne, czy też budo-
wał algorytmy, ale każdy może rozumieć ma-

tematykę i posługiwać się nią na miarę swoich
potrzeb – mówi dr Gałuszka.

Nowa placówka mieścić się będzie w bu-
dynku Gimnazjum nr 48 na os. Kolorowym
w Krakowie. Będzie mieć do dyspozycji sale lek-
cyjne, szatnię, stołówkę, salę gimnastyczną.
W planach są gry logiczne i szachy, a także ryt-
mika, teatr, taniec i basen.

Szkoła zaprasza wszystkie dzieci:
uzdolnione matematycznie, z trud-
nościami edukacyjnym i niepeł-
nosprawne. Wszystkie będą
mogły liczyć na pomoc nau-
czyciela, który każdym z nich
zajmie się indywidualnie.

– Taki program można
przeprowadzić tylko w małych
klasach, bo tylko w takich warun-
kach da się objąć stosowną opieką każ-
dego ucznia – mówi dr Gałuszka. – Będziemy na
bieżąco dbali o wszechstronne merytoryczne
wsparcie dla naszych nauczycieli, szczególnie
w zakresie dotyczącym matematyki, tak, aby
czuli się pewnie w tym czego uczą i dobrze to
realizowali ẃ dodaje.

Jego zdaniem nierzadko można spotkać się
z opinią, że matematyki w klasach I–III może
uczyć każdy, bo każdy umie liczyć, dodawać,
odejmować oraz mnożyć.

– Nauczyciele nauczania wczesnoszkolne-
go z reguły nie są matematykami i często nie
rozumieją dobrze matematyki. Są pedagoga-
mi. Nie mówię oczywiście o wszystkich – ko-
mentuje dr Gałuszka.

Opinię tę potwierdza raport Instytutu
Badań Edukacyjnych. Wynika z niego, że część
nauczycieli matematyki rzeczywiście nie jest
przygotowana do wykonywania zawodu i sku-
tecznie obrzydza swój przedmiot uczniom.
Nie potraXą uczyć np. rozwiązywania zadań nie-
schematycznych. Co gorsze nie znają metod, jak
przekazać uczniom wiedzę matematyczną, czy
wytłumaczyć jakieś zagadnienie. Instytut oce-
niał także wiedzę studentów matematyki, któ-
rzy niebawem traXą do pracy w szkołach. Wy-
niki są zatrważające. Okazuje, że potraXą oni
rozwiązywać jedynie zadania polegające na od-
twarzaniu wiedzy. Trudności pojawiają się,
gdy muszą wyjść poza znane sobie schematy,
czy podjąć samodzielne decyzje. Wniosek jest
oczywisty: skoro nauczyciele nie mają pewnych
umiejętności, nie rozwiną ich również u swoich
uczniów.

Oceniając poziom wiedzy nauczyciela war-
to więc zastanowić się, czy nauczyciel wymaga
od dziecka sprawnego liczenia, czy też kon-
centruje się na rozwijaniu myślenia abstra-

kcyjnego. Jeśli kładzie nacisk na to
drugie, to możemy być pewni, że

dziecko nie będzie mieć więk-
szych problemów z matema-
tyką.

– O abstrakcyjnym my-
śleniu głośno było w latach 60.

i 70., kiedy wprowadzono do
szkół podręcznik prof. ZoXi Kry-

gowskiej. Profesor Krygowska kon-
centrowała się na uczeniu matematyki

poprzez konsekwentne budowanie abstra-
kcyjnych pojęć. Rodzice często tego nie ak-
ceptowali, bo ucząc się z innych podręczników,
nie potraXli sami pomóc swoim dzieciom.
Twierdzili, że głowy uczniów niepotrzebnie
zaśmiecane są pojęciami abstrakcyjnymi. To
było błędne myślenie. Bo nie sztuką jest dobrze
dodawać, czy odejmować, sztuką jest rozumieć
matematykę – ocenia dr Jan Gałuszka.

Szkoła Podstawowa Edukacji Matema-
tycznej posiadać będzie uprawnienia placów-
ki publicznej. Jej program nauczania uwzględ-
niać będzie podstawę programową MEN.

Magdalena Strzebońska

Nowa szkoła matematyki
dla każdego ucznia

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Edukacji

Matematycznej, Kraków,
os. Kolorowe 29, budynek
Gimnazjum nr 48, e-mail:
eduandmath@gmail.com

tel.: 607 647 799
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D
ziś o Llmie dla niepoprawnych romantyczek
i marzycielek. Ckliwym i przewidywalnym. Z ra-
dosną muzyką, cukierkowymi postaciami wy-
glądającymi jak ze sklepu dla lalek i mówiącymi
zwierzętami. I to właśnie stanowi jego najwięk-

szy atut. Niech nie zraża się ten, kto nie przepada za banalnymi
historiami z oczywistym happy endem i kogo nie interesują ba-
jeczki z księżniczkami i książętami na białych koniach. Zresztą –
mam pisać o Llmach, które przeznaczone są dla dzieci. Zdaję so-
bie sprawę, że „Zaczarowana” może nie traLć w gust małych
chłopców, ale mamy marzec i Dzień Kobiet – tych małych też. Za-
chęcać więc będę, by zrobiły sobie przyjemność i przeniosły się
do uroczego disneyowskiego świata.

Początek Llmu to klasyczna animacja – mamy księżniczkę Gi-
selle, która zakochuje się od pierwszego wejrzenia (nie muszę
pisać, że z wzajemnością) w księciu Edwardzie. Właśnie chcą się
pobrać, lecz na drodze staje zła teściowa, która podstępem spra-
wia, że nasza kochana i niewinna Giselle wpada do magicznej
studni, która przenosi ją do nieco mniej bajkowego świata
–w samo centrum Nowego Jorku. Tu kończy się animacja i za-
czyna Llm fabularny, z zyskującą sobie od razu sympatię widza
Amy Adams w głównej roli. Wrażliwa i naiwna Giselle musi się
zmierzyć z „prawdziwym życiem”, z okrutnym światem, który w ni-
czym nie przypomina bajki. Lecz to Giselle właśnie do świata tego
tę disnejowską radość wprowadza, zmienia swoje nowojorskie
otoczenie na bardziej przyjazne.

Przyglądanie się perypetiom młodej księżniczki, której bez-
warunkowa wiara w ludzi niejednokrotnie sprowadza na nią małe
kłopoty, jest czystą przyjemnością. Giselle oczekuje na przybycie
swojego księcia, który został tam, w bajkowym świecie. Ale Nowy
Jork szykuje dla niej sporo niespodzianek, nim księżniczka spot-
ka się z narzeczonym. Giselle będzie musiała zastanowić się nad
tym, czy rzeczywiście chce wrócić do swojego dawnego miejs-
ca – bajkowej Andaluzji. Oczywiście, jak to w disnejowskiej pro-
dukcji o księżniczce być musi, pojawi się też i zła królowa... nie po-
psuje ona jednak uciechy z oglądania tej sympatycznej historii,
która wzbogacona została optymistycznymi piosenkami, spra-
wiającymi, że na twarzach widza, pojawia się szeroki uśmiech.

Bo wszystko tu takie idealne i śliczne. Urzekające, magicz-
ne, poprawiające humor. Gwarantowana duża dawka optymiz-
mu, który jest niebezpiecznie zaraźliwy... I co z tego, że w Llmie
Kevina Limy tak dużo kiczu? Przecież dobry kicz nie jest zły.
„Zaczarowana” to Llm dla małych i dużych dziewczynek, choć nie
wykluczam, że i chłopcy będą się podczas tej komedii dobrze ba-
wić. Miłego oglądania!

O autorce: Pilnie się uczy, a w wolnych chwilach czyta, pisze,
chodzi do kina, teatru. Być może to nieprzypadkowe spotkanie
imienia z nazwiskiem zmusiło ją do zajmowania się literaturą?

Wspaniały kicz,
czyli coś dla małych
i większych
dziewczynek

Na pomoc szkole
Rozmowa z Bohdanem Piotrowiczem,
prezesem Stowarzyszenia
Pomocy Szkole „Małopolska”.

Już ponad 100 krakowskich szkół i przedszkoli przyłączyło się do
akcji prowadzonej przez stowarzyszenie i korzysta z pieniędzy po-
chodzących z jednoprocentowego odpisu. Co sprawiło, że ini-
cjatywa cieszy się tak dużym powodzeniem?
Placówki edukacyjne coraz częściej zmuszone są realizować polity-
kę oszczędnościową samorządów, które ograniczają wydatki, chociażby
na zakup pomocy dydaktycznych. Z drugiej strony rośnie liczba ro-
dziców gotowych podzielić się rezultatami swojej pracy i przekazać
jeden procent podatku placówce, do której uczęszcza ich dziecko.

Dlaczego szkoły, chcąc otrzymać jeden procent podatku muszą
korzystać z pośrednictwa stowarzyszenia?
Uprawnienia do pozyskiwania odpisów posiadają Organizacje Pożytku
Publicznego. Większość szkół nie ma takiego statusu i tu z pomocą
przychodzi im nasze stowarzyszenie, które – jak sama nazwa wska-
zuje – pragnie wspierać swymi działaniami edukację dzieci i młodzieży.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, przedszkola, które przy-
łączą się do Państwa akcji będą mogły w całości dysponować zgro-
madzonymi środkami. Skąd taka decyzja?
Bardzo cenimy pracę wychowawczyń i całego personelu pracujące-
go w przedszkolach. Przystąpiliśmy do grupy stowarzyszeń i funda-
cji tworzących Partnerstwo Rozwoju Edukacji Małych Dzieci. Uważamy,
że wsparcie edukacji najmłodszych dzieci to bardzo ważne zadanie.

Od pozostałych placówek SPSM pobiera 10 proc. od zgroma-
dzonych środków. Na co przeznaczane są te pieniądze?
WspółLnansujemy wypoczynek dzieci i młodzieży. Co roku 300-400
osób w czasie ferii i wakacji bierze udział w naszych formach bez-
piecznego wypoczynku pod opieką wykwaliLkowanej kadry. Fun-
dujemy nagrody w konkursach organizowanych przez szkoły. Po-
zyskujemy środki grantowe, które wymagają wkładu własnego, a tak-
że prowadzimy akcję wspierania dzieci szczególnej troski.

Na co placówki mogą przeznaczyć zgromadzone fundusze?
Na przykład na zakup pomocy dydaktycznych czy remont. Potrze-
by szkół są różnorodne, a my nie ingerujemy w podejmowanie de-
cyzji, na co przeznaczyć te pieniądze. Wierzymy, że wykorzystają je
najlepiej jak potraLą.

Co trzeba zrobić, by przystąpić do programu?
Do nas może się przyłączyć każda placówka oświatowa, zarówno pub-
liczna jak i niepubliczna prowadzona przez stowarzyszenie, funda-
cję czy osobę Lzyczną. Wystarczy skontaktować się ze stowarzy-
szeniem, które ma swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Bolesława
Chrobrego 9, tel. 12 413 52 30, zajrzeć na naszą stronę interneto-
wą www.spsm.edu.pl, lub napisać na adres biuro@spsm.edu.pl.

Rozmawiała Barbara Stępień
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Łatwiej napisać książkę, czy pismo proceso-
we?
Dla mnie osobiście książkę, bo nie ma tu ża-
dnych ograniczeń, barier, schematów czy for-
malizmów, w których należy się poruszać. Za-
czyna się od białej kartki papieru, a potem już
tylko od wyobraźni i fantazji twórcy zależy,
czym ta kartka się zapełni. Czy historia będzie
długa czy krótka, smutna czy wesoła, czy będzie
trzymać w napięciu, czy zakończy się happy en-
dem. Pisząc książkę można od początku kreo-
wać rzeczywistość, zmieniać ją w dowolnym
momencie, pisać na nowo. To w całości proces
twórczy. Nigdy nie wiadomo, jak rozwinie się
akcja. W przypadku pism procesowych rze-
czywistość jest już wykreowana, poruszamy się
w określonym, zastanym stanie faktycznym,
mamy do dyspozycji określony zestaw fak-
tów i wydarzeń. Ustawodawca narzuca nam
konkretny schemat i formę takich pism, częs-
to też terminy ich przygotowania. Nie ma tam
miejsca na fantazję. Liczy się logiczna analiza
faktów, stanu prawnego i umiejętne zapre-
zentowanie argumentów.

Pani musiała jednak przestawić się z praw-
niczego języka na literacki. To czasem bywa
trudne, a wręcz niemożliwe.
Rzeczywiście język prawniczy jest dość her-
metyczny, precyzyjny, nie ma w nim Xnezji czy
poezji. Poszczególne terminy prawnicze mają
swoje znaczenie. Zamiana jednego na inny
może mieć poważne konsekwencje. Tym sa-
mym każde słowo, czy argument muszą być do-
brze przemyślane, odpowiednio dobrane, a po-
tem zaprezentowane tak, aby osiągnąć przyjęte
założenia. Są więc ukierunkowane na odpo-
wiedni cel i to niewątpliwie jest pewnym ogra-
niczeniem. Jednocześnie również w języku
prawniczym można się wypowiadać ciekawie,
logicznie, odpowiednio dobierając i akcentując

słowa. To kwestia bardziej indywidualnych
umiejętności osoby używającej danego języka,
niż samego języka.
Niewątpliwie posługiwanie się na co dzień ję-
zykiem prawniczym, uczy dbałości o słowo,
o precyzję sformułowań, o logiczny wywód
i zwracanie uwagi na detale. To często one po-
zwalają zasiać wątpliwości lub pozbawić wszel-
kich złudzeń. Pisząc książkę starałam się wy-
korzystać te umiejętności, folgując jednak wy-
obraźni i pozwalając sobie na całkowicie lite-
racką wizję rzeczywistości.

Napisała Pani książkę dla dzieci, by choć na
chwilę przenieść się z sali sądowej do bez-
piecznego świata pociech?
Od dawna czułam wewnętrzną potrzebę, aby
stworzyć coś ciekawego, niebanalnego, intry-
gującego. Na początku nie potraXłam tego
ukierunkować. W pewnym momencie zaczął we
mnie kiełkować pomysł napisania książki. Usiad-
łam do komputera i strony same zaczęły za-
pełniać się tekstem. Nie traktuję tego jak
ucieczki od męczącej rzeczywistości. Uważam
nawet, że człowiek zmęczony, nie jest zbyt
twórczy. Satysfakcja i duża przyjemność z pra-
cy prawniczej pozwalają mi na tworzenie rów-
nież innych rzeczy, nie mniej ciekawych.

A dlaczego wybrała Pani literaturę dziecię-
cą?
Świat książek dla dzieci jest mi bliski, choćby
dlatego, że mam 11-letnią córkę, która dużo
czyta, więc mamy sporą biblioteczkę. Sporo ra-
zem czytałyśmy, gdy córka była młodsza więc
przesiąkłam na nowo literaturą dziecięcą. Za-
inspirowały mnie też imprezy, które wraz
z przyjaciółką organizowałyśmy dla maluchów.
Wówczas pisałam tylko do nich scenariusze.
W końcu postanowiłam zmierzyć się z większą
formą.

Tytuł „Profesor i Pierwsza Tajemnica Zako-
nu” kojarzy się z popularnym niegdyś „Panem
Samochodzikiem”…
Bardzo słuszne skojarzanie. Pan Samochodzik
w czasach naszego dzieciństwa był jak Harry Po-
tter dla naszych dzieci. Niezwykły człowiek, któ-
ry przeżywał ciekawe przygody. Mądry, obyty
w świecie, niebanalny. Książki o Panu Samo-
chodziku czytało się z zapartym tchem. Czytanie
było wówczas tak naprawdę jedną z niewielu
łatwo dostępnych rozrywek.
Po latach odnalazłam potrzebę, by napisać
o czymś, co do tej tematyki z dzieciństwa na-
wiązuje, ale jest mocno osadzone w dzisiejszej
rzeczywistości. Jednocześnie bardzo chcia-
łam opowiedzieć dzieciakom niezwykłą histo-
rię, inspirowaną rzeczywistymi osobami i wy-
darzeniami.

Zauważyłam, że w książce wspomina Pani
o m.in. kodeksach etycznych, honorowych,
wartościach rodzinnych i porusza problem
szacunku dla nauczycieli i ich czasu.
Rzeczywiście honor, lojalność, przyjaźń, miłość,
wierność pewnym zasadom czy wartościom
często przewijają się na stronach mojej książ-
ki. Nie chciałam jednak mędrkować, tylko opo-
wiedzieć o ważnych sprawach w sposób przy-
stępny. Mam nadzieję, że mi się to udało i że
czytelnicy też tak to ocenią.

Dziś półki w księgarniach uginają się pod cię-
żarem literatury dla dzieci. Czym Pani kieruje
się wybierając książki dla córki?
W pierwszej kolejności szukam książek do-
kładnie takich albo podobnych do tych, które
sama czytałam. Patrycja jest już po lekturze
wszystkich części „Pana Samochodzika”, wielu
książek Małgorzaty Musierowicz czy Kornela
Makuszyńskiego. Ostatnio polecałam jej
„Zapałkę na zakręcie” Krystyny Siesickiej i bar-

Rodzinne
debiuty

Niebawem ukaże się pierwsza
powieść Renaty
Warchoł-Lewickiej,
radcy prawnej z Krakowa,
partnera w jednej z krakowskich
kancelarii oraz pisarki z zamiłowania, która
postanowiła napisać książkę dla dzieci. Na łamach
„MIASTA pociech” autorka opowiada o swoich
inspiracjach, wyborach, nauce w V LO
i wakacyjnych wyprawach z prof. Markiem
Eminowiczem. W rozmowie uczestniczy
11-letnia Patrycja, córka debiutantki,
która również… napisała swoją pierwszą
powieść.
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dzo jej się spodobała. Teraz jest już w takim wie-
ku, że sama wybiera książki. Ostatnio głównie
z zakresu fantasy, ale dobra książka przygo-
dowa zawsze znajdzie się u niej na półce.

Patrycjo, a przeczytałaś już książkę mamy?
Jeszcze nie. Czekam, aż zostanie wydana.
Renata Warchoł-Lewicka: Patrycja też napisa-
ła książkę, która została wyróżniona na szkol-
nym konkursie „Moja pierwsza książka”.

Córka idzie więc w ślady mamy…
Pewnego dnia przeczytałam jej fragment mo-
jej książki. Wypytała mnie dokładnie jak to
jest pisać książkę, co się robi jak już zostanie na-
pisana, jak się ją wydaje. Potem usiadała obok
mnie i zaczęła pisać swoją. Tak powstał jej
„Upiorny wyjazd”. Córka jest bardzo bystrym
i wnikliwym obserwatorem rzeczywistości,
więc jeśli kiedyś będzie chciała pisać na pewno
jej to pomoże.
Patrycja Lewicka: Ja już moje dzieło wydałam
i jest dostępne w szkolnej bibliotece.

A możesz nam zdradzić tajemnicę, o czym ta
książka opowiada?
Oczywiście. O harcerzach, którzy wyjechali na
obóz i tam przytraXły im się różne przygody.
Chciałabym, żeby moja książka była straszna,
więc są w niej duchy i inne dziwne stwory. Ale
pisałam też o miłości. Romantycznych spot-
kaniach…

Zainteresował mnie ten wątek romantyczny.
Pisałaś o sobie?
Patrycja Lewicka śmieje się.
Renata Warchoł-Lewicka: Może nie będziemy
drążyć tego tematu...

To może porozmawiajmy o nauce. Jest Pani
absolwentką V LO, w którym historii uczył le-
gendarny belfer Marek Eminowicz? On jest
pierwowzorem tytułowego profesora z Pani
książki?
Postać prof. Eminowicza, czyli „Emina” jak go
nazywaliśmy, rzeczywiście mnie zainspirowała.
To wielkie szczęście móc spotkać na swojej dro-

dze takiego nauczyciela. Oczywiście książkowy
profesor inaczej wygląda, inaczej się zachowuje,
ale obaj mają wiele wspólnych cech. Uczą his-
torii i są nietuzinkowi. Niesztampowo pod-
chodzą do nauczania i potraXą zachęcać
uczniów do rozwijania swoich pasji. Mają też
w sobie to coś, co pozwala zapamiętać ich na
lata.

W książce opisuje Pani pierwsze dni nauki bo-
haterów w nowej szkole. Dzieci czekają na
lekcje z profesorem historii, a ten przycho-
dzi dopiero, gdy są gotowe do nauki. Pamięta
Pani pierwszą lekcje z prof. Eminowiczem?
Tak, zadał nam wówczas kilka lektur i powie-
dział, że na następnej lekcji nas z nich odpyta.
Tak też się stało. Na środek sali zaprosił kilko-
ro uczniów, którzy usłyszeli pytania nie mają-
ce nic wspólnego ze standardowym materia-
łem przerabianym na lekcjach historii. Pamię-
tam to pytanie o rodzaj wygłupów Francisa
Champollion, gdy odkrył pierwszy grobowiec
Tutenchamona. Posypały się dwóje, bo nikt nie
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zwracał uwagi na takie szczegóły. Myśleliśmy,
że profesorowi chodzi o kanon wiedzy histo-
rycznej, tymczasem dla niego ważne były de-
tale. Profesor cenił sobie, gdy uczniowie wy-
chodzili poza ramy podręcznika, poszukiwali
ciekawych książek, docierali do innych źró-
deł wiedzy historycznej.

Uczestniczyła Pani w podróżach or-
ganizowanych przez Profesora? Tyl-
ko nieliczni dostąpili tego zaszczy-
tu.
Miałam szczęście, że znalazłam się
w grupie wybrańców. Profesor
dobierał sobie osoby według włas-
nego klucza. Podstawowym kry-
terium była otwartość na świat,
historyczne zainteresowania i zna-
jomość języka obcego. Wyprawy
były organizowane co roku w waka-
cje. Podróżowaliśmy autobusem przez
prawie miesiąc. Objechałam z profe-
sorem prawie całą Europę i część Azji. No-
cowaliśmy w szkołach, ogrodach klasz-
tornych, rzadko na campingach. Wszyscy by-
liśmy szalenie zdyscyplinowani. Wstawaliśmy
wcześnie rano, by zacząć kolejny dzień zwie-
dzania, oglądania i poznawania nowych miejsc.
Pamiętam jak prof. Eminowicz chodził po au-
tobusie i budził śpiących pokrzykując: „Nie
spać. Po co ja was wożę barbarzyńcy!”. Nie mog-
liśmy ominąć żadnego z kościołów, muzeów, ga-
lerii sztuki. To była prawdziwa szkoła życia.

Czego się Pani nauczyła?
Oprócz wiedzy historycznej – samodzielności,
systematyczności, dobrej organizacji pracy
i organizacji własnego otoczenia. Bardzo bym
chciała, żeby moja córka spotkała na swojej dro-
dze takich nauczycieli.

Pójdzie do V LO?
Mam nadzieję, że tak.

A dlaczego Pani wybrała tę szkołę?
Słyszałam bardzo dużo dobrych opinii na jej te-
mat. Zanim złożyłam papiery, przekroczyłam
szkolne progi i bardzo mi się spodobało. Było
w niej coś magnetycznego. I decyzja zapadła.
Wbrew rodzicom, którzy chcieli posłać mnie do
„Nowodworka” albo II LO im. Sobieskiego.

A prawo to był wymarzony kierunek studiów?
Na początku nie. Odkąd pamiętam myślałam
o dziennikarstwie. O wyborze prawa zaważy-
ła moja pierwsza wizyta w sądzie. Zabrał mnie
tam ojciec mojego przyjaciela. Pamiętam, że za-

c z ą ł
się wtedy
proces zabójcy
Andrzeja Zauchy. Ma-
gia sali sądowej, głośne nazwiska,
potężna intryga kryminalna z romansem w tle
– podziałały na mnie, jak magnes. Było w tym
coś niezwykłego i wciągającego.

Patrycjo, a Ty czym się interesujesz?
Głównie tańcem, ale też grą na pianinie, książ-
kami, ale jeszcze nie wiem kim będę. Na po-
czątku chodziłam na balet, ale mniej mi się po-
dobał niż taniec towarzyski, który uwielbiam.
Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć to co so-
bie zamarzyłam.
Renata Warchoł- Lewicka: Każdy sport hartuje
ducha i ciało. Uczy samodyscypliny, odporno-
ści na porażki, walki do końca. Taniec poza tym
nadaje sprężystości sylwetce, dodaje pewno-
ści siebie, wdzięku i uroku. Sama uwielbiam tań-
czyć i od lat głównie poprzez taniec relaksuję
się. Obie z córką jesteśmy bardzo aktywne. Nie
lubimy się nudzić, za to lubimy jak coś się
dzieje, szukamy miejsc, gdzie można ciekawie
spędzić czas. W weekend zawsze coś zwie-
dzamy, oglądamy…

Na początku rozmowy wspomniała Pani o sce-

n a -
r i u -

szach im-
prez dla dzieci.

Mam rozumieć, że
pomagała Pani także innym

rodzinom zorganizować wspólny czas?
Zaczęło się od urodzin Patrycji, na które za-
prosiła dzieci ze swojego przedszkola. Zorga-
nizowałyśmy wtedy grę terenową, do której
przygotowałam scenariusz. Maluchy miały za
zadanie odnaleźć skarb, który ukryty był w rui-
nach zamku. Gdy tam dotarli i wypowiedzieli taj-
ne zaklęcie ze schodów zamkowych w oparach
dymu, zszedł rycerz w zbroi niosąc skrzynię ze
skarbem. Działo się to na zamku w Rudnie. Tu-
ryści, którzy traXli na tę małą inscenizacje byli
zachwyceni. Odbiór imprezy był tak dobry, że
z koleżanką postanowiłyśmy założyć Xrmę or-
ganizującą eventy dla dzieci i dla dorosłych. Fir-
ma istnieje do dziś, tyle że ma nieco inny skład
osobowy.

Tytuł pierwszej Pani powieści sugeruje, że
będą następne…
Oczywiście. Powstał ogólny pomysł kolejnej po-
wieści i staram się go teraz przelać na papier.
Więcej zdradzę w odpowiednim czasie.

Rozmawiała: Magdalena Strzebońska
Zdjęcia: Joanna Kucharska
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W
marcu ob-
c h o d z i m y
Międzynaro-
dowy Dzień
Teatru. To

dobry pretekst, by przenieść się
wraz z dzieckiem w ten baśnio-
wy, magiczny świat. Zwłaszcza,
że w Krakowie na brak oferty nie
można narzekać.

Sześcioletni Staś uwielbia
wcielać się w różne role. Chętnie
bierze udział w przedszkolnych
przedstawieniach, a w domu ma
skrzynię wypełnioną po brzegi
różnymi kostiumami, dzięki któ-
rym może być kim tylko zechce.
– Jedną z jego ulubionych roz-
rywek jest teatr. To świetna al-
ternatywa dla kina, za którym
Staś nie przepada i telewizji, któ-
rą niestety uwielbia – śmieje się
pani Magda, mama sześciolatka.

W teatrze wyobraźnia dziec-
ka pracuje na zwiększonych
obrotach. Dzięki kostiumom,
w których występują aktorzy,
rekwizytom czy lalkom mali wi-
dzowie przenoszą się w świat
fantazji, gdzie wszystko jest moż-
liwe. Dzieci żywo reagują na to,
co dzieje się na scenie, a niejed-
nokrotnie same uczestniczą
w przedstawieniu. – Żaden, na-
wet najlepszy Xlm w technologii
3D nie może się z tym równać –
mówi pani Magda.

Jeszcze do niedawna przed-
stawienia teatralne dla dzieci na
dobrym poziomie można było
oglądać niemal wyłącznie w teat-
rze Groteska. To jednak powoli się
zmienia. – My co tydzień chodzi-
my na przedstawienia do Dwor-
ku Białoprądnickiego, gdzie spek-
takle dla dzieci wystawia teatr Pa-
rawan – mówi pani Magda. –
Ostatnio byliśmy na „Słowiku”
według Andersena. Staś był za-
chwycony lalkami, które tam
„występowały”. Tydzień wcześniej
oglądaliśmy „Panieneczkę
z Pudełeczka”, a teraz czekamy na
„Muzykantów z Bremy”.

Teatr Lalki i Aktora Parawan
wystawia swoje sztuki najczę-
ściej w niedzielę o godzinie 12.
Najbliższy spektakl pt. „O Króle-
wiczu, co tkał dywany” już 17
marca, kolejny „O rybaku i złotej
rybce” odbędzie się 24 marca.

Również w niedzielne połu-
dnia spektakle dla dzieci wysta-
wiane są w Cafe Foyer, w po-
dziemiach Teatru im. Słowac-
kiego. Tu każdy spektakl przy-
gotowywany jest przez grupę
Art-Re z Krakowa. 17 marca bę-
dzie można obejrzeć „Piękną
i Bestię”, a 24 marca „Śpiącą
Królewnę”.

Kameralna scena teatralna
działa również w piwnicy arty-
stycznej Alicji Tanew przy
ul. Czarnowiejskiej 93. 17 marca
o godzinie 12.15 zostanie tam
wystawiony spektakl w wyko-
naniu Teatru Otwartego pt.
„Bajkowy jest ten świat”, a 24
marca Teatr Wiśniowy zaprasza
na przedstawienie pt. „Mówimy
NIE wszystkiemu co złe”.

Niewątpliwą zaletą tego
typu scen jest to, że zwykle nie
trzeba tu rezerwować biletów
z dużym wyprzedzeniem (cza-
sem nawet wcale nie trzeba
tego robić), a cena biletu naj-
częściej nie przekracza 10 zł.

(AK)

Nie tylko Groteska

„Czterej muzykanci z Bremy”
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W
łaśnie ruszyła III edycja konkursu EDUeko na
najbardziej ekologiczne przedszkole w Kra-
kowie i okolicach. Pomysłodawcą i fundato-
rem nagród jest IKEA Kraków.

EDUeko nagradza placówki, które najaktywniej działają na
rzecz ochrony środowiska, inspiruje także do kształtowania świa-
domości ekologicznej wśród najmłodszych. Tegoroczna edycja
konkursu została wzbogacona o dodatkową formułę (konspekt
zajęć) oraz motyw przewodni, nawiązujący do ogromnego pro-
blemu wszystkich mieszkańców Krakowa – smogu: „Krakowski
smog nie jest OK!”.

– Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że zanieczyszczenie po-
wietrza w mieście – w dłuższej perspektywie – ma nie tylko wpływ
na zdrowie nasze i dzieci, ale też bardzo często uniemożliwia ma-
luchom chociażby wyjście na codzienny spacer – mówi Agata Cza-
chórska, koordynująca działania proekologiczne w IKEA Kraków.
– A przecież dzieci powinny spędzać jak najwięcej czasu na świe-
żym powietrzu, bez konieczności wyjeżdżania w tym celu poza
miasto.

Do konkursu EDUeko przystąpić może każde przedszkole
z powiatu krakowskiego, które aktywnie propaguje działania na
rzecz środowiska i angażuje się w edukację ekologiczną naj-
młodszych. Zadaniem przedszkoli będzie przedstawienie opi-
su podejmowanych przez nie działań proekologicznych oraz za-
proponowanie konspektu zajęć pod hasłem „Krakowski smog
nie jest OK!”. Przedszkolaki natomiast zostaną zaangażowane
do przygotowania wspólnej pracy plastycznej, nawiązującej do
tego tematu. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia
2013 r.

Zwycięskie przedszkole otrzyma tytuł najbardziej ekolo-
gicznego w Krakowie oraz bon zakupowy o wartości 3

tys. zł na wyposażenie. Kolejne dwie wyróżnione placówki od-
biorą bony po 1 tys. zł. Ponadto grupy przedszkolaków-lau-
reatów z nagrodzonych przedszkoli wezmą udział w przygo-
towanych specjalnie dla nich zajęciach ekologicznych w IKEA
Kraków.

Nagrody przyznane zostaną też w 2 dodatkowych katego-
riach. W tzw. „głosowaniu publiczności” pracownicy IKEA Kraków
wybiorą cztery najciekawsze ich zdaniem prace plastyczne, za któ-
re dzieci otrzymają zabawki z asortymentu IKEA Kraków o łącz-
nej wartości 1000 zł. Nagrodzeni zostaną również autorzy 3 naj-
lepszych konspektów zajęć nawiązujących do hasła „Krakowski
smog nie jest OK!”.

�
Szczegóły konkursu oraz regulamin z formularzem
zgłoszeniowym dostępne są na: www.IKEA.pl/krakow
przez cały okres trwania akcji.

(BS)

Wybieramy najbardziej
ekologiczne
przedszkole w mieście
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S
tadnina koni, park li-
nowy, strzeżone ką-
pielisko, kolejka ty-
rolska, ścianka wspi-
naczkowa, tor do jaz-

dy na quadach, mini zoo, grota sol-
na, a jakby tego było mało – przy-
godowo-edukacyjny park tema-
tyczny Świat Solnych Skał.
W miejscowości Borek niedaleko
Bochni powstało miejsce idealne
na rodzinne wypady. Tu można
przeżyć niezapomniane wakacje,
spędzić aktywny weekend czy od-
począć choćby jeden dzień z dala
od miejskiego zgiełku.

Położone niespełna 50 km od
Krakowa Centrum Aktywnego
Wypoczynku BOREK istnieje od 10
lat, ale co roku przybywa mu wie-
le nowych i ciekawych atrakcji.
Ostatnio, na terenie ośrodka
otwarto przygodowo-edukacyj-
ny park tematyczny Świat Sol-
nych Skał. Podobnej atrakcji nie
znajdziemy nigdzie indziej. – Nasz
park to miniatura drogi, jaką po-
konywała niegdyś sól od wydo-
bycia po port morski. Jest on in-
spirowany najstarszą na ziemiach
polskich kopalnią soli w Bochni –
mówi Kamil Rudnik, kierownik
Centrum.

Park, zaprojektowany w for-
mie niezwykłego placu zabaw,
składa się z 13 imponujących bu-
dowli. Całość tworzy przestrzen-
ny labirynt, w którym młodzi od-
krywcy mogą zobaczyć, jak wy-
gląda szyb kopalni, a nawet wejść
do podziemnych korytarzy i po-
czuć się jak prawdziwi górnicy.
Jest tu również budowla przed-
stawiająca wioskę górniczą, za-
mek żupny, osadę kupiecką, statek
służący do przewozu soli, a nawet
warownia zbója napadającego na
transport. Tajemnice tego nie-
zwykłego miejsca można odkry-
wać pod opieką animatora lub
indywidualnie. – Opcja z anima-
torem przewidziana jest dla grup
zorganizowanych, na przykład wy-

cieczek szkolnych, dla których
przygotowaliśmy trwający trzy
godziny specjalny program edu-
kacyjny – mówi Kamil Rudnik.

Niezwykły park to nie jedyna
rzecz, jaka wyróżnia to miejsce.
Atutem centrum jest różnorod-
ność oferowanych tu atrakcji.

W Borku każdy znajdzie coś inte-
resującego dla siebie. Na miłoś-
ników zwierząt czeka mini zoo,
a także stadnina koni oferująca

naukę jazdy na prawdziwych
wierzchowcach oraz kucykach –
ulubieńcach najmłodszych. Na te-
renie tego 30-hektarowego

ośrodka jest też park linowy, stu-
metrowa kolejka tyrolska, ścianka
wspinaczkowa z drogami o róż-
nym stopniu trudności, boiska
sportowe, a w sezonie letnim
czynne jest nawet strzeżone ką-
pielisko, po którym dzieci mogą
pływać w specjalnych miniłó-
deczkach. Amatorzy mocniejszych
wrażeń mogą z kolei wyszaleć się
na torze do jazdy na gokartach
i quadach lub wziąć udział w pa-
intballowej bitwie.

Z oferty chętnie korzystają
placówki oświatowe, organizując
dzieciakom wycieczki i zielone
szkoły. Jest to również wymarzo-
ne miejsce na letnie obozy i kolo-
nie, a także rodzinne wakacje czy
weekendowe wypady. Centrum
Aktywnego Wypoczynku BOREK
dysponuje 157 miejscami nocle-
gowymi w całorocznych domkach
oraz pawilonie stanowiącym ideal-
ną bazę noclegową przygotowa-
ną specjalnie z myślą o dzieciach
i młodzieży. Działa tu również no-
woczesna restauracja Aquarius,
Karczma Myśliwska oraz chata
grillowa na kameralne spotkania
przy grillu.

Centrum Aktywnego Wypo-
czynku BOREK stanowi także
świetne zaplecze konferencyjne.
Można tu zorganizować szkolenie,
piknik Xrmowy czy niezapomnia-
ną imprezę integracyjną. Szcze-
góły na www.centrumborek.pl.

�
Uwaga konkurs! Macie swój
sprawdzony przepis na wee-
kend? Znacie miejsca, które
warto odwiedzić z dziećmi?
Opiszcie je. Autor najcie-
kawszej relacji w nagrodę
spędzi rodzinny weekend
w Centrum Aktywnego Wy-
poczynku BOREK i skorzysta
z dostępnych tam atrakcji.
Na Wasze listy czekamy do
końca kwietnia.

(BS)

Jedyne takie miejsce w Polsce

Przygodowo-edukacyjny park tematyczny Świat Solnych Skał to prze-

strzenny labirynt, w którym młodzi odkrywcy mogą prześledzić drogę,

jaką pokonywała niegdyś sól od wydobycia po port morski.
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Krakowska Karta Rodzinna
bez progu dochodowego
Rozmowa z Marzeną Pasz-
kot, pełnomocnikiem Prezy-
denta Miasta Krakowa ds. Ro-
dziny i Polityki Społecznej.

Ile krakowska rodzina z czworgiem dzieci
może rocznie zaoszczędzić korzystając ze zni-
żek, które oferuje jej Krakowska Karta Ro-
dzinna?
Nie mamy takich wyliczeń. Jednak już samo ko-
rzystanie z komunikacji miejskiej przynosi spo-
re oszczędności. Zakładając, że wszystkie
z czworga dzieci chodzą do przedszkola lub
szkoły, szacujemy, że w ciągu roku w kieszeni
rodziców może pozostać około 1500 zł. Ucznio-
wie i studenci do ukończenia 24 lat otrzymu-
ją bowiem od gminy bilety wolnej jazdy w cza-
sie trwania roku szkolnego.

Czy Państwo monitorują, z jakich ulg naj-
częściej korzystają krakowskie rodziny?
Możemy to robić tylko na podstawie informacji
od partnerów przedsięwzięcia, którzy są zob-
ligowani do przekazywania na koniec roku
danych na temat liczby osób, które skorzysta-
ły z ich usług. Na koniec tego kwartału bę-
dziemy mogli stworzyć raport, ale już dziś
można powiedzieć, że największą popularno-
ścią cieszą się rabaty w sklepach, a także
w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych oraz
placówkach kulturalnych.

Ile instytucji samorządowych i komercyj-
nych przyłączyło się do przedsięwzięcia ofe-
rując ulgi i rabaty dla wielodzietnych kra-
kowskich rodzin?
Dziś mamy 91 partnerów, którzy zaproponowali
system zniżek w prawie 190 miejscach na te-
renie Krakowa. Ulgi i rabaty obowiązują w in-
stytucjach miejskich, na przykład w wielu mu-
zeach i teatrach, ośrodkach sportowych, pla-
cówkach kultury, czy ZOO. Są też udzielane przez
licznych partnerów komercyjnych: sklepy, szko-
ły językowe, punkty usługowe, centra handlo-
we, medyczne czy sportowo-rekreacyjne.
Oprócz tego Krakowska Karta Rodzinna oferuje
też rozwiązania systemowe. Jej posiadacze
mogą skorzystać na przykład z gminnego beci-
kowego, choć w Krakowie zmieniły się zasady

jego przyznawania po wprowadzeniu kryte-
rium dochodowego. Z kolei Grodzki Urząd Pra-
cy przygotował dla uczniów posiadających kar-
tę KKR 4+ bezpłatną preorientację zawodową,
a dla rodziców – poradnictwo zawodowe.

Czy lista partnerów jest już zamknięta?
Skąd. Cały czas zgłaszają się nowe Xrmy i in-
stytucje, z którymi teraz negocjujemy zniżki.

Ile rodzin uczestniczy w Państwa programie?
Wszystkich rodzin, które mogłyby skorzystać
z tego programu jest w Krakowie 2100, ale
przystąpiło do niego około 600. Wydaliśmy po-
nad 3500 tys. kart, ponieważ dostaje ją każdy
członek rodziny.

Co z pozostałymi rodzinami. Nie chcą karty,
bo myślą, że to oferta dla rodzin w trudnej
sytuacji materialnej, czy też nie wiedzą o jej
istnieniu?
Nasza karta to element programu polityki
prorodzinnej, a nie pomocy społecznej. Nie ma
progu dochodowego, więc każda rodzina, któ-
ra spełni wymogi regulaminu, może w nim
uczestniczyć. Chcemy, by wielodzietne rodzi-
ny mogły jak najczęściej korzystać z oferty kul-
turalnej, sportowej, czy rekreacyjnej w na-
szym mieście. Chodzi o to, by wyjście do kina,
na basen, czy do teatru nie obciążało zbytnio
domowego budżetu.

Czy pytają Państwo rodziny, które przystą-
piły już do programu, co należy w nim zmie-
nić, ulepszyć?

Karta ma ważność przez rok, więc trzeba ją
przedłużyć. Teraz właśnie napływają wnioski,
więc przygotowaliśmy ankietę, w której pyta-
my: co w naszym programie sprawdza się, a co
należy poprawić? Jakie są oczekiwania na-
szych beneXcjentów?

Być może okaże się, że do poprawki pójdzie
sama procedura przedłużania ważności kar-
ty, bowiem zbyt długo należy czekać na
nowy dokument, w sytuacji, gdy ten stary
stracił już ważność.
Przeważnie karty przedłużane są „od ręki”. Cza-
sami, jeżeli jest ich więcej, termin wydłuża się
do 2-3 dni. Chociaż w procedurze wynosi on 30
dni.

Jak i gdzie można zdobyć taką kartę?
W Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Mias-
ta Krakowa przy ul. Stachowicza 18. Należy zło-
żyć odpowiedni wniosek. Druki dostępne są
w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych oraz
na stronie internetowej www.kkr.krakow.pl

Jakie są warunki przystąpienia do programu?
Czy wszyscy członkowie rodziny muszą być
zameldowani w Krakowie?
Rodzice muszą być zameldowani na pobyt
stały lub czasowy (powyżej 3 miesięcy) w Kra-
kowie albo wykazać, że centrum życia rodziny
skupia się w naszym mieście. Poinformować, że
tu dzieci chodzą do szkoły, tu rodzice pracują
i rozliczają się z podatku dochodowego w urzę-
dach skarbowych.

Czy tym programem mogłyby być objęte
mniejsze rodziny? W innych miastach – na
przykład w Lublinie – kartę otrzymują rodziny
z trojgiem dzieci.
Poszerzenie programu o taką grupę beneX-
cjentów łączy się ze sporymi wydatkami z bu-
dżetu Krakowa. Przygotowujemy jednak ana-
lizy, jakie środki trzeba zarezerwować w kasie
miasta, by wydać kartę rodzinną dodatkowo
ośmiu tysiącom krakowskich rodzin z trojgiem
dzieci. Być może kiedyś i Kraków dołączy do
miast, w których będzie KKR3+.

Rozmawiała: Magdalena Strzebońska
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Jak się dostać
do przedszkola?

T
rwa rekrutacja do krakowskich
przedszkoli. Każdego roku prze-
radza się ona w prawdziwą woj-
nę nerwów. Nie inaczej będzie
i tym razem, bo – jak wynika

z danych urzędu miasta – o niespełna 20 tys.
miejsc w publicznych placówkach może się
ubiegać nawet 29 tys. dzieci w wieku przed-
szkolnym. Miejscy urzędnicy radzą więc sko-
rzystać z oferty przedszkoli niepublicznych.
A ta w Krakowie jest imponująca. W mieście
mamy już blisko 150 prywatnych przedszko-
li czy punktów przedszkolnych, w których
jest 7689 miejsc. 1593 dodatkowe miejsca za-

pewniają z kolei przedszkola niesamorządo-
we publiczne prowadzone głównie przez za-
kony oraz domy kultury, oferujące opiekę do
sześciu godzin dziennie dla dzieci w wieku 3-
4 lat.

Przedszkola prywatne sporo jednak kosz-
tują, nie każdego stać na zapłacenie czesne-
go w wysokości od 400 do nawet 1000 zł mie-
sięcznie, nie licząc wpisowego. Dla wielu ro-
dziców posłanie dziecka do takiej placówki to
ostateczność, dlatego najpierw zrobią wszyst-
ko, by znaleźć dla malucha miejsce w przed-
szkolu publicznym. A to „wszystko” czasem
może oznaczać nawet kłamstwo: – Kiedy ja

Jeśli nie jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziec-
ko, a twoja pociecha to nie pięciolatek, masz marne szanse
na znalezienie miejsca w przedszkolu samorządowym. Sy-
tuację, jak zwykle, ratują placówki prywatne.

AGNIESZKA KARSKA

Za co punkty
do przedszkola:
� Dziecko realizujące roczne obo-
wiązkowe przygotowanie przed-
szkolne 119
� Dziecko matki lub ojca samotnie
je wychowującego 118
� Dziecko matki lub ojca niepeł-
nosprawnych 117
� Dziecko umieszczone w rodzinie
zastępczej 116
� Dziecko obojga rodziców pra-
cujących lub studiujących w sys-
temie stacjonarnym 58
� Czas pobytu dziecka w przed-
szkolu powyżej 5 godzin 29
� Rodzeństwo dziecka kontynuu-
jącego edukację przedszkolną
w przedszkolu pierwszego wybo-
ru 7
� Odległość przedszkola od miejs-
ca zamieszkania lub miejsca pracy
jednego rodzica 6
� Dziecko, którego rodzice od-
prowadzają podatek dochodowy
w GMK 5
� Dziecko z rodziny wielodzietnej
korzystającej z Krakowskiej Karty
Rodzinnej 4+ 4
� Dziecko uczęszczające wcześniej
do żłobka - placówki opieki nad
dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej
w GMK 3
� Dziecko z domu dziecka, ro-
dzinnego domu dziecka lub adop-
towane 2
� Dziecko starające sie do przed-
szkola pierwszego wyboru w roku
ubiegłym i nieprzyjęte 1
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trzy lata temu zapisywałam swoje dziecko do
przedszkola, wpisałam w ankiecie, że wybrane
przeze mnie przedszkole jest blisko zarówno
miejsca pracy, jak i zamieszkania. Wówczas było
to jeszcze możliwe i dzięki temu zdobyłam kil-
ka dodatkowych punktów. To samo poradziłam
koleżance i jej córka również dostała się do
przedszkola, choć rok wcześniej ją odrzucono.
Wpisałam też inny adres zamieszkania dziecka,
bo wybrane przez nas przedszkole było bliżej
domu dziadków niż naszego. Takich informa-
cji przedszkole nie weryQkuje –0 przyznaje
pani Agnieszka, mama sześcioletniej Olgi.

Czego jeszcze przedszkole nie jest w sta-
nie sprawdzić?

Jak co roku w pierwszej kolejności do
przedszkoli będą przyjmowane maluchy, któ-
re spełniają kryteria ustalone przez Minister-
stwo Edukacji, a więc: pięcio- i sześciolatki
(które przy rekrutacji otrzymują 119 punk-
tów), dzieci samotnych rodziców (118 pkt), ro-
dziców niepełnosprawnych (117 pkt) oraz
dzieci z rodzin zastępczych (116 pkt). Dopiero
w dalszej kolejności liczą się kryteria ustalone
przez samorząd. W tym roku, po konsultacjach
z rodzicami, uległy one zmianie. Kraków po raz
pierwszy przyznaje punkty dzieciom, których ro-
dzice deklarują, że będą przyprowadzać je na
dłużej niż pięć bezpłatnych godzin. Taki maluch
dostanie 29 punktów. 5 punktów dostanie to
dziecko, którego rodzice płacą podatki w Kra-
kowie, premiowane będą również maluchy
z rodzin wielodzietnych korzystających z Kra-
kowskiej Karty Rodzinnej 4+ (4 pkt) i dzieci, któ-

re już raz nie dostały się do przedszkola (1 pkt).
Nadal punktowane też będą: dzieci pracujących
bądź uczących się rodziców (58 pkt), odle-
głość przedszkola od miejsca zamieszkania
lub pracy rodzica (6 pkt), dzieci, które mają ro-
dzeństwo w danym przedszkolu (7 pkt), z do-
mów dziecka lub adoptowane (2 pkt) oraz cho-
dzące wcześniej do żłobka (3 pkt).

Wielu z tych kryteriów nie da się jednak
zweryfikować. Na przykład tego, gdzie rodzi-
ce płacą podatki. Andrzej Adamczyk, dyrektor
krakowskiego Wydziału Edukacji, sam przy-
znaje, że przedszkola nie będą żądać od ro-
dziców żadnych zaświadczeń, ani tym bardziej
PIT-ów (czego im zresztą nie wolno robić), a je-
dynie będą opierać się na deklaracji. Dla pię-
ciu punktów pewnie wielu zdecyduje się
zgrzeszyć. Trudno też będzie wyegzekwo-
wać od rodzica, by tak jak to obiecał przy za-
pisie, posyłał od września dziecko do przed-
szkola na dłużej niż 5 bezpłatnych godzin.
Umowę z przedszkolem, która takie kwestie
reguluje, podopisuje się bowiem już po przy-
jęciu dziecka do placówki. A kto zabroni ro-
dzicowi zmienić wówczas zdanie? 29 punktów,
które można za to dostać to sporo i wielu ro-
dziców może się na nie połasić. Podobnie jak
na punkty za samotne rodzicielstwo. Tych jest
aż 118 i właściwie załatwiają one sprawę.
Rodzic, deklarując, że samotnie wychowuje
dziecko (a za takiego uważa się pannę, ka-
walera, wdowę, wdowca, rozwódkę, roz-
wodnika lub osobę, będącą w separacji oraz
taką, która jest w związku małżeńskim z oso-

bą pozbawioną praw rodzicielskich lub od-
bywającą karę pozbawienia wolności) musi
przedstawić dokumenty potwierdzające stan
cywilny. Z tym może być jednak problem, bo
jak pokazuje praktyka lat ubiegłych, urzędy nie-
chętnie wydają takie zaświadczenia. Tłumaczą
bowiem, że nie mają pewności czy ślub nie zos-
tał zawarty w innym mieście, a papiery jeszcze
nie dotarły. Coraz więcej jest też par, które tyl-
ko formalnie nie żyją razem, a w rzeczywistości
tworzą kochającą się i mieszkającą pod jednym
dachem rodzinę. Takim osobom też przysłu-
gują punkty za samotne rodzicielstwo. Co
prawda rodzic musi dodatkowo złożyć
w przedszkolu oświadczenie, że nie mieszka
wspólnie z ojcem lub matką dziecka, ale i to
trudno zweryfikować. W takiej sytuacji dy-
rektorowi przedszkola pozostaje jedynie za-
ufać rodzicowi, a ponieważ do zdobycia jest
aż 118 punktów, będzie to zaufanie oparte na
bardzo kruchej podstawie.

Rekrutacja, która rozpoczęła się 1 marca
potrawa do 2 kwietnia do godziny 16. W tym
czasie na stronie www.portaledukacyjny.kra-
kow.pl będzie dostępna karta zapisu dziecka do
przedszkola. Należy ją wypełnić, wydrukować
i podpisaną złożyć w przedszkolu pierwszego
wyboru (w sumie można próbować zapisać
dziecko do trzech placówek). System elektro-
nicznej rekrutacji po podliczeniu punktów zde-
cyduje, czy dziecko dostanie się do któregoś
z wytypowanych przedszkoli. Można też wy-
pełnić kartę zapisu w przedszkolu. Listy przy-
jętych zostaną ogłoszone 12 kwietnia.





Jak to zrobić radzi dr Witold
Ligęza, psycholog, wykładow-
ca w Katedrze Psychologii Uni-
wersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, dyrektor Ośrodka
Twórczej Edukacji Kangur
i Kangurowego Przedszkola
oraz tata Hani, Janka i Antosia

Krzyki, wyzwiska, a nawet bicie… Bywa, że
tak są traktowane nasze dzieci w żłobkach
i przedszkolach. Udowodniły to matki, któ-
re potajemnie nagrały, co dzieje się za za-
mkniętymi drzwiami tych placówek. Wielu ro-
dziców, po tym co usłyszało, pewnie straci-
ło zaufanie do nauczycieli.
„Obyś cudze dzieci uczył” – takie mamy w Pol-
sce nieładne przysłowie. Jest w nim niestety spo-
ro prawdy. Przedszkole ma nie tylko zadania
opiekuńcze, ale przede wszystkim wychowaw-
cze i edukacyjne. Praca w przedszkolu bywa tak
samo trudna jak w gimnazjum, bo wymaga od
nauczycieli wielu kompetencji. Nie tylko umie-
jętności pedagogicznych, ale przede wszystkim
wiedzy z psychologii rozwoju dziecka: jak ten roz-
wój wspierać, czego od dziecka można oczeki-
wać. Nauczyciel może stracić cierpliwość i nie ma
się co dziwić – opanowanie grupy kilkunastu sza-
lejących i rozbawionych czterolatków jest bar-
dzo trudne. I wiem to z własnej praktyki, pro-
wadzę w Kangurowym Przedszkolu warsztaty
uczące twórczego myślenia – Myślanki. Praca
nauczyciela wymaga wielu kompetencji, a nie tyl-
ko dobrych chęci. Dlatego warto wiedzieć, jak
w przedszkolu, do którego chodzi nasze dziec-
ko, pracuje się z nauczycielami, jakie szkolenia
kończą, czy poddają swoją pracę superwizji.

Czy podsłuchiwanie, co dzieje się za za-
mkniętymi drzwiami przedszkola, to dobry
pomysł na sprawdzenie placówki?
W przedszkolu powinni pracować nauczyciele,
którzy nie są anonimowi, za których odpowiada
dyrektor, którzy na co dzień kontaktują się z ro-
dzicami. Każde przedszkole podlega nadzorowi
kuratorium, czy Urzędu Miasta. Przedszkolu
trzeba zaufać, to podstawa współpracy rodzi-
ca z placówką. Tak jak wszędzie, również tu
mogą zdarzyć się patologie. Nie można jednak
panikować.

Na co jeszcze rodzice powinni zwrócić szcze-
gólną uwagę wybierając przedszkole? Co
tak naprawdę jest ważne?
Mogę powiedzieć, jak moim zdaniem wybór ro-
dzica powinien wyglądać, czyli jak to robimy
w Kangurowym Przedszkolu. Najpierw zapra-
szamy do nas samych rodziców. Pani dyrektor
przedstawia im założenia pracy przedszkola,
metody pracy, ofertę zajęć, pokazuje budynek.
To też czas, w którym rodzice mogą pytać
o wszystko. Po spotkaniu otrzymują wzór
umowy. Na drugi raz przychodzą już z dziec-
kiem. Główny zainteresowany ogląda przed-
szkole, bawi się z innymi dziećmi, ale jedno-
cześnie psycholog nawiązuje z nim kontakt oce-
niając stopień dojrzałości przedszkolnej. Do-
piero po dwóch spotkaniach rodzice podejmują
świadomą decyzję o współpracy z nami.

Dojrzałość przedszkolna? Można być nie
dość dojrzałym do przedszkola?
Oczywiście! Wyznacznikiem jest wiek – trzeci
rok życia, ale tak naprawdę o dojrzałości de-
cyduje poziom rozwoju: szczególnie emocjo-
nalnego i społecznego – zdolność do oddzie-
lenia się od mamy i jednocześnie do bycia tyl-
ko jednym z wielu dzieci w grupie. Oczywiście,
trening czystości jest ważny, ale to da się
szybko nadrobić. Gorzej, jeżeli dziecko płacze
całymi dniami za rodzicami. Może to oznaczać,
że nie osiągnęło jeszcze dojrzałości do samo-
dzielnego bycia w przedszkolu.

Co wówczas możemy zrobić?
Warto dać dziecku czas. Możemy starać się, by
chodziło do przedszkola codziennie, ale na
krótko. Potem stopniowo wydłużamy ten czas.
Nauczyciele powinni zaciekawić malucha tym,
co dzieje się w przedszkolu. To musi być fajna
alternatywa dla zabaw z mamą, czy opiekunką.
Najlepiej też jest, gdy przedszkola organizują
jeszcze w sierpniu zajęcia adaptacyjne. My tak
robimy od początku i to się sprawdza. Ważna jest
też postawa i konsekwencja ze strony rodzica.
Często to rodzic – sam tak miałem przy naszym
pierwszym dziecku – nie może rozstać się ze
swoim maleństwem, a to dziecku utrudnia
krok w samodzielność. Nie trzeba malucha
trzymać za rękę w sali przez cały czas i żegnać
się z nim dziesięć razy. Musimy być zdecydowani,

choć serce boli. Nie można zakładać z góry, że
dziecku w przedszkolu stanie się krzywda.

Zauważyłam, że przedszkola przywiązują
coraz większą wagę do jakości serwowa-
nych posiłków, a wiele prywatnych placówek
chwali się własną kuchnią.
My, podobnie jak większość przedszkoli nie-
publicznych, korzystamy z cateringu. Moim zda-
niem najważniejsze jest to, co dzieciom jest ofe-
rowane i z jakich składników jest to robione. My
korzystamy z cateringu ekologicznego. A dzie-
ci – jak to dzieci – jedne potrawy lubią bardziej,
a inne mniej. Rolą przedszkola jest nauczyć je
wielu smaków, a przynajmniej próbowania
potraw. Dlatego ważne jest, nie to, kto gotu-
je, ale przede wszystkim to, jak dzieci są za-
chęcane do jedzenia. Nie chodzi oczywiście
o zmuszanie! Chodzi o zaciekawienie – kolorem,
nazwą, zmotywowanie konkursem czy po-
chwałą. U nas na przykład dzieci czasem jedzą
zupę śniegową, a na drugie danie „poskręcane
śrubeczki”.

Przedszkola oferują też maluchom mnó-
stwo zajęć dodatkowych. Zastanawiam się,
czy to potrzebne.
Dziecko w wieku przedszkolnym rozwija się
przede wszystkim poprzez zabawę. Jeżeli za-
czyna brakować na nią czasu, to nie jest to z ko-
rzyścią dla malucha. W Kangurowym Przed-
szkolu mamy w graQku codziennie spacer lub
wycieczkę. Do tego zajęcia programowe – 60,
a nawet 90 minut – i oczywiście posiłki. Już te
trzy pozycje zajmują bardzo dużo czasu. Musi
być też chwila na poobiedni odpoczynek no i na
zabawę. Należy pamiętać, że czynności higie-
niczne, odpoczynek i samo przebieranie się –
także bardzo ważne – zajmują łącznie sporo cza-
su! To, co zostanie można przeznaczyć na za-
jęcia dodatkowe. Trzeba je tak dobierać, by
dziecko nie zniechęciło się do danej aktywno-
ści, by się nią cieszyło, lubiło zajęcia i nie było
nimi zmęczone. Natomiast uczenie się kon-
kretnych umiejętności to czas szkoły. Przed-
szkole to czas zabawy i samodzielnego pró-
bowania się w różnych aktywnościach „życia co-
dziennego” oraz w sytuacjach społecznych
z rówieśnikami.

Rozmawiała Agnieszka Karska

Wybieramy przedszkole
dla naszej pociechy
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Nazwa przedszkola | adres i kontakt | godziny otwarcia | opłaty

DDzziieellnniiccaa  II  SSttaarree  MMiiaassttoo,,  DDzziieellnniiccaa  IIII  GGrrzzeeggóórrzzkkii  

Prywatne Przedszkole „Kangurowe Przedszkole” | ul. Olszańska 15, tel. 12 411 82 71 | 7.30-17.30 | wpisowe 1200 zł, czesne 940 zł

Prywatne Przedszkole „Mali Przyjaciele” | ul. Michałowskiego 11, tel. 12 352 24 74 | 7-18 | wpisowe 300 zł, czesne 500-750 zł

Przedszkole Domowe „Salonik u Cioci Róży” | ul. Podzamcze 20/14, tel. 721 186 238 | 8-18 | wpisowe 300 zł, czesne 690 zł 

Społeczne Przedszkole STO “Julek” | ul. Krowoderska 8, tel. 12 430 01 82 | 7.30-16.30 | wpisowe brak, czesne 830 zł

Prywatne Przedszkole “Uśmiech” | ul. Wenecja 6, tel. 12 429 29 79 | 9-14 | wpisowe 400 zł, czesne 420 zł

Przedszkole Integracyjne Montessori | ul. Prochowa 12, tel. 12 421 50 30 | 7.30-17 | wpisowe 620 zł, czesne 620 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Europejczyk” | ul. Straszewskiego 5/2, tel. 12 422 59 12 | 7.30-17 | czesne 600 zł 

Przedszkole Niepubliczne “Pod Gwiazdkami” | ul. Szafera 2, tel. 12 411 34 51 | 7-17.15 | wpisowe 600 zł, czesne 350-400 zł

DDzziieellnniiccaa  IIIIII  PPrrąąddnniikk  CCzzeerrwwoonnyy

Niepubliczne Przedszkole ”Ziarenko” | ul. Dobrego Pasterza 99a, 603 646 200 | 7-17 | wpisowe 600 zł, czesne 700 zł

Przedszkole Niepubliczne “Kącik Świata” | ul. Ostatnia 1D, tel. 12 446 48 00 | 6.45-17.45 | wpisowe 400 zł, czesne 350-550 zł 

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Tygryski” | ul. Słoneckiego 5, 600 884 838 | 7-18.30 | wpisowe 450 zł, czesne 450 zł

Niepubliczne Przedszkole “Kubuś i Martynka” | ul. Kuczkowskiego 12/14, tel. 723 298 391 | 7-17 | wpisowe 200 zł, czesne 420 zł

Niepubliczne Przedszkole “Pod Magnolią“ | ul. Janickiego 1a lok.4, tel. 12 627 90 83 | 7-18 | wpisowe 450 zł, czesne 600 zł

Niepubliczne Przedszkole “Pod Magnolią“ | ul. Czyżyńska 21, 12 357 80 38 | 6.30-18 | Wpisowe 450 zł, czesne 600 zł

Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Pomarańcza” | ul. Bajana 8, 12 417 37 44 | 6.30-17.30 | wpisowe 300 zł, czesne 390 zł

Niepubliczne Przedszkole „Kraina Uśmiechu” | ul. Bora Komorowskiego 9a, 12 637 27 87 | 6-18 | wpisowe 400 zł, czesne 400-450 zł

DDzziieellnniiccaa  IIVV  PPrrąąddnniikk  BBiiaałłyy

Prywatne Przedszkole nr 16 „Domowe Przedszkole” | ul. Pachońskiego 8, 12 415 30 07 | 6.30-20 | wpisowe 350 zł, czesne 750 zł

Przedszkole Prywatne “Dorotka” | ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 29 AB, tel. 12 415 44 54 | 7-17 | wpisowe 250 zł, czesne 280-430 zł 

Waldorfskie Przedszkole Niepubliczne “ Pod Skrzydłami” | ul Batalionu Skała AK 2, tel. 12 633 51 35 | 7.17.45 | wpisowe 385 zł, czesne 385-510 zł 

Przedszkole Prywatne nr 1 | ul. Felińskiego 22, tel. 12 649 93 37 | 6.30-17.30 | wpisowe 450 zł, czesne od 240 zł

Niepubliczne Przedszkole “Motylek” | ul. Białoprądnicka 24, tel. 12 357 12 60 | 7-17.30 | wpisowe 400 zł, czesne 400-490 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Ptasie Radio” | ul. Fiszera 32, tel. 784 011 167 | 7-18 | wpisowe 400 zł, czesne 400- 600 zł 

Niepubliczne Przedszkole “Kubuś” | ul. Meiera 20G, tel. 510 955 537 | 6.30-17.30 | wpisowe 370 zł, czesne 270-410 zł 

Przedszkole Niepubliczne “Kraina Uśmiechu” | ul. Jaremy 12, tel. 12 6372787 | 6-18 | wpisowe 400 zł, czesne 400-450 zł

Niepubliczne Przedszkole “Bajkowe Królestwo” | ul. Konecznego 2/6u, tel. 12 416 26 67 | 7-19 | wpisowe 500 zł, czesne 550 zł

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne “Marzenie” | ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13D, tel. 604 113 696 | 6-17 | wpisowe 350 zł, czesne 490 zł

Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Zakątek” | ul. Pod Fortem 2, 518 223 457 | 7-18 | wpisowe 400 zł, czesne od 400 zł

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Be Happy” | ul. Meiera 20b, 503 133 969 | 7-18 | wpisowe 400 zł, czesne 490 zł

Niepubliczne Przedszkole „Uśmiechnięte Skrzaty” | ul. Narutowicza 17, 660 695 797 | 7-18 | wpisowe 490 zł, czesne 390-490 zł

Prywatne Przedszkole Językowe „Marchewkowe Pole” | ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17K, tel. 12 352 22 72 | 7-17 | brak danych

Prywatne Przedszkole nr 18 „Przedszkole Kolorowe” | ul. Rusznikarska 14a, 501 674 181 | 7-16.30 | wpisowe 500 zł, czesne 500 zł

Prywatne Przedszkole “Mały Dworek” | ul. Legnicka 26, tel. 604 458 367 | 7-18 | wpisowe 350 zł, czesne 400 zł

“Źródło” Przedszkole Stowarzyszenia Sternik | ul Zygmuntowska 12a, tel. 12 265 01 81 | 7.30-17 | wpisowe brak, czesne ustalane indywidualnie

Prywatne Przedszkole „Piotrusia Pana” | ul. Żabiniec 45, tel. 12 416 37 67 | 7-18 | wpisowe 500 zł, czesne 600 zł 

Przedszkole „Baby Garden” | ul. Białoprądnicka 10, tel. 694 524 794 | 7-17 | wpisowe 400 zł, czesne 490 zł

Prywatne Przedszkole „Krakowska Bajeczka” | ul. Radzikowskiego  1, tel. 501 174 339, | 7-17 | wpisowe 300 zł, czesne 400-550 zł

DDzziieellnniiccaa  VV  KKrroowwooddrrzzaa

Niepubliczne Przedszkole “Misiowe Przedszkole“ | ul. Łokietka 135, tel. 12 416 12 32 | 7.30-18 | wpisowe 600 zł, czesne 550 zł
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T
ajemniczy, zielony
dom z wieżą, otoczo-
ny wysokimi drzewa-
mi. Przy nim mała
furtka, która prowa-

dzi do ogrodu z huśtawkami, ław-
kami i piaskownicą. W środku
domu wysokie, różowe sale,
a w nich uśmiechnięte dzieci.
Wszystkie się bawią. Myślicie pew-
nie, że to baśniowy świat? Tak, bo
w „Motylowie” jest jak w baśni.

3-letnia Kasia obchodzi dziś
urodziny. Gromada dzieciaków już
od rana przygotowuje się do tej
uroczystości. Zanim na głowie bo-
haterki dnia pojawi się korona,
każdy maluch ozdobi ją według
własnej inwencji. Coś przyklei, do-
rysuje kredką. Czasem tu i ówdzie
pojawi się plamka od kleju albo za-
gięty róg, ale to żaden problem.
Ważne, że każdy przedszkolak ma
swój udział we wspólnej zabawie.
W sąsiedniej sali dzieci właśnie
lepią ciasto. Zaraz powstaną pysz-
ne bułeczki, ozdobione ziarnami
słonecznika i dyni. Zapach wypie-
ków jeszcze przez długi czas bę-
dzie unosił się w całym przed-
szkolu.

– Największą frajdą nie jest ko-
rzystanie z gotowych zabawek,
lecz proces ich tworzenia, więc
mamy tylko „półprodukty” – ele-
menty, z których niebawem coś
powstanie. Proszę zobaczyć, te
kawałki drewna, szyszki, muszle,
orzechy, czy kamyki dzięki pomy-
słom  dzieci zamienią się zaraz
w cudeńka – przekonuje Joanna
Kalus, właścicielka przedszkola
„MOTYLOWO”. – Dzieci nie po-
trzebują wielu przedmiotów do za-
bawy ale te, które im oferujemy,
powinny być dobierane w spo-
sób przemyślany. Dom wyczaro-
wany z kilku płacht materiału,
paru klamerek do bielizny, dwóch
garnków i drewnianych klocków za
każdym razem będzie inny. I za każ-
dym razem „swój” własny.

Takie podejście do zabawy

charakterystyczne jest dla peda-
gogiki waldorfskiej. Przedszkole
„Motylowo” wiele z niej czerpie,
ale program dostosowuje do po-
trzeb współczesnego dziecka, jed-
nocześnie realizując podstawę
programową MEN.

– Rudolf Steiner, twórca pe-
dagogiki waldorfskiej uważał, że
najważniejszy jest szacunek do
dziecka, jego indywidualności
i wolności. My tego przestrzega-
my. Wsłuchujemy się w potrzeby
każdego przedszkolaka – mówi
pani Joanna.

Te słowa potwierdza Katarzy-
na Gajda, mama 5-letniej Mai. Za-
nim wybrała przedszkole dla naj-
młodszego z czworga dzieci,
wszystko dokładnie przemyślała.
Na pierwszym miejscu postawiła
otwartość nauczycielek na pro-
blemy maluchów. 

– I dobrze traQłam.
W „Motylowie” panie potraQą słu-
chać i rozumieją dzieci, co jednak
nie oznacza, że maluchy mogą ro-
bić wszystko, co chcą. Maja po
przyjściu do domu jest wyciszona,
choć jak każde dziecko w przed-
szkolu doświadcza wielu emocji.
W „Motylowie” pracują jednak
znakomicie dobrane dziewczyny.
Świetnie panują nad salą, nie pod-
noszą głosu, nie eskalują proble-
mów. One koncentrują się na pro-
blemach maluchów.

Maja Gajda spędza czas
w przedszkolu z dziećmi w różnym
wieku, bo w jednej grupie są za-

równo młodsze, jak i starsze ma-
luchy. Korzystają na tym wszyscy.
Starsze pomagają młodszym. Za-
wiązują buty, podają zabawki z wy-
ższych półek, wykonują trudniej-
sze czynności i dzięki temu czują
się potrzebne. Mają też swoje
przywileje. Mogą zapalać świecę
przed baśnią czy rozdawać jedze-
nie podczas obiadu. Radości wte-
dy nie ma końca. Młodsze dzieci
z kolei są „rozpieszczane”, trak-
towane ulgowo. To dla nich zare-
zerwowane są kolana pań nau-
czycielek. Pani Joanna zauważa, że
w podobny sposób dzieci funk-
cjonują w rodzinie, gdzie siostry
i bracia w różnym wieku wycho-
wuje się razem. Młodsze zawsze
są zafascynowane starszymi, ob-
serwują je i naśladują. Dzięki temu
szybciej się uczą. Z kolei starsze
dzieci zauważają, że potraQą wię-
cej i że są otaczane podziwem
i uwielbieniem maluchów. 

Na drewnianych półkach i kre-
densikach „Motylowa” pełno
przedmiotów wykonanych z na-
turalnych materiałów, które wraz
z różowymi i zielonymi kolorami
ścian przedszkola tworzą przy-
jemny, ciepły klimat. Tu dziecko
czuje się jak w domu. Jest też
własna kuchnia. Zdrowe, nieprze-
tworzone jedzenie, bez konser-
wantów, barwników z pewnością
pomaga rodzicom w wyborze
przedszkola. Nie bez znaczenia
jest też ogród, miejsce na zimowe
i letnie szaleństwa.

– Dużą wagę przywiązujemy
do tego, by dzieci przebywały na
świeżym powietrzu. Dzięki temu,
że mamy duży ogród, można być
w nim codziennie. Dzieci ubrane
w odpowiednią odzież przebywa-
ją tu niezależnie od pogody. Chy-
ba, że jest burza gradowa albo
czterdziestostopniowy mróz – żar-
tuje pani Joanna. 

Ogromnie ważne dla malu-
chów są też rytm i powtarzalność,
bo to zapewnia poczucie bezpie-
czeństwa. Dlatego rozkład zajęć
jest ułożony rytmicznie. Są dni,
w których przedszkolaki malują
farbami mineralnymi, pieką bu-
łeczki albo lepią różne przedmio-
ty z wosku. W innych mają zajęcia
rytmiczno – ruchowe, dogoterapię
i eurytmię. 

– Wszystko co robimy, służy
wzmacnianiu w dziecku postawy
otwartości na świat. Dzięki temu
przedszkolaki rozwijają w sobie
kreatywność, szacunek dla siebie
i innych, tolerancję. Stają się wraż-
liwe, odpowiedzialne i samo-
dzielne – wylicza Joanna Kalus. 

Katarzyna Gajda nie ma wąt-
pliwości, że Maja dzięki pobytowi
w „Motylowie” będzie miała dobry
start w dorosłość, bo to przed-
szkole daje dzieciom szanse sta-
wania się ludźmi szczęśliwymi,
wolnymi, mądrymi i świadomymi
swoich wyborów. 

– Przedszkole nie zastąpi ro-
dzinnego domu, ale jest miejs-
cem, w którym dzieci mogą czuć
się bezpieczne i szczęśliwe, a tak-
że wiele się nauczyć. Jeśli jest
jeszcze stała współpraca z rodzi-
cami, to nasza praca na pewno
przyniesie dobre rezultaty – do-
daje Joanna Kalus. 

�
Prywatne Przedszkole MO-
TYLOWO, ul. Kobierzyńska
174a, tel. 608 512 584,
www.motylowo.pl, własna
kuchnia, własny ogród, czyn-
ne.7-17.

Magdalena Strzebońska

W „Motylowie” jak w baśni
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arte z rodzicami

- warszt odzaju
- wycieczki(w tym wycieczki agroturystyczne)

- judo
- t

- teatrzyki

Przedszkole zatrudnia wykwalifikow zygotowaniem pedagogicznym przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
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Prywatne Przedszkole “Malinka” | ul. Ks. Siemaszki 32B, tel. 667 182 180 | 7-17 | wpisowe 500 zł, czesne 350 zł

Prywatne Przedszkole „Podwawelskie Smyki” | ul. Racławicka 20, 12 267 08 45 | 7-17.30 | wpisowe 350 zł, czesne 540 zł

Przedszkole Niepubliczne „Lalkowo” | ul. Urzędnicza 38, tel. 12 633 00 59 | 7.30-17.30 (również opieka całodobowa) | wpisowe 450 zł, czesne 490 zł

Prywatny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu “Przystanek Przedszkolak” | ul. Wrocławska 75, tel. 12 633 60 00 | 7-17 | wpisowe
500 zł, czesne 400 zł

Punkt Przedszkolny “Mali Odkrywcy” | ul. Gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego 22, tel. 507 373 511 | 7-17 | wpisowe 150 zł, czesne 400-550 zł

DDzziieellnniiccaa  VVII  BBrroonnoowwiiccee

Przedszkole Niepubliczne Iskierka | ul. Staffa 6, tel. 12 637 33 46 | 6.30-18 | czesne 540 zł

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Kids” | ul. Armii Krajowe 12, 500 506 900 | 7-18 | wpisowe 350 zł, czesne 600 zł

Przedszkole z językiem angielskim Rainbow | ul. G. Zapolskiej 10c, 12 638 65 00 | 7.30-17 | wpisowe 900 zł, czesne 750 zł 

Niepubliczne Przedszkole „Malowany Konik” | ul. mjr. Łupaszki 13, tel. 609 695 205 | 7-17.30 | wpisowe 500 zł, czesne 750 zł

Niepubliczne Przedszkole „Żyrafa” | ul. Rodakowskiego 15, tel. 723 436 051 | 7-18 | wpisowe 300 zł, czesne 400-500 zł

Małe Impresje – Akademia Twórczego Przedszkolaka | ul. Olkuska 6 | 600 748 394 | 7.30-17.30 | wpisowe 450 zł, czesne 620 zł

Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Świat Dziecka” | ul. Zarzecze 23, tel. 790 565 776 | 7-18 | wpisowe 450 zł, czesne 450-590 zł

Punkt Przedszkolny Gwiazdeczka | Tetmajera 22, tel. 609 181 975 | 7.30-17 | wpisowe 450 zł, czesne 500-700 zł

DDzziieellnniiccaa  VVIIII  ZZwwiieerrzzyynniieecc

Prywatne Przedszkole “Kangurowe Przedszkole” | ul. Hofmana 9, tel. 12 425 28 18 | 7.30-17.30 | wpisowe 1200 zł, czesne
960 zł

Przedszkole Niepubliczne “Polsko - Angielskie Clever Kids” | ul. Bielaka 5, tel. 12 425 14 51 | 7.30-18 | wpisowe 800 zł, czesne 750 zł

Niepubliczne Przedszkole „Stokrotki” | ul. Kościuszki 88, 12 427 32 84 | 6.30-17 | wpisowe 300 zł, czesne 350 zł

Niepubliczne Przedszkole ABC | ul. Kasztanowa 76a, tel. 12 425 31 81 | 7-18 | wpisowe 1000 zł, czesne 810 zł

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich | ul. Kasztanowa 4a, tel. 12 424 14 51 | 8-18 | wpisowe 200 zł, czesne od 150 zł 

Przedszkole Muzyczne “Scherzo” | ul. Korzeniaka 14, tel. 12 623 81 46 | 7.30-17 | wpisowe 350-700 zł, czesne 675-790 zł

Przedszkole Waldorfskie | ul. Królowej Jadwigi 327, tel. 12 425 16 75 | 8.30-15 | brak danych

Brykające Tygrysy | ul. Chełmska 22, tel. 12 425 26 42 | 6.30-17.30 | wpisowe brak, czesne 400-500 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bielankowo | ul. Orła 52, tel. 12 429 10 39 | 7-17.30 | wpisowe 300 zł, czesne 480 zł

DDzziieellnniiccaa  VVIIIIII  DDęębbnniikkii

Przedszkole Prywatne „Motylowo” | ul. Kobierzyńska 174a, tel. 608 512 584 | 7-17 | wpisowe 720 zł, czesne 720 zł

Prywatne Przedszkole “Kangurowe Przedszkole” | ul. Podgórki Tynieckie 106, tel. 12 423 50 18 | 7.30-17.30 | wpisowe 1200 zł,
czesne 860 zł
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Przyjdź do nas!
Przedszkole Bright Child 
Kompleks Garden Residence
ul. Przemysłowa 4/459-460
30-701 Kraków

www.brightchild.pl

+48 882 019 252
kontakt@brightchild.pl

Twoje najlepsze polsko-angielskie przedszkole!!

Przyjdź, zobacz, wypróbuj!!!!

Nowatorskie programy nauczania i planowania zajęć dla dzieci
Troskliwa opieka i indywidualne podejście do potrzeb każdego 

      dziecka 
Wsparcie Opiekuna Kluczowego (Key Person) 
Miła i przyjazna atmosfera 
100 % Bezpieczeństwa – internetowy monitoring zabezpieczony 

       hasłem 
Dwujęzyczna edukacja
Język angielski przez cały dzień, codziennie.
Nauka przez zabawę w doskonale zorganizowanym 

      i zaplanowanym środowisku 
Zdrowe jedzenie 
Codzienne zajęcia z native speaker’em
Współpraca z renomowanym klubem �tness „Młyn”
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reklama

Prywatne Przedszkole nr 16 “Domowe Przedszkole” | ul. Szuwarowa 1, tel. 12 262 70 90 | 6.30-20 | wpisowe 350 zł, czesne 750 zł 

Przedszkole Językowo-Artystyczne ABeeC | ul. Przemiarki 23/L3, tel. 602 307 701 | 6.30-18-30 | wpisowe 350 zł, czesne 450 zł

Niepubliczne Przedszkole „Bajka” | ul. Skośna 45, 12 685 03 03 | 6.30-17 | wpisowe 200 zł, czesne 420 zł

Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Taneczne „Fair Play” | ul. Ruczaj 43, 12 656 66 66 | 6.30-18.30 | wpisowe 500 zł, czesne 625 zł

Niepubliczne Przedszkole „Gabi” | ul. Chmieleniec 39c, tel. 694 029 016 | 7-17.30 | wpisowe 300 zł, czesne 380-420 zł

Prywatne Przedszkole Tygrysiaki Przedszkolaki | ul. Chmieleniec 2a/lu9, tel. 12 267 77 78 | 8-17 | wpisowe 350 zł, czesne 380 – 460 zł

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” | ul. Chmieleniec 35/14,15; filia: ul. Domowa 3, tel. 510 750 630 | 7-18 | wpisowe 100- 400 zł, czesne 430-460 zł

Prywatne Przedszkole „Akademia Jasia i Małgosi” | ul. Drukarska 5B, tel. 12 264 02 70 | 7-17.30 | wpisowe 450 zł, czesne 520 zł

Niepubliczne przedszkole “Pod Niebieskim Motylem” | ul Jana Szwai 14/lu12, tel. 12 353 15 35 | 7-17 | czesne 550 zł 

Prywatne Przedszkole “Podwawelskie Smyki | ul. Komandosów 21, tel. 512 292 678 | 7-17.30 | wpisowe 350 zł, czesne 590 zł

Niepubliczne Przedszkole „Kropelka” | ul. Majora M. Słabego 18, tel. 505 160 113 | 7-18 | wpisowe 600 zł, czesne 510 zł 

Prywatne Przedszkole nr 4 | ul. Zamiejska 2, tel. 12 262 11 21 | 7-18 | wpisowe 400 zł, czesne 510 zł

Niepubliczne Przedszkole „Tuptusiowo” | ul. Kamieniecka 2, tel. 666 321 060 | 6.30-18 | wpisowe 300 zł, czesne 430 zł

Przedszkole Niepubliczne „Ziarenko” | ul. Kozienicka 17, tel. 603 646 200 | 8-16 | wpisowe 600 zł, czesne 490-730 zł 

Przedszkole Niepubliczne “Niebieska Żabka” | ul. Mieszczańska 13, tel. 600 055 055 | 6.30-18 | wpisowe 360 zł, czesne 610 zł

Niepubliczne Przedszkole “Źródełko” | ul. Łany 14a, tel. 669 079 669 | 7-17 | wpisowe 350 zł, czesne 350-450 zł 

Niepubliczne Przedszkole „Happy Kids” | ul Lipińskiego 5a, filia ul. Piltza 41/1, 500 506 900 | 7-18 | wpisowe 350 zł, czesne 500 zł (filia 600 zł)

Niepubliczne Przedszkole “Pomysłowy Przedszkolak” | ul. Pszczelna 35, tel. 511 406 981 | 7-15 | wpisowe 300 zł, czesne 430 zł
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Przedszkole Prywatne Nr 9 
Ognisko Językowo – Artystyczne

30-433 Kraków, ul. Ciechocińska 12
Tel: 503 380 227

www.przedszkoleprywatne9.krakow.pl
Przedszkole z tradycjami od 1995 r.
Rodzinna  atmosfera, indywidualne podejście sprzyjające pełnej adaptacji każdego dziecka.
Profesjonalizm, doświadczenie i twórcze zaangażowanie   kadry pedagogicznej.
Diagnoza i terapia logopedyczna oraz  opieka  psychoterapeuty.
Bogata oferta programowa, nowoczesne metody pracy, zapewniające wszechstronny 

      i harmonijny rozwój każdego dziecka.
Wspieranie rodziców w procesie wychowania oraz przygotowania dzieci do nauki szkolnej.
Dobra lokalizacja Przedszkola,  własny ogród zabaw z bezpiecznym wyposażeniem. 
Jasno wypracowany i wdrażany system wartości społeczno-moralnych.

         

reklama

(Pawilon handlowy)
tel. 12 415 30 07, 

12 416 88 60

ul. Szuwarowa 1
tel. 12 262 70 90, 

tel./fax 12 262 70 60

 
(koniec ul. Bartla)
tel. 12 346 32 89

tel. kom. 602 329 297, 
501 764 983

Szanowni Rodzice

-

-

-
-

                   

Przedszkole Niepubliczne Centrum Wczesnej Edukacji | ul. Wandejska 4, tel. 606 951 686 | 7.15-17.30 | wpisowe 400 zł, czesne 550 zł

Niepubliczne Przedszkole „Smerfy” | ul. Torfowa 15a, 516 176 838 | 6.30-17.30 | wpisowe 300 zł, czesne 380 zł

Niepubliczne Przedszkole Rekreacyjno-Sportowe „Maja i Gucio” | ul. Wicherkiewicza 19/3-4, tel. 666 308 144 | 6.30-18 | wpisowe 200 zł, czesne 450 zł

Przedszkole Montessori | ul. Szwedzka 68, tel. 12 266 20 53 | 7.30-17.30 | wpisowe 650 zł, czesne 650 zł

Przedszkole Językowe z wykładowym angielskim | ul. Obozowa 10, tel. 695 740 430 | 6.30-18 | od 400 zł

DDzziieellnniiccaa  IIXX  BBoorreekk  FFaałłęęcckkii--ŁŁaaggiieewwnniikkii

Prywatne Przedszkole im. Mary Poppins | ul. Dekarzy 22, tel. 793 404 069 | 6.30-18.30 | wpisowe 580 zł, czesne 460-580 zł

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Beniaminek” | ul. Urocza 36, tel. 501 590 100 | 7-17.45 | wpisowe 500 zł, czesne 520 zł 

Przedszkole Montessori House | ul. B. Cesarza 9, 880 247 475 | 7-17.30 | wpisowe 730 zł, czesne 730 zł

Niepubliczne Przedszkole „Żyrafa 2” | ul. Wspólna 46, 723 436 051 | 7-18 | wpisowe 300 zł, czesne 400-500 zł

Akademia Krasnala | ul Cegielniana 37, tel. 12 269 90 00 | 7-17.30 | wpisowe 400 zł, czesne 500 zł

DDzziieellnniiccaa  XX  SSwwoosszzoowwiiccee

Prywatne Przedszkole nr 16 “Domowe Przedszkole” | ul. Mieczykowa 30, tel. 12 346 32 89 | 6.30-20 | wpisowe 350 zł, czesne 750 zł

Przedszkole Prywatne Nr 9 Ognisko Językowo – Artystyczne | ul. Ciechocińska 12, tel. 12 266 13 00 | 7-13, 13-19 | wpisowe 350
zł, czesne 350 zł  

Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” | ul. Starowiejska 36, tel. 662 069 505 | 7-17 | wpisowe 380 zł, czesne 380 zł

Niepubliczne Przedszkole „Stokrotki” | ul. Borkowska 25, tel. 12 264 35 09 | 6-30-17 | wpisowe 300 zł, czesne 350 zł

Niepubliczne Przedszkole “Happy Kids” | ul. Zagaje 47, tel. 500 506 900 | 7-18 | wpisowe 200 zł, czesne 400 zł

Niepubliczne Przedszkole „Kropelka 2” | ul. Borkowska 30, tel. 12 264 42 22 | 7-18 | wpisowe 350 zł, czesne 450 zł 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowa Kraina” | ul. Rutkowskiego 7, tel. 12 262 36 61 | 7-18 | wpisowe 350 zł, czesne 1000 zł 

DDzziieellnniiccaa  XXII  PPooddggóórrzzee  DDuucchhaacckkiiee

Niepubliczne Przedszkole “Arcobaleno” | ul. Wysłołuchów 30c, 12 357 35 29 | 6.30-17.30 | czesne 380 zł

Niepubliczne Przedszkole Montessori „Odkrywcy Świata” | ul. Bujaka 8 (filia ul. Łuczników 4), tel.512 378 987 | 7,30-17 | wpisowe 600 zł, czesne 700 zł

Prywatne Przedszkole “Tęczowa Kraina” | ul. Dobczycka 76 12 265 71 31 | 7-18 | wpisowe 400 zł, czesne 930 zł

Niepubliczne Przedszkole „Arka Noego” | ul. Turniejowa 73/43, tel. 793 337 370 | 6.30-17.30 | wpisowe 250 zł, czesne 300-450 zł

Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” | ul. Gwarna 2a, 12 654 01 15 | 6.30-18 | wpisowe 500zł, czesne 500 zł 

Prywatne Przedszkole nr 12 Radość | ul. Klonowica 17c, tel. 12 685 52 23 | 7-17.30 | wpisowe 300 zł, czesne 400 zł

Niepubliczne Przedszkole “Smerfy” | ul. Łużycka 71A,(filia ul. Wysłołuchów 55), tel. 12 265 24 95 (filia: 12 654 49 12) | 6.30-17.30 | wpisowe 300 zł, czesne 380 zł 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Pod Magnolią” | ul. Kamieńskiego 11, tel. 12 627 90 83 | 7-18 | wpisowe 450 zł, czesne 600 zł
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(Pawilon handlowy)
tel. 12 415 30 07, 

12 416 88 60

ul. Szuwarowa 1
tel. 12 262 70 90, 

tel./fax 12 262 70 60

 
(koniec ul. Bartla)
tel. 12 346 32 89

tel. kom. 602 329 297, 
501 764 983

Szanowni Rodzice

-

-

-
-

                   

reklama

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Kids” | ul. Halszki 28, 500 506 900 | 7-18 | wpisowe 350 zł, czesne 500 zł

Prywatne Przedszkole “Pępuś Świata” | ul, Łużycka 28 | brak danych | brak danych

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Promitis | ul. Dobczycka 20, tel. 533 542 574 | 8-16 | brak danych

DDzziieellnniiccaa  XXIIII  BBiieeżżaannóóww--PPrrookkoocciimm

Przedszkole Niepubliczne „Bajkowo” | ul. Prosta 35b, tel. 515-285-909 | 6.30-17 | wpisowe 250 zł, czesne 500 zł

Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia” | ul. Stattlera 26, tel. 12 264 72 43 | 630-17.30 | wpisowe 240 zł, czesne 350 zł

Przedszkole Artystyczne „Akademia Uśmiechu” | ul. Śnieżna 15, tel. 791 100 633 | 6.30-17.30 | wpisowe 400 zł, czesne 470 zł

Niepubliczne Przedszkole „Kraina Uśmiechu” | ul. Wolska 17, tel. 12 637 27 87 | 6-18 | wpisowe 400 zł, czesne 440-450zł

Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowana Planeta” | ul. Kurczaba 5, tel. 604 835 046 | 6.30-17.30 | wpisowe 350 zł, czesne 440 zł

Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” | ul. Domagały 59, tel. 797 286 346 | 6.30-18 | wpisowe 500 zł, czesne 500 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju Przedszkolaka „Szczęśliwe Dzieci” | ul. Ogórkowa 9, 880 970 425 | 6-17.30 | wpisowe 300 zł, czesne 430 zł

Przedszkole Niepubliczne EkoSkrzat | ul. Rakuś 72, tel. 535 553 599 | 7-18 | wpisowe 500 zł, czesne 490 zł

DDzziieellnniiccaa  XXIIIIII  PPooddggóórrzzee

Niepubliczne Przedszkole “Arcobaleno” | ul. Kacza 34 a, tel. 12 6531062 | 6.30-17.30 | czesne 380 zł

Przedszkole Bright Child Kompleks Garden Residence | ul. Przemysłowa 4/459-460, tel. 882 019 252 | 7.30-18.30 | wpisowe 500
zł, czesne 720 zł

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe “Puchatkowo” | ul. Lipska 55, tel. 502 906 169 | 7-17 | wpisowe 250 zł, czesne 380 zł

Przedszkole Prywatne „Moje Przedszkole ABC” | ul. Myśliwska 76, tel. 12 346 33 78 | 7-17 | wpisowe 200 zł, czesne 400 zł 
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reklama

Punkt Przedszkolny “Smerfy” | ul. Taklińskiego 3 (filia: Petrażyckiego 41, 42) tel. 12 656 20 42 | 6.30-17.30 | wpisowe 300 zł, czesne 380 zł

Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowy Domek” | ul. Nowohucka 51a, 603 453 002 | 7-17.30 | wpisowe 450 zł, czesne 499 zł

Niepubliczne Przedszkole “Nutki“ | ul. Przewóz 36/1, tel. 606 897 256 | 7-18 | wpisowe 300 zł, czesne 300-400 zł

Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Taneczne „Fair Play” | ul. Dekerta 24, tel. 12 656 66 66 | 6.30-18.30 | wpisowe 500 zł, czesne 500 zł

DDzziieellnniiccaa  XXIIVV  CCzzyyżżyynnyy

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Pod Magnolią”, ul. II Pułku Lotniczego 47, 12 346 27 72, 6.30-18.30 | wpisowe 450 zł, czesne 600 zł

Przedszkole Prywatne Nr 1 | os. Dywizjonu 303 37/1, tel. 12 649 93 37 | 6.30-17.30 | wpisowe 450 zł, czesne od 240 zł

Przedszkole Prywatne „Bajeczka” | os. II Pułku Lotniczego 44, tel. 12 649 91 65 | 7.30-17 | wpisowe 300 zł, czesne 450 zł

Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści” | ul. Sołtysowska 12A/47,48, tel. 12 358 27 67 | 7-17.30 | brak danych 

Przedszkole „Baby Garden 2” | ul. Sołtysowska 23 a, tel. 694 524 794 | 7-17 | wpisowe 400 zł, czesne 350 zł

DDzziieellnniiccaa  XXVV  MMiissttrrzzeejjoowwiiccee  

Niepubliczne Przedszkole „Bajka” | os. Piastów 21b, ul. Kurzei 14, 660 685 707 | 6.30-17 | wpisowe 200 zł, czesne 420 zł

Przedszkole Prywatne nr 3 | os. Piastów 41/86, tel. 12 647 07 34 | 7.15-16.30 | wpisowe 350 zł, czesne 200 zł  

DDzziieellnniiccaa  XXVVII  BBiieeńńcczzyyccee  

Prywatne Przedszkole Niedźwiadka Gruchatki | ul. Kaczeńcowa 4, 532 514 277 | 6.30-18 | czesne 150-300 zł 

Przedszkole Prywatne Nr 1 | ul. Okulickiego 57, tel. 12 649 93 37 | 6.30-17.30 | wpisowe 450 zł, czesne od 240 zł

DDzziieellnniiccaa  XXVVIIII  WWzzggóórrzzaa  KKrrzzeessłłaawwiicckkiiee

Przedszkole Prywatne “Pinokio” | ul. Bukszpanowa 22, tel. 12 645 56 91 | 6.45-17.45 | wpisowe 450 zł, czesne 330-360 zł

Prywatne Przedszkole „Słoneczne Wzgórze” | os. Kazimierzowskie 30, tel. 12 647 00 16 | 6-18 | wpisowe 450 zł, czesne 280-300 zł

DDzziieellnniiccaa  XXVVIIIIII  NNoowwaa  HHuuttaa

Prywatne Przedszkole nr 18 „Przedszkole Kolorowe” | os. Kolorowe 8/48, filia os. Handlowe 7, tel. 503 083 350 | 7-16.30 | wpisowe 500 zł, czesne 500 zł

Prywatne Przedszkole nr 4 | Os. Teatralne 30/39, ul. Zamiejska 2, tel. 12 425 76 04 | 7-18 | wpisowe 400 zł, czesne 480 zł

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” | os. Urocze 6, tel. 12 644 23 93 | 6-18 | wpisowe 200 zł, czesne 270 -300 zł

Prywatne Przedszkole Nr 11 - “English Speaking Pre-School” | al. Solidarności 37, tel. 12 643 60 92 | 7.30-16.30 | wpisowe: brak, czesne 400 zł

OOkkoolliiccee  KKrraakkoowwaa

Niepubliczne EkoPrzedszkole Zakątek Maluszka | Modlnica, ul. Źródlana 17, tel. 513 662 111 | 6.30-18 | wpisowe 500 zł, czesne 700 zł

Prywatne Przedszkole Artystyczne „Bajkowe Królestwo” | Bibice, ul. Graniczna 137, tel. 12 442 42 04 | 7-19 | wpisowe 500 zł, czesne 550 zł

Przedszkole Tajemniczy Ogród | Bibice ul. Bukowa 6, tel. 537 089 926 | 7-19 | wpisowe 400 zł, czesne 300-490 zł 

Montessori Niepubliczne Przedszkole | Wieliczka ul. Grunwaldzka 21a, tel. 531 713 551 | brak danych | wpisowe 300 zł, czesne 584 zł
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14 marca, godz. 17.00. Unzere kinder – spotka-
nie literackie dla dzieci: Bajki indyjskie czyta Ewa
Corominas. Wstęp wolny. Cheder Cafe, ul. Józe-
fa 36.

14 i 16 marca. Szkoła Żywego Rzemiosła - pisanki
huculskie. ŻyWa Pracownia, ul. Bartosza 1, tel. 508
237 287, 600 632 062

15 marca, godz. 12.00, 18.00. Śpiąca Królewna.
Widowisko muzyczne dla dzieci i dorosłych. Kra-
kowska Opera Kameralna, ul. Miodowa 15, tel. 12
430 66 06.

15, 18 marca, godz. 9.00, 11.15. 17 marca, godz.
11.00, 13.00. Tygrys Pietrek. Teatr Groteska,
ul. Skarbowa 2, tel. 12 633 37 62

15 marca, godz. 17.00. Muzyczny Maluch -
Warsztaty umuzykalniające dla niemowląt orga-
nizowane przez Centrum Muzyki Gaia w Mamy
cafe. Zapisy: kawiarnia@mamycafe.pl, tel. 12
422 06 65. Mamy cafe, ul. Sławkowska 20.

16 marca, godz. 10.00, 12.30. Muzeum Żup Kra-
kowskich Wieliczka zaprasza na zajęcia rodzinne
z cyklu Mama, tata i ja, zatytułowane Łamigłów-
ki mądrej główki. Zajęcia odbędą się w podziem-
nej ekspozycji Muzeum w Kopalni Soli „Wieliczka”.
Wstęp: 9 zł/os. po obowiązkowej rezerwacji (tel.
12 289 16 33, do 15 marca do godz. 12.00). Ko-
palnia Soli Wieliczka, ul. Daniłowicza 10.

16 marca, godz. 14.00. ŻyWa Rydlówka: Uroczyste
„rozbieranie chochoła” połączone z powitaniem
wiosny i robieniem Marzanny. Muzeum Młodej Pol-
ski „Rydlówka”, ul. Tetmajera 28, tel. 12 637 07
50

16 marca, godz. 14.00-17.00. Festiwal Gier Lo-
gicznych. W programie: nowoczesne gry logicz-
ne, pokaz układania Speed Stacks (specjalnych
kubków) oraz hokej stołowy. Klub “Kuźnia”, os. Zło-
tego Wieku 14, tel. (12) 648 08 86

16 marca, godz. 11.00. Mały Klub Bunkra Sztu-
ki. Warsztaty Skrzydła, które mogą zmieniać
świat. Informacje i zapisy: 12 422 10 52 w. 108
lub bargiel@bunkier.art.pl. Bunkier Sztuki. Galeria
Sztuki Współczesnej, pl. Szczepański 3a, tel. 12
422 10 52, 12 423 12 43.

16 marca. Z cyklu Muzyka Rytmika Słuch: Wy-
tańczone słowa. Teledyski typograficzne będą in-
spiracją do tanecznych działań. Stworzymy literowe
stemple, które przyczepimy do butów i tanecznym
krokiem skomponujemy słowa. Śródmiejski Ośro-
dek Kultury, ul. Mikołajska 2, tel. 12 422 19 55

16 marca, godz. 13.00-14.30. Pomysłowo w Py-
chotkowie. Szyjemy słonie. Zapisy: handma-
de.pomyslowo@gmail.com lub tel. 603 442 497.
Pychotkowo, ul. Dajwór 3.

16 marca, godz. 10.00. Pomysłowo w Rodzinka
Cafe: Szyjemy breloczki i zawieszki. Zapisy: biu-
ro@rodzinkacafe.pl, tel. 728 394 909 lub han-
dmade.pomyslowo@gmail.com. Rodzinka Cafe,
ul. Floriańska 15

16, 23, 30 marca. Sobotnie kreatywne zabawy z gli-

ną. W pracowni artystycznej „Mali twórcy” dzieci
poznają tajniki ceramiki, szkliwią, malują, a także
mogą potoczyć na kole garncarskim. Zapisy: ma-
litworcy@o2.pl, 887-524-879. Pracownia Arty-
styczna Mali Twórcy, ul. Kopernika 9.

�
MIASTO pociech poleca: 16
marca, godz. 11-11.45. Cykl
„DLA UCHA MALUCHA – Na
Dobry Początek”. Koncert
umuzykalniający dla dzieci
w wieku 0–4 oraz dla kobiet
w ciąży – przy dźwiękach gita-
ry, gitary basowej i perkusji.
Dworek Białoprądnicki, ul. Pa-
piernicza 2. Rezerwacja tel.
500 848 367, 609 160 604

17 marca, godz. 11.00. Z cyklu Baranki dzieciom.
PRZYGODY KOTA FILEMONA. JAK PIES Z KO-
TEM – zestaw bajek i zabawy z Famigą: zwiedzanie
wnętrza wielkich baniek mydlanych. Kino Pod Ba-
ranami, Rynek Główny 27, tel. 12 423 07 68

17 marca, godz. 10.00-13.00. Cyrk Rodzinny
w SCKM. Zabawy integracyjne i warsztaty kug-
larskie oraz Żonglerskie Show Mateusza Kow-
nackiego. Rezerwacja miejsc: 12 430 50 90. Sta-
romiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Hiero-
nima Wietora 13/15.

17 marca, godz. 12.00. MOCAK zaprasza dzie-
ci w wieku 4–12 lat na oprowadzanie połączone
z warsztatami. Wstęp wolny. MOCAK Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie, ul. Lipowa 4, tel.
12 263 40 00.

17 marca, godz. 14.30. z cyklu Teatr dla Was,
warsztaty plastyczne: Wędrówki Tygryska Pietrka
- wykonujemy makietę bajkowej krainy i maleńką
lalkę teatralną tygryska. Teatr Groteska, ul. Skar-
bowa 2, rezerwacja tel. 12 633 37 62

17 marca , godz. 12.00. O królewiczu, co tkał dy-
wany. Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Lal-
ki i Aktora „Parawan”. Zajazd Kościuszkowski,
ul. Białoprądnicka 3, tel. 12 37 89 666

17 marca, godz. 12.15. Z cyklu Niedziela Bajko-
wa na Scenie Ata. Bajkowy jest ten świat - spek-
takl w wykonaniu Teatru Otwartego. Scena Ata.
Piwnica artystyczna Alicji Tanew, ul. Czarnowiej-
ska 93, tel. 12 633 54 05, 503 855 770

17 marca, godz. 11.00. Tymoteusz i Psiuńcio. Pra-
cownia Arete, ul. Podzamcze 26, tel. 666 111 120

17 marca, godz. 15.15. Świat księcia Albinka, czy-
li Planeta Zagadek. Teatr Otwarty T.O. Scena Ata
Piwnica artystyczna Alicji Tanew, ul. Czarnowiej-
ska 93, tel. 12 633 54 05, 503 855 770

17 marca, godz. 11.00-14.00. Z cyklu Konik mu-
zealny. Muzeum Książąt Czartoryskich. Galeria
Sztuki Starożytnej, ul. Pijarska 8. W salonie pięk-
ności Afrodyty i Kleopatry.

17, 24 marca, godz. 12.00. Warsztaty twórcze dla

dzieci. Wstęp wolny, 2 piętro empik, Rynek Głów-
ny 5, tel. 12 429 41 62.

18 marca, godz. 9.00, 10.00 i 11.00. 20 marca,
godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00. 25 marca, godz.
8.00, 9.00 i 10.00. Teatralne podróże: Jak tam leci
kabarecik. Warsztaty teatralne dla starszych dzie-
ci przedszkolnych i uczniów klas I-III. Klub Kuźnia,
os. Złotego Wieku 14, tel. (12) 648 08 86

18 marca. Z cyklu Muzyka Rytmika Słuch: Ciągłość
słyszenia. Zbudujemy dźwięczną instalację. Bę-
dziemy dmuchać i szaleńczo ruszać rączkami.
Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, tel.
12 422 19 55

19 marca, godz. 11.00. Opera dla dzieci. Opera
Krakowska, ul. Lubicz 48

19-21 marca, godz. 10.00. Kot w butach w Teat-
rze Ludowym. Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, tel.
12 680 21 12.

19-21 marca, godz. 9.00, 11.15. Ładne kwiatki.
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, tel. 12 633 37 62

19, 26 marca, godz. 17.00-19.00. Warsztaty rę-
kodzieła artystycznego. Filcowanie. Zgłoszenia: 12
644 27 94. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os.
Górali 5, tel. 12 644 27 65.

20, 27 marca, godz. 17.00-19.00. Warsztaty
małych form witrażowych: Świeczniki, lichtarzyki
i drobne przedmioty na Wielkanoc. Dla dzieci w wie-
ku od 12 lat oraz dorosłych. Centrum Kultury Ru-
czaj, ul. Rostworowskiego 13, tel. 12 266 09 73.

20 marca godz. 17.00. Z cyklu Mała ARTzona:
Kreatywny recykling: bawidła i maskotki. Wstęp wol-
ny. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Góra-
li 5, tel. 12 644 27 65

20 marca, godz. 17.00. Z cyklu Co, jak i dlacze-
go? CHEMIA: ZAPACHY I KRYSZTAŁY. Zapisy:
info@arete-pracownia.pl. Pracownia Arete, ul. Pod-
zamcze 26, tel. 666 111 120

21 marca, godz. 9.00. Serce przyrody. Przedsta-
wienie teatralne w wykonaniu zespołu AJ Project.
Klub Osiedlowy Skotniki, ul. Batalionów Chłopskich
6, tel. 12 262 51 06

21 marca, godz. 9.00, 11.00. Kiedy króla boli ząb.
Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232,
tel. 12 644 02 66

21 marca, godz. 18.00. Z cyklu Mona Lisa z wą-
sami – spotkania ze sztuką dawną i nową: Iko-
nografia Pasji Chrystusa. Galeria Atelier SCKM,
ul. Szeroka 16, tel. 12 421-29-87.

21 i 23 marca. Szkoła Żywego Rzemiosła - wiel-
kanocna plastyka obrzędowa. ŻyWa Pracownia,
ul. Bartosza 1, tel. 508 237 287, 600 632 062

22, 25-27 marca, godz. 9.00, 11.15. 24 marca,
godz. 11.00, 13.00. Czerwony Kapturek. Teatr Gro-
teska, ul. Skarbowa 2, tel. 12 633 37 62

23 marca, godz. 15.15. List w butelce. Spektakl
ekologiczny Teatru Otwartego dla dzieci. Osied-
lowy Klub Kultury Wola Duchacka, ul. Malborska
98, tel. 12 655 91 77.

23 marca, godz. 11.00. Z cyklu Wawelskie spot-
kania z historią i sztuką: Wielkanoc na Zamku.
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7–10 lat.
Czy król malował pisanki, a królewskie dzieci cho-
dziły do Katedry z koszyczkiem na święcenie po-
karmów? Jakie były dawne zwyczaje i obrzędy wiel-
kanocne? Zamek Królewski na Wawelu, tel.
12 422 16 97,

23 marca. Z cyklu Muzyka Rytmika Słuch: Za-
wieszone dźwięki. Czy można nieść dźwięk? Jak
słyszymy prawym, a jak lewym uchem? Zawie-
szamy dzwonki, zasłaniamy uszy i szukamy.
Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, tel.
12 422 19 55

23 marca, godz. 10-11.30. Pomysłowo w Kład-
ka Cafe. Ozdabiamy styropianowe pisanki. Zgło-
szenia: handmade.pomyslowo@gmail.com, tel.
603442497. Kładka Cafe, ul. Mostowa 12.

23 marca, godz. 10.00-11.30. Szyjemy wielka-
nocne zające (zajęcia dla dzieci). Zgłoszenia: han-
dmade.pomyslowo@gmail.com, tel. 603442497.
Dobry Czas, ul. Zielińska 2/2.

23 marca, godz. 16.00. Warsztaty Wielkanocne.
Będziemy przygotowywać tradycyjne polskie palmy.
Rezerwacja: info@arete-pracownia.pl. Pracownia
Arete, ul. Podzamcze 26, tel. 666 111 120

23 marca, godz. 15.00. Artystyczna Uwertura. Wiel-
kie jaj malowanie. Klub Kultury Przegorzały, ul. Ka-
medulska 70, tel. 12 429 90 52

23 marca, godz. 12.00. Światki i ludziki, czyli małe
pogawędki o świecie i ludziach. Warsztaty kultu-
rowe dla dzieci i rodziców w Cheder Cafe. Rodzina,
kibuc, komuna, spółdzielnia, squot, pustelnia - o al-
ternatywnych sposobach na życie. Cheder Cafe,
ul. Józefa 36.

�
MIASTO pociech poleca: 24
marca, godz. 11.00. Z cyklu
Baranki dzieciom. BARANKI
W ROSJI – wydarzenie towa-
rzyszące festiwalowi Elmów
rosyjskich Sputnik Nad Polską.
Kino Pod Baranami, Rynek
Główny 27, tel. 12 423 07 68

24 marca, godz. 15.00. Międzynarodowy Dzień
Teatru. Spektakl teatru amatorskiego z Kielc
„Ecce Homo”. Klub Kultury Przegorzały, ul. Ka-
medulska 70, tel. 12 429 90 52

24 marca, godz. 14.30. Z cyklu Teatr dla Was,
warsztaty teatralne. Teatr Groteska, ul. Skarbowa
2, rezerwacja tel. 12 633 37 62

24 marca, godz. 12.15. Z cyklu Niedziela Bajko-
wa na Scenie Ata. Mówimy NIE wszystkiemu co
złe - spektakl w wykonaniu Teatru Wiśniowego. Sce-
na Ata. Piwnica artystyczna Alicji Tanew, ul. Czar-
nowiejska 93, tel. 12 633 54 05, 503 855 770

24 marca, godz.12.00. Bajka o rybaku i złotej ryb-
ce. Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3,
tel. 12 37 89 666

24 marca, godz. 15.15. Jak to smok zrobił jeden
niefortunny skok. Kinoteatr Wrzos, ul. Zamoyskiego
50, tel. 12 656 10 50

24 marca, godz. 15.00. Warsztaty kaligrafii. Czas
trwania: ok. 3 godziny. Koszt: 60 zł. Benedyktyń-
ski Instytut Kultury, Tyniec, ul. Benedyktyńska 37,
tel. 12 688 54 56

24 marca, godz. 15.00. Rodzinne podróże w cza-
sie, czyli różnorodne warsztaty, których celem jest
wspólne działanie wszystkich członków rodziny.
Benedyktyński Instytut Kultury Tyniec, ul. Bene-
dyktyńska 37, rezerwacje 508 272 037 lub mai-
lowo: warsztaty@bik.benedyktyni.pl.

24 marca, godz. 11.00-14.00. Z cyklu Konik mu-
zealny. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza
17. Targi i jarmarki, czyli średniowieczny super-
market.

25 marca. Z cyklu Muzyka Rytmika Słuch: Or-
kiestra. Zagramy paluszkami i tupiąc nóżkami. Od-
szukamy ukryte elementy i stworzymy instrumenty.
Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, tel.
12 422 19 55

26 marca, godz. 17.30. Pomysłowo w Rodzinka
Cafe: Wielkanocne ozdoby – wianuszki na drzwi.
Zapisy: biuro@rodzinkacafe.pl, tel. 728 394
909 lub handmade.pomyslowo@gmail.com. Ro-
dzinka Cafe, ul. Floriańska 15

27 marca, godz. 16.00. Rodzinne warsztaty
świąteczne. W poszukiwaniu zajączka wielka-
nocnego. W programie m.in. malowanie odlewów
gipsowych, orgiami, zabawy plastyczne. Klub
Kultury Paleta, ul. Wrocławska 91.

27 marca, godz. 10.00, 12.00. Księga Lasu. Ope-
ra Krakowska, ul. Lubicz 48, rezerwacja biletów:
tel. 12 296 61 00.

27 marca, godz. 17.00. Z cyklu Co, jak i dlacze-
go? MATEMAGICY: SPOTKANIA Z MATEMA-
TYKĄ. Zapisy: info@arete-pracownia.pl. Pracow-
nia Arete, ul. Podzamcze 26, tel. 666 111 120

28 marca, godz. 18.00. Muzykolandia - koncert
umuzykalniający dla dzieci i młodzieży. Klub Mu-
zyki Współczesnej Malwa, ul. Dobrego Pasterza
6, tel. 12 411 61 16.

30 marca. Z cyklu Muzyka Rytmika Słuch: Czło-
wiek orkiestra. Tworzymy własne instrumenty: gwiz-
dek, gitarę, bębenek. Próbujemy grać na wszyst-
kim jednocześnie. Śródmiejski Ośrodek Kultury,
ul. Mikołajska 2, tel. 12 422 19 55

7 kwietnia, godz. 11.00. Z cyklu Baranki dzieciom.
PRZYGÓD KILKA WRÓBLA ĆWIRKA. NAU-
CZYCIEL ŚPIEWU – zestaw bajek oraz KLASA
SZALONYCH LITER – warsztaty kaligrafii. Kino Pod
Baranami, Rynek Główny 27, tel. 12 423 07 68
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O
tyłość u dzieci
można skutecznie
leczyć. Specjalne
turnusy oferuje
Uzdrowisko Rab-

ka S.A., gdzie można liczyć nie
tylko na urozmaiconą i niskokalo-
ryczną dietę, ale także rozmowę
z psychologiem i dużą aktywność
?zyczną.

Ponad 20 proc. polskich dzie-
ci cierpi na otyłość. Wiele wskazuje
na to, że może być jeszcze gorzej.
Chyba, że rodzice zmienią nawyki
żywienia swych pociech.

– O otyłości dzieci mówimy,
gdy masa ich ciała jest 20 procent
wyższa od normy przyjętej dla
określonego wieku – wyjaśnia
dr Andrzej Walawski, dyrektor do
spraw lecznictwa Uzdrowiska Rab-
ka S.A.

Zacznijmy od narodzin dziec-
ka. Matka przez pierwsze sześć
miesięcy powinna karmić je pier-
sią. To dzięki temu dziecko będzie
mieć odpowiednią do wieku wagę.
Jeśli karmione jest sztucznie, wy-
stępuje skłonność do gromadzenia
się tłuszczu i nadwagi. Staje się
grubsze, gorzej się rozwija, ma
kłopoty z siadaniem, chodzeniem,
szybciej się męczy, pojawia się też
płaskostopie, czy problem z ukła-
dem kostnym. Warto o tym pa-
miętać.

Co zrobić jednak, gdy dziecko
jest już otyłe? Niestety, trzeba je le-
czyć. Otyłość jest bowiem scho-
rzeniem, które może prowadzić do
chorób serca, miażdżycy, nadciś-
nienia, cukrzycy, czy nowotwo-
rów. Otyły ma problemy z poru-
szaniem. Nie należy zapominać, że
ta choroba wpływa bezpośred-
nio na długość życia człowieka.

Gdy dziecko jest małe, wów-
czas to na rodzicach spoczywa
rozpoczęcie procesu odchudza-
nia. W porozumieniu z lekarzem
mogą ograniczyć swej pociesze
jedzenie, wprowadzić zrównowa-
żoną dietę. Gdy dziecko jest star-

sze sprawa staje się poważniejsza.
Nie można bowiem zmusić córki,
czy syna do odchudzania. Proces
ten należy zacząć od rozmowy
z psychologiem, znającym pro-
blem nadwagi. On powinien po-
kierować dzieckiem tak, by samo
zrozumiało swą chorobę i samo-
dzielnie podjęło decyzję o walce
z nią.

Jak rozpocząć leczenie oty-
łości? Warto pomyśleć o Uzdro-
wisku Rabka S.A., które oferuje po-
byty komercyjne lub ?nansowane
przez NFZ. Tu można leczyć oty-
łość, albo też walczyć z nią przy
okazji leczenia innej choroby. Wal-
ka z nadwagą to oczywiście nie tyl-
ko urozmaicona i niskokaloryczna
dieta, dostosowana do wieku i po-
trzeb rosnącego młodego orga-
nizmu, ale także rozmowy z psy-
chologiem i ?lmy poglądowe, dzię-
ki którym dzieci poznają przyczy-

ny tycia. Odchudzanie w Rabce za-
pewnia także dużą aktywność ?-
zyczną pacjentów: wycieczki, za-
bawy, gry zespołowe, ćwiczenia na
sali gimnastycznej, taniec. Pacjenci
mogą liczyć też na zabiegi – ma-
saże, kąpiele solankowe, gimna-
stykę korekcyjną.

Gdy do uzdrowiska tra? mały
pacjent, od razu dostaje się pod
opiekę dietetyka. Każde dziecko
wypełnia ankietę. To dzięki niej
wiadomo, czy zna swój problem,
czy uważa się za grube, jak odży-
wia się w domu. Do każdego pa-
cjenta lekarze podchodzą indy-
widualnie. Zdarza się bowiem, że
dzieci myślą, że to wakacje, a nie
leczenie. Narzekają, że są głodne.

W uzdrowisku dzieci uczy się
nowych zwyczajów żywieniowych.
Mają odpowiednią zbilansowaną
dietę. Stosuje się leczenie ruchem,
kuracjusze uczestniczą w ćwicze-

niach ?zycznych. – Dieta dla dzie-
ci musi być adekwatna do ich ak-
tywności i wieku. Taka jest właśnie
u nas – podkreśla doktor Andrzej
Walawski. – My zapewniamy ma-
łemu pacjentowi ruch, nie ogra-
niczamy jednak wcale kontaktu
z Internetem, ale zachęcamy do
większej aktywności, szczególnie
na świeżym powietrzu. Dzieciom
tłumaczy się skutki nadwagi pod-
czas rozmów z psychologiem,
Uczymy też samodzielnie przygo-
towywać zdrowe posiłki, by potem
dzieci robiły takie w domu.

Zazwyczaj jest tak, że dzieci
po szkole zamiast bawić się, za-
siadają przed komputerem. Przy
tym jedzą mnóstwo przekąsek,
żywności przetworzonej. Taki mo-
del żywienia np. preferują Ame-
rykanie, którzy mają duży pro-
blem z otyłością. Na kolację zjadają
przysłowiowy listek sałaty, zanim
jednak do niej zasiądą, mają już za
sobą niejednego hamburgera.
Francuzi natomiast nie podjadają
między posiłkami. W tym kraju
mimo, że najob?tszy posiłek spo-
żywany jest wieczorem, mało osób
cierpi na nadwagę. Warto się nad
tym zastanowić.

A teraz proste zasady. Ważne
jest to, by posiłek jeść spokojnie,
w skupieniu, bez pośpiechu. Ostat-
ni choćby dwie godziny przed
snem.

W rabczańskim uzdrowisku
od ubiegłego roku działa Akade-
mia Kulinarna dla dzieci. Maluchy
i starszaki mogą tu uczyć się przy-
rządzać smakowite potrawy pod
kierunkiem mistrza kuchni. Na po-
czątek mali goście decydują czy
wolą upiec ciasto, czy może lepić
pierogi? Zrobić sałatkę, a może su-
rówkę? Potem, ubrane w koloro-
we fartuszki, przystępują do pra-
cy w grupach. Na zakończenie
dzieci degustują przygotowane
potrawy. Nic tak bardziej nie sma-
kuje jak własnoręcznie przygoto-
wane dania! (strzeb)

30 zdrowy maluch | MIASTOpociech |

Sposób na małego grubaska

Ponad 20 proc. polskich dzieci cierpi na otyłość. Wkrótce może
być jeszcze gorzej, jeśli rodzice nie zmienią diety swoich pociech.
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