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O Przedszkolnej Dru˝ynie Stra˝ackiej
s∏ów kilka...

- Jak i kiedy narodzi∏ si´ pomys∏ powo∏ania
Przedszkolnej Dru˝yny Stra˝ackiej?

- Pomys∏odawczyniami tej inicjatywy sà Panie: Ma-
rzena Fabisiak i Ewelina Borowska, a realizatorami
Rada Pedagogiczna przy udziale cz∏onków OSP w Cie-
chocinku na czele z prezesem S∏awomirem Rybarczy-
kiem. OkolicznoÊci by∏y prozaiczne - 29 sierpnia 2014
na spotkaniu Rady Pedagogicznej rozpoczynajàcej no-
wy rok szkolny, jak zwykle kreatywne nauczycielki
przedstawia∏y pomys∏y, które mog∏ybyÊmy zrealizowaç.
WÊród kilku naprawd´ wspania∏ych, najciekawszym
okaza∏ si´ ten z powo∏aniem Dru˝yny i Orkiestry Stra-
˝ackiej. Wa˝nym atutem, który sk∏oni∏ wyjàtkowo am-
bitnà Rad´ Pedagogicznà by∏ fakt, i˝ ani na terenie
miasta, ani powiatu, a nawet województwa kujawsko-
pomorskiego nie ma takiej dru˝yny.

- Jak d∏ugo trwa∏y przygotowania do organizacji
tego wydarzenia?

- Przygotowania do g∏ównej uroczystoÊci, która od-
by∏a si´ 14 listopada 2014 roku nie trwa∏y d∏ugo, jeÊli
weêmiemy pod uwag´ jej rozmiar i charakter. Rozpo-
cz´∏yÊmy od po∏owy wrzeÊnia: ustalenie terminu, przy-
gotowanie scenariusza wyst´pów dzieci i jego realizacja.
Pracy by∏o bardzo du˝o, ale patrzàc na efekt koƒcowy,
nie ˝a∏ujemy ani jednej chwili.

- Jak przygotowywano si´ do uroczystoÊci?
- Wspomnia∏am, ˝e rozpocz´∏yÊmy od ustalenia

terminu i oczywiÊcie uzgodnienia daty z Panià Barbarà
Kawczyƒskà dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury,
która udost´pni∏a nam sal´ kina „Zdrój”. Panie nauczy-
cielki przygotowywa∏y program artystyczny z najstar-
szymi dzieçmi (5-6latki), piosenki, inscenizacje. Za-
prosi∏yÊmy do udzia∏u naszych wspania∏ych przyjació∏:
Orkiestr´ D´tà przy OSP w Racià˝ku na czele z ka-
pelmistrzem Andrzejem Lewandowskim. Nadmieni´
w tym miejscu, i˝ Ewelina Borowska - jedna z pomy-
s∏odawców akcji, jest cz∏onkiem tej orkiestry. Przy∏àczy∏
si´ tak˝e zespó∏ taneczny „Âwierszcze” prowadzony
przez  W∏odzimierza S∏odowicza. Pasowanie nie odby-
∏oby si´ bez mundurów i he∏mów, które zakupione
zosta∏y dla 50 dzieci dzi´ki burmistrzowi Ciechocinka
Leszkowi Dzier˝ewiczowi, który uroczystoÊç objà∏ ho-
norowym patronatem oraz dzi´ki sponsorom, którzy
okazali si´ wspania∏ymi przyjació∏mi. Wa˝nym uczestni-
kiem tego przedsi´wzi´cia jest oczywiÊcie Ochotnicza
Stra˝ Po˝arna w Ciechocinku na czele z prezesem S∏a-
womirem Rybarczykiem. S∏owa podzi´kowania nale˝à
si´ tym wszystkim cz∏onkom OSP, którzy poÊwi´cali
swój cenny czas naszym ma∏ym stra˝akom. OczywiÊcie
wsparcie mieliÊmy równie˝ od komendanta PSP. Jak
zawsze niezawodni byli rodzice, których pomoc okaza∏a

si´ bezcenna. Jeszcze raz dzi´kuj´ wszystkim z ca∏ego
serca.

- Jaki cel przyÊwieca powo∏aniu Dru˝yny Stra˝a-
ckiej? To jedynie zabawa czy mo˝e tak˝e obowiàzki?

- Celem powstania Przedszkolnej Dru˝yny i Orkie-
stry Stra˝ackiej jest przede wszystkim zabawa, a poprzez
zabaw´ nauka odpowiedzialnoÊci za siebie i innych,
nabycie umiej´tnoÊci wspó∏dzia∏ania w grupie, ch´ç
niesienia pomocy. Pragniemy, aby dzieci umia∏y radziç
sobie w sytuacjach zagro˝enia w ka˝dym miejscu i cza-
sie, aby nie przechodzi∏y oboj´tnie tam, gdzie staje si´
krzywda. Wa˝nym celem jest równie˝ niwelowanie
zachowaƒ i przeciwdzia∏anie zachowaniom agresyw-
nym oraz podnoszenie sprawnoÊci fizycznej. OczywiÊ-
cie, ˝e nasze dzia∏ania nie skoƒczy∏y si´ na uroczystoÊci
powo∏ania dru˝yny. Przy Êcis∏ej wspó∏pracy z prezesem
OSP S∏awomirem Rybarczykiem prowadzone sà raz
w tygodniu zaj´cia z dzieçmi, jest to tak zwana „godzina
stra˝acka”. Panie Marzena Fabisiak i Ewelina Borowska
wraz z panem Rybarczykiem opracowa∏y plan, wed∏ug
którego prowadzone sà zaj´cia mi´dzy innymi z: pier-
wszej pomocy, dzia∏aƒ w czasie zagro˝eƒ, çwiczeƒ
sprawnoÊciowych, zapoznania ze sprz´tem stra˝ackim
itd. Cyklicznie prowadzone sà zaj´cia z cz∏onkami
Przedszkolnej Orkiestry Stra˝ackiej metodà Aktywnego
S∏uchania Muzyki wed∏ug Batii Strauss.

- Prosz´ zdradziç plany zwiàzane z Dru˝ynà...
Nasze najbli˝sze plany zwiàzane sà z akcjà chary-

tatywnà „Serce dla Amelki”, która odb´dzie si´ 14 lu-
tego 2015 r o godzinie 11:00 w sali kina „Zdrój”. Nasi
dzielni, mali stra˝acy b´dà brali aktywny udzia∏ w tej
akcji, na którà ju˝ dzisiaj serdecznie wszystkich zapra-
szam. Prowadz´ rozmowy na temat udzia∏u Przedszkol-
nej Dru˝yny i Orkiestry Stra˝ackiej w dwóch imprezach:
Przeglàdzie Piosenki Stra˝ackiej i Przeglàdzie Orkiestr
Stra˝ackich, które odb´dà si´ w Ciechocinku. Jestem
dobrej myÊli, poniewa˝ g∏ówny organizator jest nam
bardzo przychylny. O wszystkich dzia∏aniach b´dziemy
oczywiÊcie na bie˝àco informowaç.

Pragn´ za poÊrednictwem „Zdroju Ciechociƒskiego”
jeszcze raz podzi´kowaç wszystkim tym, którzy przyczy-
nili si´ do powstania i Êlubowania Przedszkolnej Or-
kiestry Stra˝ackiej: Panu Burmistrzowi, sponsorom,
rodzicom, najwspanialszej Radzie Pedagogicznej Przed-
szkola Samorzàdowego nr 2 im. Kubusia Puchatka
w Ciechocinku oraz wszystkim pracownikom. Prosz´
przyjàç najserdeczniejsze ˝yczenia Êwiàteczne od ca∏ej
spo∏ecznoÊci przedszkolnej.

- Dzi´kuj´ za rozmow´.
- Dzi´kuj´.

       K. Jasiƒska

      Przedszkole Samorzàdowe nr 2 im. Kubusia Puchatka to kreatywna, pe∏na pomys∏ów placówka,
która stara si´ od poczàtku istnienia, aby dzieci i ich rodzice byli zadowoleni z pobytu i wyboru w∏aÊ-
nie tego przedszkola. Jednym z ostatnich pomys∏ów na wzbogacenie oferty placówki by∏o utworzenie
i powo∏anie Przedszkolnej Dru˝yny i Orkiestry Stra˝ackiej. Na ten temat rozmawialiÊmy z dyrektor
przedszkola Iwonà Ruteckà.
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