
W dniu 24 listopada 2005 r. w Ciechocinku prze-
bywali uczestnicy mi´dzynarodowego spotkania paƒstw
Unii Europejskiej bioràcy udzia∏ we wspólnotowym
programie Socrates Comenius, majàcym na celu wy-
mian´ doÊwiadczeƒ i wiedzy o sprawach organiza-
cyjnych i programowych nauczycieli zajmujàcych si´
edukacjà ma∏ego dziecka. Przedstawiciele ró˝nych
paƒstw spotykajà si´ kilka razy w roku w ró˝nych
krajach i zwiedzajà ró˝ne placówki, przyglàdajàc si´
wszystkim elementom sk∏adajàcym si´ na funkcjono-
wanie placówek oÊwiatowych. Do Ciechocinka zjecha-
li przedstawiciele 6 krajów: Rumunii, Hiszpanii, Nie-
miec, Francji, Bu∏garii, Turcji zaproszeni przez ko-
ordynatorów unijnych z Torunia. Dzi´ki wspó∏pracy
dyrektor mgr Jolanty Miko∏ajczyk z placówkami to-
ruƒskimi zostaliÊmy w∏àczeni w to mi´dzynarodowe
przedsi´wzi´cie. MieliÊmy okazj´ zaprezentowaç nasze
metody pracy z dzieçmi i ich osiàgni´cia. GoÊcie przy-
glàdali si´ lekcji taƒca nowoczesnego z elementami
gimnastyki, uczestniczyli w plàsach prowadzonych
aktywizujàcà metodà pedagogiki zabawy oraz w zaba-
wach realizowanych Metodà Dobrego Startu i çwicze-
niach z pa∏eczkami b´dàcych elementem Rytmów
MDS. Najstarsze dzieci prowadzi∏y ju˝ konwersacj´ z
uczestnikami spotkania w j´zyku angielskim i czasa-
mi obecnoÊç t∏umaczki nie by∏a potrzebna. Pani dy-
rektor Jolanta Miko∏ajczyk stara∏a si´ przedstawiç goÊ-
ciom wycinek ka˝dej pracy, stàd zwiedzanie przedszko-
la przebiega∏o dos∏ownie od piwnicy a˝ po dach. Przed-
stawiciele spotkania oglàdali naszà dobrze wyposa˝onà
w sprz´t sportowy sal´ gimnastycznà, podziwiali salki
do prac z dzieçmi zdolnymi plastycznie i nauki j´zyka
angielskiego, dotarli do przestronnej, jasnej i higie-

nicznej kuchni. Bardzo spodoba∏ si´ im wystrój przed-
szkola, kolorystyka i funkcjonalnoÊç oraz zagospoda-
rowanie wszystkich pomieszczeƒ. Po cz´Êci prezen-
tacyjnej nastàpi∏a wymiana doÊwiadczeƒ i porówny-
wanie stanów oÊwiaty w ró˝nych krajach. W∏adze
miasta reprezentowa∏ Inspektor ds. OÊwiaty Jakub
Giza, który w sposób bezpoÊredni t∏umaczy∏ sprawy
dotyczàce zarzàdzania placówkami oÊwiatowymi w tak
ma∏ym miasteczku jak Ciechocinek. Nast´pnym pun-
ktem programu by∏o zwiedzanie uzdrowiska. Uczest-
nicy spotkania pojechali do piekarni Polkorn i smako-
wali ró˝ne wypieki, w tym chleb staropolski. W Sana-
-torium Pod T´˝niami zwiedzali baz´ zabiegowà i wspa-
nia∏à jaskini´ solnà oraz nowoczesne apartamenty
przeznaczone dla goÊci sanatoryjnych. Na zakoƒczenie
udali si´ w miejsce b´dàce naszà chlubà i wizytówkà
- pod t´˝nie, które zrobi∏y na nich piorunujàce wra-
˝enie. Trzeba stwierdziç, ˝e nasze miasteczko jest
pi´kne i du˝o ciekawych spraw si´ tutaj dzieje. Nie
mamy czego si´ wstydziç! Nasze dzieci - dzi´ki przy-
chylnoÊci w∏adz i mened˝erskim staraniom dyrektor
Jolanty Miko∏ajczyk znajdujà si´ pod w∏aÊciwà opie-
kà i majà szanse na naprawd´ dobry start w ˝ycie.
Dyrekcja i pracownicy przedszkola sk∏adajà specjalne
podzi´kowania wszystkim tym, którzy przyczynili si´
do sprawnego i bardzo udanego przebiegu wizyty -
w∏aÊcicielom piekarni Polkorn, Paƒstwu Annie i Jaro-
s∏awowi  Zieliƒskim, dyrektorowi sanatorium Pod
T´˝niami panu Wiktorowi Kolbowiczowi, w∏adzom
naszego miasta  oraz wszystkim przychylnym i prag-
nàcym poszerzaç swojà wiedz´ nauczycielom.

        Wies∏awa Wójcik
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