
 „Starość zaczyna się już w … przedszkolu”
„ Z Babcią i Dziadkiem przez świat wartości” - tolerancja  
wymiarem pokonywania barier starości”

Przyjechałyśmy do Trzebini na zaproszenie Pani Dyrektor Ryszardy Jopek, która wraz z właścicielka 
przedszkola Panią Magdaleną Hajdus-Kawala, zainteresowały się realizacją projektu: „Starość 
zaczyna się już w przedszkolu” właśnie w Błękitnej Lagunie.

Pani Ryszarda zaprosiła sąsiadujące placówki, na wspólne szkolenie w myśl głównej idei projektu, 
aby włączyć jak najwięcej przedszkoli w autentyczną integrację i wspólne działania najmłodszego i 
najstarszego pokolenia.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr. 6 im. Jana Pawła II  w Trzebini,
Pani Jadwiga Kielbus wraz ze swoja Rada Pedagogiczną, Pani Dyrektor Małgorzata Kubarek z 
Nauczycielami z Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” w Trzebini,  Pani Dyrektor 
wraz ze swoim zespołem nauczycieli z Przedszkola Samorządowego nr. 4 w Trzebini, Dyrektor 
Przedszkola Samorządowego w Myślachowicach wraz ze swoja Kadrą, Pani Dyrektor Iwona 
Banaszek z Przedszkola Samorządowego nr. 7 w Chrzanowie z zespołem nauczycieli oraz oczywiście 
cała kadra pedagogiczna Błękitnej Laguny wraz z właścicielem przedszkola. 

O ile Pani Ryszarda jak zwykle zajęła się organizacją oraz merytoryczną stroną projektu o tyle Pani 
Magdalena Hajdus-Kawala zaprosiła nas wszystkich na wspaniałą uroczystość. Zakupione specjalnie
na te okazje nowe stoły i wysokie krzesła zapewniły komfort pracy warsztatowej zebranym 
uczestnikom. A na stołach... wspaniałe kolorowe kanapeczki, ciasta i ciasteczka, kawa, herbata, 
słowem uczta dla ducha i ciała!

No i zaczęło się. Pierwsze slajdy i pierwsze emocje związane z wartościami które ważne są dla kilku 
pokoleń, bariery jakie kojarzą się nam i naszemu społeczeństwu ze starością, zapachy z naszego 
domu rodzinnego: piernik, kapusta, tarty chrzan…

Pierwszy moduł projektu pozwala uczestnikom „wejść” w problematykę starości, przyjrzeć się z 
bliska lub „zmierzyć się” ze starością swoich bliskich. 

Kiedy zagrała wielopokoleniowa orkiestra oraz powstawały pięknie ozdabiane świece techniką 
decoupage, lub gdy malowaliśmy farbami piękne kwiaty i motyle oraz tworzyliśmy pacynki, twórcze
myślenie, wyobraźnia i kreatywność pokazały drugi moduł projektu.
Trzeci moduł to przykłady tzw. „dobrych praktyk”, możliwość rozpisania innowacji pedagogicznej 
oraz przekazanie głównych idei pomysłu. Dlaczego starość? Dlaczego w Przedszkolu i o co tak 
naprawdę tu chodzi?

To wiedzą już wszyscy uczestnicy spotkania w Trzebini. 

Dziękujemy i bardzo cieszymy się z takiej wspaniałej przygody, którą udało się nam przeżyć dzięki 
Państwa zaangażowaniu i otwartej postawy, otwartych serc i dusz przepełnionych empatią i chęcią 
pozytywnych zmian. 



Wszystkich, którzy zapytają czy to ma sens, czy warto… zapraszam do Pani Ryszardy Jopek, która na 
zakończenie podzieliła się z nami wszystkimi dlaczego chce realizować projekt ”Starość zaczyna się 
już w przedszkolu”

Wiemy, że dzięki takim ludziom nasz projekt ujrzy światło dzienne i będzie trwać i trwać aż stanie 
się czymś zwykłym i naturalnym. Wszystkim życzymy takich Dyrektorów i takich Właścicieli, 
życzymy Wam dobrych ludzi wokół siebie!

Dziękujemy za wszystko!
Danuta Chrzanowska i Magdalena Skórkowska.


