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„Rumiankowe marzenia” 
 

Rumiankowe płatki  

otulają słońce, 

Grają z wiatrem sonatę, 

Na letniej i sennej łące. 

Złotym okiem mrugają, 

Wabiąc piękne motyle, 

By na skrzydłach odlecieć, 

W marzeń błękitną krainę. 

 A gdy wieczór okryje 

szalem, łąki ramiona, 

i zapachem swym zwabi  

wędrownego Anioła, 

By na płatkach rumianku, 

Czas zatrzymać na chwilę 

i wpleść w łąki warkocze 

Czterolistną koniczynę… 
 

Bogusława Czyrska 
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JUBILEUSZ 25 – LECIA PRZEDSZKOLA 

 

25 lat za nami … 

 Parafrazując słowa dziecięcego wierszyka „Kart w kalendarzu było za mało, 

codziennie jedną zdejmował czas. I cóż powiecie, ot przeleciało, 25 –lat, jak z bicza trzasł” 

Najwyższy więc czas, aby opowiedzieć historię Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku. 

 W roku 1988, a dokładnie dnia 26 sierpnia oddano do użytku budynek Państwowego Przedszkola Nr 77 

w Białymstoku, na nowo powstałym osiedlu „Zielone Wzgórza”, mieszczącym się przy ul. Rumiankowej 15 

w Białymstoku. 

 1 września 1988 roku Pani dyrektor Halina Żuk, wspólnie z Panią wicedyrektor Łucją Stafińską powitała 

całą społeczność przedszkola, które wówczas liczyło 8 oddziałów. Pięć oddziałów mieściło się w budynku 

głównym placówki, przy ul. Rumiankowej 15, a trzy oddziały funkcjonowały w Filii Państwowego 

Przedszkola Nr 77 w Białymstoku, mieszczącej się na parterze w bloku przy ul. Lnianej. 

W tym okresie do Państwowego Przedszkola Nr 77 w Białymstoku uczęszczało około 240 dzieci w wieku 

przedszkolnym. Kadra pedagogiczna liczyła wówczas 17 nauczycieli oraz 18 pracowników administracji 

i obsługi. 

 Ilość oddziałów przedszkolnych zmieniała się wraz z polityką oświatową Państwa. W 1990 roku 

w wyniku trudnej  sytuacji podyktowanej malejącą  liczebnością  dzieci w wieku przedszkolnym 

zlikwidowano Filię Państwowego Przedszkola Nr 77 w Białymstoku, mieszczącą się przy ul. Lnianej. Od 1990 

roku placówka zmieniła nazwę na Samorządowe Przedszkole Nr 77 w Białymstoku. 

 W obecnej chwili na terenie przedszkola funkcjonuje pięć oddziałów, do których uczęszcza 132 dzieci 

w wieku przedszkolnym. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli, w tym metodyk wychowania przedszkolnego 

oraz 18 pracowników administracji i obsługi. 

 W 2011 roku rozpoczęto procedurę wypełniania harmonogramu działań zmierzającego do nadania 

imienia placówce Pani profesor Simony Kossak i wyboru nazwy, w której uczestniczyła cała społeczność 

przedszkola. Podczas XXVI sesji Rady Miejskiej Białegostoku, w dniu 23 kwietnia 2012 roku, podjęto projekt 

uchwały w sprawie zmiany nazwy i nadania imienia  placówce w brzmieniu: Przedszkole Samorządowe Nr 77 

„Rumiankowe Przedszkole” imieniem Simony Kossak w Białymstoku. 

 Przez te lata wiele się zmieniło, ale to co jest dla nas najważniejsze pozostało niezmienne. To fakt, 

że do dzisiejszego dnia przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. 

 Dziś nasi wychowankowie mają już po 30 i więcej lat, ale często wracają do nas, z tym że w innym 

charakterze, w roli rodziców przyprowadzających swoje pociechy do tego samego przedszkola, nie rzadko 

do swojej ulubionej wychowawczyni z przedszkola. Atutem naszego przedszkola, na którą wskazują, 

jest panująca atmosfera sprzyjająca aklimatyzacji i dobremu samopoczuciu nie tylko  dzieci, ale również  

rodziców oraz dobre przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia edukacji na szczeblu podstawowym.  

 Niemałą zasługą, są również liczne osiągnięcia naszych wychowanków na forum miejskim, biorących 

udział w konkursach, przeglądach, festiwalach i olimpijkach sportowych, które rozsławiają dobre imię 

przedszkola. Badamy i znamy losy naszych absolwentów robiących kariery w dorosłym już życiu w świecie 

artystycznym, sztuk plastycznych, muzyki, naukowym, medycznym a nawet politycznym 

(jedna z wychowanek pełni poważną funkcję w Brukseli w Parlamencie Unii Europejskiej). 

 Na taki stan rzeczy ma ogromny wpływ zaangażowanie i sumienna praca nauczycielek, pracowników 

obsługi i administracji oraz osób kierujących  placówką.  

 Duży wkład w rozwój naszej placówki miała Pani dyrektor mgr Halina Żuk, która pełniła tę funkcję 

od 1988 do 2007 roku. Pani dyrektor  Halina Żuk umiała w swej pracy uwzględnić zmieniające się wymagania 

i potrzeby społeczne stawiane wobec placówki. Tworzyła i konsekwentnie realizowała wizje przedszkola 

rozwijającego zdolności artystyczne dziecka. To za jej kadencji nazywano nas „Przedszkolem Artystów”. 

W przedsięwzięcie to  zaangażowane były wszystkie nauczycielki. Dowodem są liczne nagrody, wyróżnienia 

i dyplomy zgromadzone w przedszkolu. Wystawy malarskie promujące podlaskich artystów odbywały się 
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na terenie placówki, dawały możliwość wychowankom, rodzicom i pracownikom, codziennego obcowania 

ze sztuką. Otwarta postawa dyrektora wyzwalała w nauczycielach chęć realizacji kolejnych stopni specjalizacji 

zawodowych oraz podejmowania ścieżek awansu zawodowego. Pani Dyrektor Halina Żuk prowadziła stabilną 

politykę kadrową, zapewniała poczucie bezpieczeństwa, wpływała na pozytywny klimat współpracy pomiędzy 

personelem oraz  w kontaktach z rodzicami i wychowankami. 

 To dzieło kontynuowane jest przez obecną Panią dyrektor Bogusławę Czyrską, która swoje talenty 

pedagogiczne rozwijała i doskonaliła w naszej placówce od 1990 roku na stanowisku nauczyciela. Od roku 

2007  pełni funkcję dyrektora przedszkola mając poparcie i zaufanie  wszystkich pracowników, rodziców 

a także sympatię wychowanków.  Bogusława Czyrska kontynuuje wieloletnią tradycję sprawnego zarządzania 

placówką. Realizuje wizję przedszkola przyjaznego, zarówno dzieciom jak i pracownikom. 

Dzięki obiektywnemu spojrzeniu na świat i życie, tworzy  atmosferę życzliwości, stabilizacji, w której 

wszyscy mogą rozwijać swoje pasje zawodowe. 

 W lipcu 2010 rozpoczęto  termomodernizacja budynku  przedszkola z przebudową wejścia głównego, 

dzięki czemu dzisiaj dzieci i pracownicy przebywają w budynku odpowiadającemu standardom XXI wieku, 

który pięknie wkomponowuje się w otaczająca zieleń i architekturę osiedla Zielone Wzgórza. 

 Mamy świadomość tego, że dobre wspomnienia biorą swój początek w dobrych zdarzeniach, 

w życzliwym i przyjaznym otoczeniu. Dlatego staramy się wszyscy; dyrektor, nauczyciele i pracownicy 

niepedagogiczni tworzyć „Przedszkolną Rodzinę”, dbać na co dzień o pozytywny obraz przedszkola 

oraz planować i organizować pracę tak, by spełniała oczekiwania i potrzeby dzieci i  rodziców.  

K adra Pedagogiczna 

 Teraz kilka słów o kadrze pedagogicznej przedszkola, która przez wiele lat pracowała na dobre 

imię placówki: 

1. Bogusława Czyrska - nauczyciel dyplomowany, od 2007 roku dyrektor przedszkola, kurs kwalifikacyjny 

z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, w przedszkolu pracuje od 1990 roku 

2. Halina Żuk - nauczyciel dyplomowany, od 1988 roku do 2007 roku dyrektor przedszkola, w 2007 roku 

odeszła na emeryturę, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny 

w zakresie zarządzania oświatą, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych 

3. Łucja Stafińska - nauczyciel dyplomowany, zastępca dyrektora, w 2006 roku odeszła na emeryturę, 

przedszkolu pracowała od 1988 roku, studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej, 

ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych 

4. Iwonna Zaborowska - nauczyciel dyplomowany, metodyk wychowania przedszkolnego od 2004 roku, 

studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Terapii Pedagogicznej, kwalifikacje 

do sprawowania nadzoru pedagogicznego, do pracy edukatorskiej, w zakresie zarządzania oświatą, ekspert 

komisji egzaminacyjnych i kwalifikacji, II stopień specjalizacji zawodowej, trener Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i ustawicznej w programie Edukator, w przedszkolu pracuje od 1988r. 

5. Helena Karłuk - nauczyciel dyplomowany, posiada I  stopnień specjalizacji zawodowej, w przedszkolu 

pracuje od 1988 roku 

6. Nina Dowgier - nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna, 

w przedszkolu pracuje od 1988 roku 

7. Ewa Pieczyńska - nauczyciel dyplomowany, od 2007 roku społeczny zastępca dyrektora, w przedszkolu 

pracuje od 1988 roku 

8. Alicja Szczepańska - nauczyciel mianowany, w przedszkolu pracuje od 1988 roku 

9. Jolanta Gorzelak - nauczyciel mianowany, w przedszkolu pracowała od 1988 roku, w 2006 roku odeszła 

na emeryturę 

10. Jolanta Kłusewicz - nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe z zakresu Fizjoprofilaktyki 

i Korektywy oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji zarządzania oświatą oraz z 

Terapii Pedagogicznej, w przedszkolu pracuje od 1989 roku 

11. Grażyna Korobkiewicz - nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe na kierunku Wychowania 

w Rodzinie, w przedszkolu pracuje od 1999r. 
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12. Anna Sosnowska - nauczyciel dyplomowany, , studia podyplomowe z Logopedii, w przedszkolu pracuje  

od 2005 roku 

13. Urszula Czykwin - nauczyciel kontraktowy, studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej, 

w przedszkolu pracuje od 2006 roku 

14. Dorota Wiśniewska - nauczyciel mianowany, rozpoczęła pracę w 2007 r. 

15. Beata Gudalewska - nauczyciel kontraktowy, pracuje w przedszkolu na zastępstwie od 2010 roku 

 W naszych wspomnieniach są również nauczycielki, które pracowały w przedszkolu w różnych okresach 

działalności placówki: Dorota Mołas, Ewa Daniłowicz, Iwona Górewicz, Sylwia Borowczyk, 

Agnieszka Sakowicz, Jolanta Andrzejewska, Hanna Orłowska, Agnieszka Domaszuk, Beata Godlewska. 

 Obecnie w placówce pracuje 8 - nauczycieli dyplomowanych, 2 - nauczycieli mianowanych, 

2 nauczycieli - kontraktowych. 
 

P racownicy administracji i obsługi 

 Przyszedł moment, kiedy trzeba podkreślić zasługi pracowników administracji i obsługi z naszej 

placówki. Przez te lata kadra administracyjno – obsługowa nie ulegała wielkim zmianom. Od roku 2000 

o zapewnienie zaopatrzenia, liczebność wychowanków, opłaty za przedszkole, jadłospisy 

i prawidłowo prowadzoną administrację odpowiada Izabela Motkowska. 

To ona jest wizytówką naszej placówki, bo najczęściej spotyka się z rodzicami 

naszych przedszkolaków. Od 2005 roku sprawy kadrowe oraz związane z 

organizacją pracy przedszkola prowadzi referent Anna Leśniczuk.  

  Nad finansami przedszkola i pracowników czuwa Halina 

Mińczuk – główna księgowa. O to, żeby smacznie i zdrowo jeść, dbają Danuta 

Lewicka- kucharz przy współudziale Ewy Okołowicz i Heleny Markiewicz. 

Stroną techniczną przedszkola zajmuje się Jan  Fiedoruk. 

 O ogród przedszkolny i bezpieczeństwo budynku od wielu lat dbają nasi dozorcy 

Mieczysław Borowski, Tadeusz Gorzelak, Mieczysław Suchowierski i Zbigniew Kuryłowicz. 

Niezastąpione w dbaniu o czystość pomieszczeń, opiece nad dziećmi  czuwają nieprzerwanie od 

wielu lat: Iwona Sieczko- od 1988r. pracująca w naszym przedszkolu, Irena Tałuć- pracuje od 1998r, Alicja 

Wałkuska -od roku 1990. Dołączyły do nich w roku 2004 –Marzenna Pieczyńska, a w 2007 – Halina 

Borowska. 

 Do tego grona oddającego swoje serce maluszkom należą obecnie pracujące pomoce nauczycieli 

Urszula Nejman i Magdalena Pieczyńska. Pamiętamy o ich poprzedniczkach Annie Karłuk, Urszuli Czykwin, 

Agnieszce Domaszuk, Julicie Kirysiuk, które jako studentki pedagogiki zbierały doświadczenie do pracy 

w zawodzie nauczyciela. 

 Pamiętamy te Panie, które dawniej pracowały w naszym przedszkolu: Eugenia Turemka, 

Krystyna Tałuć, Barbara Żakiewicz, Dorota Serafin, Grażyna Herman, Barbara Pańkowska, Alicja Wiklańska, 

Anna Gawryluk, Danuta Czarnomysy, Wiesława Zdunko, Elżbieta Rozmus, Barbara Tarasiuk 

i Jadwiga Ciborowska.  

 Oddzielne słowa podziękowania za wspólną pracę należą się Irenie Bańkowskiej. W naszym 

przedszkolu pracowała na różnych stanowiskach: nauczyciel, pomoc nauczyciela, zastępowała dozorców. 

Po prostu nasza własna „kobieta pracująca”. 

R odzice wychowanków 

 Rodzice są naszymi partnerami w wychowaniu dzieci. Uwzględniamy ich potrzeby, jednocześnie 

włączając do pracy na rzecz przedszkola i przedszkolaków. Jest to miara naszego, wspólnego sukcesu. 

Aktywnie działająca Rada Rodziców  jest atutem naszego przedszkola we wspólnych przedsięwzięciach: 

organizowanych wycieczkach przyrodniczych, festynach rodzinnych i innych uroczystościach przedszkolnych. 

Rodzice współuczestniczą w wielu projektach współpracy realizowanych planowo w grupach, wspierają 

placówkę wzbogacając bazę przedszkola w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne, są sponsorami 

organizowanych imprez przedszkolnych i grupowych. 
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A bsolwent przedszkola 

 W całokształcie naszej pracy stawiamy na pierwszym miejscu DZIECKO. Przygotowujemy 

go do odnoszenia sukcesów, rozbudzamy ciekawość świata i ludzi. Pragniemy wyposażyć je w bogatą 

wyobraźnię twórczą, wrażliwość i empatię. Rozwinąć zdolność do spontanicznych ekspresji. Otworzyć na 

pomysły i inspiracje płynące od innych, wyrobić gotowość do poszukiwania nowych, oryginalnych rozwiązań. 

Dlatego też absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze. Znają siebie i swoje możliwości, 

akceptują odrębność innych. Dążą do sukcesu, ale potrafią radzić sobie z porażkami.  
 

N owatorskie przedszkole 

 Nauczyciele z naszego przedszkola nigdy nie bali się wyzwań, ani poszukiwań nowatorskich, 

promujących placówkę w środowisku lokalnym. Możemy poszczycić się tym, że byliśmy pionierami 

w następujących działaniach, do których należą: 

 innowacja programowa autorstwa Iwonny Zaborowskiej 

i Jolanty Kłusewicz „ Z kolorami przez świat” - zatwierdzona 

do realizacji w placówce przez Kuratorium Oświaty 

w Białymstoku w 1997 roku 

 gazetka „Echo Przedszkola”- miesięcznik ukazujący 

się od 2000 roku 

 strona internetowa przedszkola powstała przy współpracy 

z Firmą Internetową „CyberTech” w Białymstoku 

i funkcjonuje od 2000 roku 

 koło plastyczne absolwentów przedszkola, znane pod nazwą „Galeria 77” 

 

P rzyjaciele przedszkola 

 Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku od lat współpracuje z uczelniami, placówkami 

oświatowymi oraz instytucjami, by wzbogacić swoje działania wychowawczo- dydaktyczne, 

a także wypromować placówkę w środowisku lokalnym. Są wśród nich miedzy innymi: 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku 

 Uniwersytet w Białymstoku 

 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 Książnica Podlaska- Filia Nr 7 przy ul. Zielonogórskiej 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 

 Biebrzański Park Narodowy 

 Nadleśnictw Dojlidy 

 Nadleśnictwo Białowieża 

 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białymstoku 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

 Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku 

 Pływalnia przy ul Stromej 

 Placówki przedszkolne znajdujące się na osiedlu „Zielone Wzgórza” oraz na terenie miasta Białegostoku 

 Teatr „ Co Nieco”, Teatr „Pod Orzełkiem” 

 Teatr Lalek w Białymstoku 

 Muzycy z Filharmonii Białystok 

 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

 Głowna Komenda Policji 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”, klub osiedlowy „Kaktus” 

 Rodzic absolwentów naszego przedszkola, Radny Białegostoku Pan Mariusz Gromko 



 

Echo Przedszkola  7 

W ażne wydarzenia przedszkolene 

rok 1990 

 Zostaje nawiązana współpraca z Filią Uniwersytetu Warszawskiego (praktyki studenckie, zajęcia 

edukacyjne dla dzieci, wykłady i prelekcje dla rodziców wychowanków przedszkola, pomoc 

specjalistów w trudnych sytuacjach wychowawczych, rodzinnych), jest kontynuowana do dnia 

dzisiejszego. 

rok 1995 

 Iwonna Zaborowska, Halina Żuk i Jolanta Kłusewicz organizują aukcję pocztówek świątecznych 

wykonanych przez dzieci na rzecz chorego Łukasza, jest to początek akcji charytatywnych 

prowadzonych na terenie przedszkola i stał się on naszą tradycją. 

rok 1996  

 Powstaje film autorstwa Iwonny Zaborowskiej „Jak można wykorzystać plac przedszkolny do zabaw 

i zajęć”, do dziś służy studentom jako pomoc naukowa. 

rok 1997 

 Kuratorium Oświaty w Białymstoku dopuszcza do realizacji w placówce innowację programową 

„Z kolorami przez świat” autorstwa Iwonny Zaborowskiej i Jolanty Kłusewicz. 

 Pani Iwonna Zaborowska otrzymuje  nagrodę Kuratora Oświaty. 

rok 1998 

 Z inicjatywy Łucji Stafińskiej przy współpracy z Ewą Pieczyńską, Niną Dowgier, Bogusławą Czyrską 

zorganizowany zostaje I kiermasz świąteczny  na rzecz stowarzyszenia „Droga”, od tego czasu 

wspieramy  instytucje i dzieci potrzebujące wsparcia: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, 

„Pierwsza Gwiazdka”, pomoc dla hospicjum dziecięcego w Białymstoku, Szpitala Dziecięcego - 

w Białymstoku. 

 Z inicjatywy Iwonny Zaborowskiej i Haliny Żuk zostaje nawiązana współpraca z przedszkolem 

na Litwie. Zbieramy fundusze na kupno pomocy dydaktycznych i organizujemy zbiórkę darów 

rzeczowych. W ramach wymiany doświadczeń pedagogicznych Bogusława Czyrska przeprowadziła 

zajęcia otwarte z udziałem dzieci i rodziców przedszkola oraz pedagogów z Litwy. Sfilmowane zajęcia 

były pomocą dydaktyczną dla nauczycieli przedszkola na Litwie. 

 Jest to data rozpoczynająca naszą współpracę z Książnicą Podlaską, Filią Nr 7 mieszczącą się przy 

ul. Zielonogórskiej w Białymstoku, która trwa nieustannie do dnia dzisiejszego, pomysłodawczyniami 

są Łucja Stafińska, Nina Dowgier, Ewa Pieczyńska. 

rok 1999 

 Odbywa się I edycja festiwalu piosenki dziecięcej dla dzieci z białostockich przedszkoli pod hasłem 

„Cztery pory roku”, trwa przez kolejne trzy lata. Organizatorkami są Łucja Stafinska, Nina Dowgier, 

Ewa Pieczyńska. 

 Z inicjatywy tych samych koleżanek przystępujemy do akcji 

„Góra grosza”. 

 Dzieci z naszego przedszkola po raz pierwszy korzystają z 

nauki pływania na basenie, inicjatorką jest pani Nina 

Dowgier, do dnia dzisiejszego z przerwami korzystamy z 

zajęć na basenie. 

 Koleżanka Jolanta Kłusewicz otrzymuje nagrodę Prezydenta 

miasta Białegostoku. 

rok 2000 

 Jest to rok rozpoczęcia  przez Jolantę Kłusewicz akcji promowania piękna przyrody w czterech porach 

roku poprzez pokaz slajdów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 

jest on kontynuowany nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 

 Jest to również data powstania pierwszego Programu Współpracy z Rodzicami autorstwa Bogusławy 

Czyrskiej, od tej daty nauczycielki piszą programy współpracy z rodzicami na rzecz swoich grup. 
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 W ramach autorskiego programu Pedagogizacji Rodziców autorstwa Bogusławy Czyrskiej wydano 

pierwszy egzemplarz gazetki przedszkolnej „Echo przedszkola”. Miesięcznik przedszkolny redaguje 

Bogusława Czyrska. Od 2007 roku redaktorem naczelnym kwartalnika „Echo Przedszkola” zostaje 

Urszula Czykwin. 

 Powstaje program autorski edukacji regionalnej autorstwa Heleny Karłuk „ Bliżej kultury i sztuki”. 

 We współpracy z Kurierem Porannym Jolanta Kłusewicz i Iwonna Zaborowska organizują konkurs 

plastyczny o zasięgu miejskim „Narysuj swoje wakacje”. 

 Do realizacji zostaje dopuszczony program autorstwa Niny Dowgier i Ewy Pieczyńskiej „Żyj z przyrodą 

w zgodzie”, dzięki realizacji programu dzieci z całego przedszkola jadą na wycieczkę do gospodarstwa 

ekologicznego w Klewinowie. 

 Ewa Pieczyńska realizuje program autorski „ Dajmy dzieciom równą szansę”. 

 Do realizacji zostaje dopuszczony program „ Równy start” autorstwa Niny Dowgier. 

rok 2001 

 „Gdzie mieszka Mikołaj”- konkurs plastyczny, organizator Bogusława Czyrska. 

 W przedszkolu organizowane są warsztaty dla rodziców i nauczycieli stażystów „ Wokół choinki” 

przeprowadzone przez Bogusławę Czyrską. Warsztaty z elementami pedagogiki zabawy 

przeprowadzane były cyklicznie w przedszkolu w kolejnych latach. 

 Z inicjatywy Iwonny Zaborowskiej i Jolanty Kłusewicz  powstaje Koło Plastyczne Absolwentów 

Przedszkola. Wystawy prac plastycznych organizowane są na forum miejskim, uświetniają uroczystości 

miejskie. 

 Helena Karłuk organizuje wewnątrz przedszkolny przegląd recytatorski „ Zima w wierszach i poezji 

dla dzieci”. 

 Powstaje pierwsza w Białymstoku strona internetowa przedszkola we współpracy z Firmą Internetową 

„CyberTech” w Białymstoku, prowadzi ją Bogusława Czyrska, a od roku 2007 – Urszula Czykwin. 

rok 2002 

 Odbywa się przegląd poezji dziecięcej „ Wiosna w poezji dziecięcej” zorganizowany we współpracy 

z Przedszkolem Samorządowym Nr 12 w Białymstoku-  organizatorzy Bogusława Czyrska 

i Bożena Jabłońska (PS Nr 12). 

rok 2003 

 Powstaje „Galeria 77” współpracująca z białostockimi  artystami plastykami. W przedszkolu 

organizowane są wystawy malarskie promujące podlaskich artystów -inicjatorami są Pani dyrektor 

Halina Żuk, Iwonna Zaborowska ,Jolanta Kłusewicz. 

 „Dzieciaki kochają ptaki” – konkurs plastyczny o zasięgu wojewódzkim zorganizowany przez 

Iwonnę Zaborowską i Jolantę Kłusewicz. Podczas festynu wieńczącego konkurs rękodzieło prezentują 

twórcy ludowi, odbywa się pokaz tańców ludowych oraz odbywa się quiz przyrodniczy dla uczniów 

z pobliskiej szkoły. 

 Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymuje Bogusława Czyrska i Nina Dowgier. 

 Grażyna Korobkiewicz, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymuje medal 

Ministra Edukacji Narodowej. 

Rok 2004 

 Grażyna Korobkiewicz oraz Bogusława Czyrska organizują cykliczne warsztaty dla rodziców 

i wychowanków przedszkola Metodą Ruchu Rozwijajacego  Weroniki Sherborne, a także z udziałem 

nauczycieli w ramach zespołu samokształceniowego. Warsztaty są kontynuowane przez kolejne lata, 

a od roku 2008 prowadzone są  przez Grażynę Korobkiewicz oraz Urszulę Czykwin. 

 Iwonna Zaborowska zostaje metodykiem wychowania przedszkolnego. 

 Przedszkola włącza się w akcję „ Cała Polska czyta dzieciom” program pilotuje pani 

Grażyna Korobkiewicz przy współudziale uczniów z X LO. 
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rok 2005 

 Bogusława Czyrska realizuje program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak”, bierze udział 

w białostockim forum szkół prezentując sesje ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne. W kolejnych latach program profilaktyczny wprowadzany jest przez 

Grażynę Korobkiewicz, Alicję Szczepańską, Urszulę Czykwin, Ewę Pieczyńską, Ninę Dowgier 

i Helenę Karłuk. 

 Od Prezydenta Miasta Białegostoku podziękowanie za twórcze zaangażowanie i prowadzenie 

warsztatów dydaktyczno-wychowawczych na forum szkół otrzymała Grażyna Korobkiewicz. 

Podziękowanie za te formę warsztatów z nauczycielami i rodzicami  otrzymała jeszcze w roku 2006 

i 2007. 

 W przedszkolu zostają zorganizowane zajęcia z nauki języka angielskiego pod kierunkiem 

Małgorzaty Paszko. 

 Gazetka  „Echo Przedszkola” zdobywa wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie 

Gazetek Przedszkolnych w Toruniu. 

rok 2006 

 Zostaje dopuszczony do realizacji program autorstwa Anny Sosnowskiej „Program pracy terapeutycznej 

dla dzieci przedszkolnych o specyficznych potrzebach edukacyjnych”. 

rok 2007 

 Konkurs  na stanowisko dyrektora wygrywa Bogusława Czyrska. 

 Powstaje koncepcja rozwoju placówki na lata 2007-2012 w wyniku 

współpracy: Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 Urszula Czykwin otrzymuje I nagrodę za realizację programu „Przyjaciel 

przedszkola”. 

 Jest to rok rozpoczęcia zbiórki baterii, akcję pilotuje Anna Sosnowska 

i  rszula Czykwin, one też kontynuują „Górę grosza”. 

 Dzieci mogą korzystać z nauki tańca towarzyskiego prowadzonego przez 

Adriana Wilczko uczestnika programu TV „You can dance”. 

Zostają wyróżnione w turnieju tańca towarzyskiego na forum miejskim. 

 Wyjeżdżamy na wycieczkę przyrodniczą do Kopiska w Puszczy 

Knyszyńskiej. 

 Iwonna Zaborowska zostaje wyróżniona statuetką „Nauczyciel mądry 

sercem”. 

rok 2008 

 Powstaje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rzecz Gabrysi. Prowadzą go koleżanki: 

Anna Sosnowska, Jolanta Kłusewicz. 

 Realizowany jest program autorski Alicji Sosnowskiej i Urszuli Czykwin „Pięciolatek poznaje 

prawa dziecka”. 

 Realizowany jest program autorski Urszuli Czykwin zajęć muzyczno-tanecznych w ramach 

Zespołu wokalno-tanecznego dzieci 5, 6 - letnich. 

 Kadra pedagogiczna pod kierunkiem Mariusza Orzełka, podczas festynu rodzinnego z udziałem 

zaproszonych gości, rodziców i wychowanków prezentuje spektakl teatralny „Anioły”. 

 Urszula Czykwin kończy z wynikiem pozytywnym staż na nauczyciela stażystę, realizowany pod opieką 

nauczyciela dyplomowanego Grażyny Korobkiewicz. 

 Wyjeżdżamy z wychowankami na wycieczkę przyrodniczą do Hermanówki. Spędzamy tam 

Dzień Dziecka w kolejnych latach. 

rok 2009 

 Zostaje wprowadzona w życie nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Nauczycielki 

rozpoczynają kształcenie w tym zakresie 

 Rodzice wychowanków  aktywnie uczestniczą w warsztatach psychologicznych „Szkoła dla rodziców” 

prowadzonych przez specjalistów z PPP Nr 1 W Białymstoku. 
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rok 2010 

 Powstaje Program Wychowawczy Przedszkola utworzony we współpracy Rady Rodziców oraz zespołu 

nauczycieli: Ewy Pieczyńskiej i Niny Dowgier. 

 odbywa się I edycja konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków poświęcona twórczości 

Marii Konopnickiej - organizatorzy: Ewa Pieczyńska, Urszula Czykwin, Beata Gudalewska. 

 odbywa się I edycja konkursu plastycznego dla dzieci z białostockich przedszkoli 

„Przedszkolaki kochają przyrodę”. organizatorzy: Nina Dowgier, Jolanta Kłusewicz. 

 Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymały: dyrektor Bogusława Czyrska, i Ewa Pieczyńska. 

 Dzieci 6- letnie z grupy IV zdobywają III miejsce na Olimpijce 

Przedszkolaka, zorganizowaną na forum miejskim przez PS Nr 53 w 

Białymstoku. 

 28 lipca 2010 roku rozpoczęła się termomodernizacja placówki, 

z przebudową wejścia głównego. 

 Dzieci korzystają z zajęć dodatkowych: nauka gry w szachy 

i ćwiczenia korekcyjne. 

 Nauczyciele aktywnie uczestniczą w warsztatach 

psychologicznych „Szkoła dla rodziców” prowadzonych przez 

specjalistów z PPP Nr 1 W Białymstoku na terenie placówki. 

rok 2011 

 Przystępujemy do realizacji harmonogramu nadania imienia i wyboru nazwy Przedszkola. 

 Rozpoczynają się prace nad innowacją programową „Dlaczego w trawie piszczy”. 

 Organizowana jest II edycja przeglądu recytatorskiego „ Dlaczego w trawie piszczy” na pamiątkę 

o Simonie Kossak. 

 Grażyna Korobkiewicz pilotuje program antynikotynowy 

pod patronatem Sanepidu „Czyste powietrze wokół nas”. 

 Powstaje zespół Mażoretek pod kierownictwem Marii Gierasimiuk 

w ramach zajęć dodatkowych. 

 Rodzice wychowanków uczestniczą w warsztatach psychologicznych 

„Szkoła dla rodziców” prowadzonych przez specjalistów z PPP Nr 1 

W Białymstoku na terenie placówki. 

 W placówce 4 wychowanków otrzymało wsparcie  specjalistów w 

powołanych zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 Dzieci uczestniczą w wycieczce do wyłuszczarni nasion w Czarnej 

Białostockiej oraz w ścieżkach edukacyjnych w leśniczówce Ponikła. 

 Jolanta Kłusewicz oraz wychowankowie przedszkola uczestniczą w nagraniu do audycji radiowej 

„Ekologia w Przedszkolu”, transmitowanej  przez Radio Białystok, zrealizowanej przy współpracy 

Pani Ewy Majewskiej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

 Dzieci 6 - letnie z grupy IV zdobywają I miejsce na Olimpijce Przedszkolaka zorganizowanej na forum 

miejskim przez PS Nr 53, a Rodzice I miejsce i statuetkę na najlepiej dopingującą drużynę - grupę 

przygotowały Nina Dowgier, Jolanta Kłusewicz. 

 Bogusława Czyrska otrzymuje Złoty Dyplom biorąc udział w Przeglądzie Twórczości Nauczycieli, 

w dziedzinie literackiej jako autorka wierszy. 

rok 2012 

 Odbywa się II edycja konkursu plastycznego „Przedszkolaki kochają przyrodę”. Honorowymi gośćmi 

przedszkola są przyjaciele i rodzina naszej patronki Simony Gabrieli Kossak.  

 Dzieci 6- letnie z grupy IV zdobywają II miejsce na Olimpijce Przedszkolaka, zorganizowaną na forum 

miejskim przez PS Nr 53 w Białymstoku- sporowców przygotowały Ewa Pieczyńska, Urszula Czykwin. 

 Dzieci 5- letnie zdobyły tytuł Mistrza Sportu  podczas Olimpijki zorganizowanej w Szkole Podstawowej 

Nr 8 w Białymstoku, drużynę przygotowały Grażyna Korobkiewicz, Anna Sosnowska. 
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 Bogusława Czyrska wygrywa konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola, na II kadencję 

rozpoczynającą się w  roku szkolnym 2012/2013. 

 Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia w placówce innowacji programowej „Dlaczego w trawie 

piszczy” autorstwa Rady Pedagogicznej pod kierunkiem Iwonny Zaborowskiej. 

 Przedszkole zmienia nazwę, po przyjęciu projektu uchwały przez Rade Miejską Białegostoku z dnia 

23 kwietnia 2012 roku na: Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im Simony 

Kossak w Białymstoku. 

 Jedziemy z wychowankami na wycieczkę przyrodniczą do Poczopka 

 

I ntegracja pracowników 

 Praca w przedszkolu jest zajęciem szczególnie absorbującym i wyczerpującym. Wymaga bezustannej 

aktywności i uwagi, nie tylko od nauczycielek ale i od personelu dodatkowego. Ważna jest zatem atmosfera 

zrozumienia i życzliwości wśród całej załogi. Przez wiele lat wspólnej pracy nauczyliśmy się tego, 

a dodatkowo lubimy razem odpoczywać. Dlatego też od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem 

wycieczki pracownicze. Jest to okazja do poznania się z prywatnej strony, podtrzymywania przyjaźni. 

Wspólne zwiedzanie urokliwych zakątków naszego kraju i państw sąsiadujących zbliżyło całą załogę, wiemy, 

że możemy na sobie polegać. Początkowo nasze wyjazdy były jedno dniowe, ale z upływem lat jeździmy 

na dwu - trzy - dniowe wędrówki. 

 Zaczęło się od zwiedzania Wilna. Potem był Kazimierz nad Wisłą, z kamieniczkami, starym rynkiem. 

Oglądaliśmy zachody słońca nad Bałtykiem. Zachwycaliśmy się architekturą Gdańska, spacerowaliśmy po 

sopockim molo. Doszliśmy do wniosku, że zanim zachwycać się 

będziemy urokami różnych zakątków Polski, należy poznać to 

co mamy pięknego blisko nas. Zorganizowaliśmy wycieczkę 

szlakiem Papieskim. Podziwialiśmy uroki Supraśla i jego okolic. 

Zagościliśmy w meczecie w Kruszynianach i jedliśmy tatarskie 

potrawy. Z zielonych terenów naszego Podlasia zawędrowaliśmy 

na Litwę do Pałangi. Spacerowaliśmy brzegiem morza, tańczyliśmy 

w przytulnych kafejkach. Czas najwyższy poznać uroki polskich gór. 

Z wyciągu na Śnieżkę podziwialiśmy krajobrazy. We Wrocławiu 

zachwyciła nas Panorama Racławicka. Okazało się, że wśród nas, dzięki wyjazdom, pojawili się amatorzy 

fotografii. Każdy wyjazd wzbogacał nas o nowe wartości poznawcze, uczył koleżeńskości i sprawiał wiele 

radości ze wspólnie spędzonego czasu. Dla wszystkich pracowników organizowane były ogniska, pikniki, 

wyjazdy na spektakle do stolicy – niezapomniany „Upiór w operze”. Często chodzimy do kina i teatru w 

naszym mieście. 

Uroczystości Dnia Edukacji są dla nas okazją do spotkań wszystkich pracowników. Emeryci są zapraszani na 

przedstawienia przedszkolaków, na uroczyste kolacje, herbatki. Święta Bożego Narodzenia należą do tradycji 

naszych spotkań, podzielenia się opłatkiem, złożeniem  życzeń. 

Na czym polega jeszcze fenomen zgodnej pracy? Staramy się pamiętać o ważnych wydarzeniach w życiu 

naszych kolegów i koleżanek – tych radosnych i tych smutnych. Krótko mówiąc jesteśmy jedną wielką 

rodziną. W końcu spędzamy ze sobą dużo czasu, pracujemy od wielu lat, więc chcemy żyć i pracować w 

przyjaznej atmosferze. 

Lata doświadczeń i zaangażowanie wszystkich pracowników pozwalają na rozwój placówki. Dbamy o 

dziedzictwo tworzone z pasją. Jesteśmy dumni, że przyszło nam pracować właśnie tu w Samorządowym 

Przedszkolu nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku.  

Ewa Pieczyńska 
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GABRIELA  SIMONA KOSSAK 
 

Życie i twórczość 

 Prof. dr hab. Simona Gabriela Kossak, używająca jednego imienia 

- Simona, urodziła się dnia 30 maja 1943 r. w Krakowie. Studia wyższe 

odbyła w latach 1965-1970 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskała tytuł magistra 

biologii. Stopień naukowy doktora nauk leśnych nadała jej w 1980r. 

Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie 

na podstawie rozprawy doktorskiej pt: „Badania nad sytuacją troficzną 

sarn na siedlisku boru mieszanego świeżego w Puszczy Białowieskiej”. 

W 1991r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała 

jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych na podstawie 

rozprawy habilitacyjnej pt.:”Środowiskowe i wewnątrzgatunkowe 

uwarunkowania zachowań pokarmowych sarn (Capreolus capreolus L.) 

w środowisku leśnym”. Obie prace zostały wyróżnione przez 

Radę Naukową. W 2000r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk leśnych. Biolog, leśnik, popularyzator 

nauki. Znana przede wszystkim z aktywności na rzecz zachowania resztek naturalnych ekosystemów Polski. 

W swojej pracy naukowej zajmowała się m.in. ekologią behawioralną ssaków. Sama siebie określała czasem 

mianem „zoopsychologa”. 

 Simona Kossak po ukończeniu studiów w 1970 r., pracowała w Zakładzie Badania Ssaków PAN 

w Białowieży na stanowisku asystenta (1971-1974) i starszego asystenta (1974). Od 1975r. była zatrudniona 

w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych (dawniej Ochrony Przyrody) 

w Białowieży; w latach 1975-1980 na stanowisku asystenta, w latach 1980-1993 - na stanowisku adiunkta, 

w latach 1993-1997 - docenta, a od 1997r. - profesora. Od 2002r. była zatrudniona na stanowisku profesora 

na Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce, gdzie była 

wykładowcą przedmiotu „ekologia”. Dnia 1 stycznia 2003 r. została powołana na stanowisko kierownika 

Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży. 

 Dorobek twórczy prof. dr hab. Simony Kossak obejmuje ogółem ponad 140 oryginalnych opracowań 

naukowych, artykułów pop - naukowych, niepublikowanych dokumentacji naukowych oraz 3 książki 

(„Opowiadania o ziołach i zwierzętach”, „Wilk -morderca zwierząt gospodarskich?”, „Saga Puszczy 

Białowieskiej”). Jej działalność naukowa ma charakter interdyscyplinarny zawiera, bowiem wiele nurtów 

współczesnych badań przyrodniczych związanych z ochroną przyrody. Na szczególną uwagę zasługują prace 

z zakresu ekologii behawioralnej ssaków łownych i chronionych bytujących w środowisku leśnym. Jej główne 

zainteresowania i osiągnięcia naukowe dotyczą: ekologicznych relacji między zespołem ssaków roślinożernych 

i drapieżnych bytujących na wspólnym terenie; preferencji siedliskowych ssaków łownych i chronionych; 

ochrony gatunków rzadkich i środowiska ich bytowania; ograniczania szkód w lasach powodowanych przez 

zwierzynę; metodycznych podstaw inwentaryzowania oraz monitorowania stanu populacji ssaków łownych 

i chronionych; wypracowywania i wdrażania do praktyki ekologicznych podstaw gospodarowania łowieckiego. 

 Na podkreślenie zasługuje niezwykła aktywność informacyjno-edukacyjna oraz dydaktyczna 

prof. dr hab. Simony Kossak. W szeregu czasopism kulturalno - oświatowych i przyrodniczo-leśnych 

regularnie zamieszczała artykuły popularyzujące wyniki badań oraz problemy szeroko rozumianej ochrony 

przyrody. 

 Do tego dorobku należy dodać częste spotkania z młodzieżą szkolną i akademicką oraz z mieszkańcami 

Białostocczyzny, jak również codzienne (od 2001 r.) audycje w Radio Białystok poświęcone popularyzowaniu 

wiedzy przyrodniczej. Jej radiowe audycje „Dlaczego w trawie piszczy" w Radiu Białystok emitowane 

były również w innych regionalnych oddziałach Polskiego Radia. Nawet będąc już w szpitalu, nagrywała 

kolejne odcinki swojej codziennej audycji. Radio Gdańsk za popularyzowanie wiedzy przyrodniczej na antenie 

radiowej przyznało jej nagrodę "Osobowość Radiowa Roku 2003".  Wśród wystąpień publicznych 

były również cykliczne i okazjonalne wystąpienia telewizyjne oraz autorskie filmy przyrodnicze prezentowane 
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na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz w trakcie autorskich spotkań. Filmy te 

były nieodpłatnie przekazywane przez autorkę młodzieżowym ośrodkom edukacji ekologicznej, domom opieki 

społecznej i osobom prywatnym.  

 W latach 1992-1995 Simona Kossak samodzielnie prowadziła Biuro MaB programu UNESCO pracując 

na rzecz spopularyzowania potrzeby ochrony bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. Brała czynny udział 

w szkoleniach z udziałem pracowników lasów państwowych, parków narodowych i pozarządowych 

organizacji ekologicznych. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Ekologicznego. Uczestniczyła w pracach 

pierwszej kadencji Rady Naukowo-Społecznej LKP „Puszcza Białowieska”, była też członkiem Wojewódzkiej 

Komisji Ochrony Przyrody. Od 1991r. była członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

Od 1999r. była redaktorem naczelnym Wydawnictw Instytutu Badawczego Leśnictwa. Od 2000r. 

była członkiem Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Białymstoku. 

Prof. dr hab. S. Kossak od 1 stycznia 2003 r. pełniła obowiązki kierownika Zakładu Lasów Naturalnych 

Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. Ponadto, była pomysłodawcą unikatowego na skalę światową 

urządzenia ostrzegającego dzikie zwierzęta przed przejazdem pociągów. 

 Była znana z bezkompromisowych poglądów i działań na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza Puszczy 

Białowieskiej, gdzie w starej leśniczówce „Dziedzinka” mieszkała ponad 30 lat. 

 W uznaniu zasług na polu nauki i popularyzowania ochrony przyrody, prof. dr hab. Simona Kossak w 

1997 r. otrzymała Złotą Odznakę, a w październiku 2000 r. została uhonorowana - Złotym Krzyżem Zasługi. 
 

Simona w Liceum Plastycznym im. Wojciecha Kossaka w Łomży 

 „(…) Kontakt z młodzieżą i jej twórczością pozwolił mi zrozumieć ten pozorny paradoks. Z dala 

od demoralizującego wpływu wielkich i zamożnych centrów miejskich w krajobrazie o zachowanym uroku 

naturalności spotkałam bowiem artystów młodzieńczo wrażliwych, ceniących miejscowe tradycje i własne 

>korzenie<. I co najbardziej mnie zaskoczyło - niebywale utalentowanych. (…) 

 Oglądając wystawione w szkole prace uczniów - prawie jeszcze dzieci - kilkakrotnie miałam wrażenie, 

że znajduję się w Akademii Sztuk Pięknych (…) . Nawiązanie bliskich kontaktów z Liceum Plastycznym jest 

tym bardziej dla mnie miłe, iż związana jestem emocjonalnie z ziemią łomżyńską, tu urodziła się i wychowała 

moja babka - Maria Kisielnicka. Od wielu już lat mieszkam w Białowieży, niedaleko od Łomży, dzięki czemu 

szkoła artystyczna im. Wojciecha Kossaka będzie mogła z całą pewnością liczyć na żywe zainteresowanie 

z mojej strony. Ponieważ prócz pracy naukowej zajmuję się pisarstwem i twórczością artystyczną, mogę stać 

się zwornikiem łączącym przeszłość rodziny Kossaków z teraźniejszością, a postać Patrona szkoły uczynić 

w odbiorze młodzieży bardziej bliską i ludzką”(…) /Simona Kossak/ 
 

 W ostatnich latach Pani Simona Kossak uczestniczyła we wszystkich ważniejszych wydarzeniach 

szkolnych.  Jeśli nie mogła być osobiście dzwoniła lub pisała.  
 

 13 marca w godzinach wieczornych zostaliśmy poproszeni o przyjazd do szpitala. 

Następnego dnia na spotkaniu Pani Profesor przyjęła Złotą Odznakę o nr 1 Liceum Plastycznego 

im. Wojciecha Kossaka w Łomży w uznaniu za jej ciepłe i mądre serce, którym ogarniała, jak to zwykła 

mawiać „swoje Kossaczęta”, był również list : 
 

 „Droga Pani Simono, 

jeszcze parę dni temu, 8 marca słyszeliśmy Pani archiwalne nagranie na antenie Radia Białystok. Mówiła Pani 

o motylach zimujących na poddaszach naszych domów. Zwracała się Pani z prośbą o uchylanie okien, tak aby 

z wiosną mogły odfrunąć. 

 Pani również jest barwnym motylem, który zechciał pomieszkać z nami w naszym symbolicznym domu 

noszącym imię Wojciecha Kossaka. I choć był to czas zbyt krótki, to motyl zdążył nas wszystkich zachwycić 

pięknem tak niepospolitym, tak niepopularnym i niepasującym do konsumpcyjnego świata, że momentami 

czuliśmy się zawstydzeni. 

 Z wiosną Pan Bóg otworzył świetliste okno i wyfrunął motyl, który z natury swojej jest wolny. 

Pozostawił jednak w naszym domu swój żywy, intensywnie piękny obraz. Poniesiemy go w nasze życie 

starając się nie deformować. Pani mądrość, szacunek dla uczciwości, moralności, czystości powołania do pracy 

twórczej będą nam świecić jak diament pośród popiołów.” 
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Ostatnia droga 

 Simona Kossak zmarła 15 marca 2007 w białostockim szpitalu po długiej i ciężkiej chorobie. 

Odchodziła od nas świadomie, żegnając się z wszystkimi bliskimi, porządkując swoje życiowe sprawy, 

wpisując je jakby w słowa pieśni słonecznej św. Franciszka, która była jej ulubioną modlitwą. 
 

 „Panie bądź pochwalony 

 Przez naszą siostrę - śmierć cielesną 

 Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła. 

 Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym konają. 

 Błogosławieni Ci  

 Którzy odnajdują się w Twojej świętej woli, 

 Albowiem poraz wtóry 

 Śmierć im krzywdy nie uczyni. 

 Czyńcie chwałę i błogosławcie Panu 

 I składajcie mu dzięki 

 I służcie Mu 

 Z wielką pokorą.” 
 

 Msza Święta żałobna odbyła się 22 marca, w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha 

w Porytem. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy i sympatycy, pożegnali w Porytem koło Stawisk 

profesor Simonę Kossak. 

 Zgodnie ze swoją ostatnią wolą spięła ona klamrą historię rodziny Kossaków, wybierając na uroczystość 

pogrzebową ten sam kościół, w którym 123 lata wcześniej jej dziadek, Wojciech Kossak, poślubił babkę 

Marię z domu Kisielnicką. Profesor Simona Kossak spoczęła na cmentarzu parafialnym, w krypcie 

przygotowanej dla niej w centralnej jego części, tuż za grobem rodziny Kisielnickich.  

 „Ostatnim życzeniem profesor Simony Kossak było, aby jej pogrzeb był tak prosty, jak jej życie” - 

powiedział wykonawca Jej ostatniej woli duchowej - ks. Janusz Kotowski. - "Jednak z przyczyn obiektywnych 

nie dało się wypełnić tej prośby do końca. Była człowiekiem bardzo aktywnym i stała się bliska tak wielu 

ludziom, którzy chcą ją dziś pożegnać".  

 Przyjechali przyjaciele, znajomi i słuchacze wypełniając kościół parafialny p.w. św. Wojciecha. 

Przybyły delegacje leśników uczniowie z Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży, młodzież 

ze szkół w gminie Stawiski, strażacy, radiowcy. 

 

 „Nad  wszystko co w dzikiej przyrodzie,  

 co żyje, oddycha i śpiewa, 

 nad wszystko, co kocha i tęskni,  

 miłuję leśne drzewa… 

 …A gdy już usnę na wieki,  

 niech sen mi się przyśni królewski… 

 Niech mnie kołysze do marzeń 

 szum Puszczy Białowieskiej…” 

 Julian Ejsmond 
 

( motto z książki Simony Kossak, „Saga Puszczy Białowieskiej”, Warszawa 2001 ) 

 

Wspomnienie o Simonie 

 „Kochała ludzi i zwierzęta, cieszyła się ich wzajemnością. Jej codzienne gawędy „Dlaczego w trawie 

piszczy” uczyły nas, że człowiek i przyroda tworzą jedność. Dla wielu z nas była najlepszym nauczycielem, 

który pomagał zrozumieć otaczający nas świat. I choć już nie ma Jej wśród nas - pozostały Jej mądre i barwne 

opowieści, które niezmiennie cieszą się zainteresowaniem słuchaczy.” 
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„Simona Kossak przyjechała w zacisze Puszczy Białowieskiej ponad 30 lat temu. Miała zostać tu kilka dni, 

została wśród drzew, zwierząt i tutejszych ludzi całe swoje życie. Puszczy poświęciła wszystko co miała. 

Mieszkała skromnie i sama też była niezwykle skromną kobietą. Przez 6 lat, codziennie na antenie Polskiego 

Radia Białystok, opowiadała o swoich ukochanych sroczkach, bocianach, łasiczkach, ryjówkach i tysiącu 

innych, małych przyjaciołach. Kochali ją słuchacze i Ona chętnie opowiadała o swojej leśnej pasji.” 
 

Ks. Janusz Marian Kotowski - proboszcz parafii Poryte 

 Pani Simona „(…) która jawi się nam w pamięci jako postać pełna pasji twórczej jak przystało 

na niepospolity ród Kossaków z którego się wywodziła. Nie malowała farbą, ale paletą wiedzy i pędzlem 

słowem który  pozwalał na malowanie obrazów ręką fachową - profesora nauk, gamą barw pejzażu biologa 

i człowieka troszczącego się o ochronę środowiska i przyrody. Sama osiadłszy na puszczy mawiała, że udało 

się jej usiąść jak u Pana Boga za piecem.(…) 

 Malowała słowem, które plastycznie oddawało obraz ciszy i powagi puszczy, zieleni trawy 

i wszystkiego co w niej piszczy. O Jej ojcu - Jerzym Kossaku - powiedziano:" iż maluje dla wszystkich". 

Można powiedzieć to samo o Pani Profesor. Pod polskie, a szczególnie podlaskie strzechy przybliżała dzięki 

swoim gawędom radiowym piękno i istotę polskiej przyrody. Stała na jej straży.(…) 

 Była wymagająca od siebie i innych, chociaż jak każdy człowiek skazana na słabości, niedoskonałości 

i grzech jak każdy człowiek skażony grzechem pierworodnym. Tworzyła przestrzeń dla realizacji wiedzy 

i marzeń każdemu kto się do niej zbliżył i sama tej przestrzeni potrzebowała.(…) 

 Pani profesor powiedziała: "Tu chce spocząć by historia zatoczyła koło, byśmy mogli wydobyć z niej 

to co najcenniejsze. Wartości jakie niesie ze sobą miłość, rodzina, patriotyzm, poświecenie i oddanie, 

umniejszanie się by drugi mógł wzrastać.(…) Nieśmiertelna jest pamięć jej imienia pomiędzy krewnymi, 

przyjaciółmi i tymi wszystkimi, co w jakimkolwiek zetknięciu z nią zostawali; Nieśmiertelnym jest duch 

jej czynów; Urodzajne nasiona mądrości przez nią na rolę serca rzucane najpiękniejsze wydadzą owoce, a więc 

duch jej czynów podobnie jak ona sama nie umrze. (…)” 
 

Media o Pani Simonie 

Gazeta Wyborcza, 17 marca 2007 r. 

 „Potrafiła w rozmowach o przyrodzie przechodzić gładko do życia codziennego człowieka. Pokazując, 

że nadal, mimo wszystko, jest on jej częścią. Umiała pasjonująco opowiadać nawet o stworzeniach 

tak nieprzyjemnych, jak osy. (…) Miała albo przyjaciół, albo wrogów; wśród tych, co ją znali, 

nie było obojętnych. Zresztą przyjaciół było znacznie więcej. Często się uśmiechała, tak delikatnie, jak mała 

dziewczynka. 

 (…) Wiele osób, mówiąc o puszczy, myślało automatycznie o niej. Bo mało kto zrobił tyle 

dla popularyzacji tego miejsca - w radiu, podczas wykładów, w książkach i artykułach. Nie tylko dla tego 

miejsca, ale dla przyrody w ogóle. (…). Wraz z nią odszedł kawał historii Białowieży.” Jakub Medek 
 

Krzysztof Wolfram, Prezes fundacji Zielone Płuca Polski  

 „Pamiętam doskonale moment, kiedy przyjechała do puszczy, na początku lat siedemdziesiątych. 

Wówczas był między nami duży dystans. Simona, nazywana w Białowieży Czarownicą z Dziedzinki, 

była wtedy samotniczką, unikała ludzi. Ten dystans z czasem zniknął, często razem pracowaliśmy. 

Zwłaszcza w ostatniej dekadzie, zasiadając razem w radzie naukowej parku. Snuliśmy wielkie plany 

na przyszłość. Simona była świetnym nauczycielem i obserwatorem, nie tylko przyrody. Jej odejście, 

zwłaszcza dla nas, przyrodników, jest wielką stratą. Ta mała kobietka, bezkompromisowa i bezpośrednia, 

miała w sobie nieprzebrane pokłady energii.” 
 

Janusz Korbel, mieszkaniec Białowieży, ekolog, członek rady naukowej Białowieskiego Parku Narodowego  

 „Jako dwudziestoparoletni chłopak zaczytywałem się tekstami młodej dziewczyny z Krakowa, 

która przeniosła się do puszczy i pisała o zwierzątkach. To była Simona. Kiedy nie mieszkałem jeszcze tutaj, 

często przyjeżdżałem do niej. Rzadko kiedy w dyskusjach zgadzaliśmy się, ale nigdy nie było kłótni, wielekroć 

okazała mi wielką przyjaźń. Była wyjątkowa, bardzo silna. Mimo że potrafiła być bardzo kontrowersyjna, nikt 

chyba nie zrobił dla popularyzacji Puszczy Białowieskiej tyle, co ona. Poza tym to chyba jedyny znany mi 

profesor, który potrafił kpić z naukowości i mieć do niej, a co za tym idzie - samej siebie - ogromny dystans.” 
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Radio Białystok, Regionalny Portal 4lomza.pl, 16 marca 2007r. 

 „Jeszcze przedwczoraj w szpitalnym łóżku spotkała się z dyrekcją szkoły Liceum Plastycznego 

im. Wojciecha Kossaka w Łomży. Jej życzeniem było m.in. fundowanie co roku jednemu, znajdującemu się 

w najtrudniejszej sytuacji materialnej uczniowi stypendium. Prof. Simona Kossak przekazała także część 

swoich osobistych przedmiotów łomżyńskiemu liceum.” 
 

Kurier Poranny, 17 marca 2007 r. 

„Ona kochała Puszczę.” Alicja Zielińska 

(…) Elżbieta Malzahn, dziekan Zamiejscowego Wydziału Zarządzania Środowiskiem Politechniki 

Białostockiej w Hajnówce - Dzika, pierwotna przyroda była dla Simony Kossak rajem. Mieszkała 

w drewnianym domu otoczonym wiekowymi dębami. Wodę nosiła ze studni, czytała przy lampie naftowej. 

 (…) Dokładnie tak chciałam. Otwieram okno i las wchodzi mi do mieszkania - opowiadała nam, kiedy 

kilka lat temu mieliśmy szczęście odwiedzić ją właśnie w Dziedzince. 

(…) Mówiła językiem zrozumiałym dla każdego, potrafiła zażartować, wtrącić ciekawostkę - wspomina 

Jarosław Iwaniuk. - Nagrywaliśmy audycje na tydzień, dwa, czasami na miesiąc, wszystko zależało od tego, 

jak rozwijała się przyroda. Jeśli zaczynało dziać się coś ważnego, pani profesor dzwoniła, dodawała 

informacje. Mówiąc o przyrodzie, mówiła o ludziach, o naszym życiu i wskazywała nam, że od zwierząt 

możemy się nauczyć bardzo dużo, przede wszystkim uczuć, tych najważniejszych - podkreśla Jarosław 

Iwaniuk.” 
 

TVP3, 16 marca 2007 r. 

 „(…) Jak sama mówiła o tym cyklu, najpierw opisywała to, co aktualnie dzieje się w przyrodzie. 

„Ale ile można w kółko Macieju mówić o tym samym? Zaczęłam więc realizować swoją misję łagodzenia 

obyczajów. Opowiadać o zwierzętach - jakie mają myśli, namiętności - i przekładać to trochę na ludzi. 

Łagodzić ludzi wobec ludzi, łagodzić ludzi wobec zwierząt”. 
 
 

Urządzenie do odstraszania zwierząt UOZ-1 – urządzenie ostrzegające zwierzęta przed 

przejazdem pociągu, wprowadzane przez Polskie Koleje Państwowe. Przeznaczone jest do instalowania w 

miejscach przecięcia linii kolejowej ze szlakami migracji dużych ssaków w celu przeciwdziałania kolizji 

pociągu ze zwierzęciem, a tym samym zmniejszenia strat w populacji tych zwierząt. Urządzenie ma na celu 

wywołanie u zwierzęcia odruchu ucieczki w wyniku odebrania sygnału ostrzegawczego. 

 Na około minutę przed przejazdem pociągu odstraszacz wydaje opracowaną przez zoopsychologów 

atrapę bodźców kluczowych - sekwencję naturalnych alarmująco-informacyjnych sygnałów dźwiękowych: 

ostrzegawczy krzyk sójki, ujadanie psów w nagance rżenie konia; wzbogaconych o dodatkowe bodźce, tzw. 

sekwencje śmierci: kniazienie zająca (głos, jaki wydaje, gdy jest przerażony lub ranny), głos zarzynanej świni. 

Sekwencja ta trwa od 50 do 180 sekund. Jej długość jest automatycznie dopasowywana do zmieniającej się 

prędkości pociągu. Autorzy opracowania zapewniają, że "przy sporządzaniu atrapy żadne zwierzę nie było 

celowo szczute, dręczone i nie zostało celowo zabite”. 

 Metodę działania wymyśliła biolog prof. Simona Kossak z Instytutu Badawczego Leśnictwa 

w Białowieży, zostały one zbudowane przez Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Neel sp. z o.o. 

z Warszawy, zajmujące się automatyką kolejową. Mają one kształt walca o wysokości 110 cm i średnicy 

30 cm. Koszt inwestycji zainstalowania jednego odstraszacza to ok. 35 tys. zł. Na jednym kilometrze toru 

instaluje się 15 odstraszaczy. Ich zastosowanie jest rozwiązaniem o innym charakterze, niż tzw. mosty 

dla zwierząt, gdyż tu zwierzęta mogą przechodzić na całej długości 

toru z ograniczeniem na czas przejazdu pociągu. Most nie daje 

gwarancji że zwierzę go odnajdzie, a ogrodzenia kierujące do 

niego może stać się pułapką ułatwiającą polowanie drapieżnikom. 

W 2005 roku 62 odstraszacze stanęły na trasie między Mińskiem 

Mazowieckim i Siedlcami. Od chwili ich zainstalowania, według 

relacji kolejarzy i myśliwych, nie zginęło na tej trasie ani jedno 

zwierzę. Liczba tropów w okolicach odstraszaczy jest znacznie 

mniejsza niż w innych podobnych miejscach. 
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Działania podjęte w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej 

związanych z rozpropagowaniem Patrona: 

 Wybór patrona przedszkola - Simony Kossak zaistniał podczas organizacji konkursu edukacyjno-

plastycznego „Przedszkolaki kochają przyrodę” z udziałem dzieci z białostockich przedszkoli. 

Następnie podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 28.06.2011 r przyjęto wniosek o wyborze 

na patrona, tak by Przedszkole nadal kojarzyło się  dzieciom z możliwością bezpośredniego obcowania 

i pięknem przyrody podlaskiej, z osobą Simony Kossak, której działalność przyrodnicza i ekologiczna będzie 

wyznaczała kierunek rozwoju koncepcji pracy przedszkola w zakresie wiedzy i postaw proekologicznych 

dzieci w wieku przedszkolnym. A przedszkole będzie miejscem, które będzie się identyfikowało, z kimś, 

kto odegrał na Podlasiu dużą rolę w krzewieniu wiedzy przyrodniczej, z kimś znanym z pięknych opowieści 

i gawęd o lasach i Puszczy Białowieskiej , a także o innych pięknych zakątkach przyrodniczych, 

ekosystemach, faunie i florze występującej na terenie Polski. 

 Cele i zadania przedszkola efektywnie realizowane od wielu lat pozwoliły na realizację i wprowadzenie 

wniosku nadania placówce imienia Simony Kossak wśród społeczności przedszkolnej, aby wyznaczyć dalszy, 

perspektywiczny kierunek rozwoju placówki ujętej w jakościowej polityce koncepcji pracy przedszkola  

Możliwości realizacji tego zadania stwarza Statut PS Nr 77. 

 W dniu 1 września 2011 roku podczas zebrania organizacyjnego z rodzicami wychowanków, 

przedstawiono wniosek Rady Pedagogicznej, przybliżając działalność i postać patrona Pani Simony Kossak, 

ze zwróceniem uwagi na zasługi w dziedzinie krzewienia wiedzy przyrodniczej na Podlasiu- w Puszczy 

Białowieskiej. Rodzice przyjęli propozycję wyboru Simony Kossak na patrona przedszkola z dużym 

entuzjazmem i aprobatą. 

 W dniu 14 września 2011 roku powołana Rada Rodziców wyraziła pozytywną opinię o wyborze patrona 

przedszkola - Simony Kossak, planując w swoich działaniach aktywny udział i włączanie się w realizację 

harmonogramu podejmowanych działań w związku z nadaniem imienia placówce. 

 W dniu 15 września 2011 roku Rada Pedagogiczna podjęła Uchwałę Nr 2/2011  o nadaniu imienia 

przedszkolu Simony Kossak. Dyrektor przedszkola powołała zespół zadaniowy nauczycieli d.s nadania imienia 

w składzie: Jolanta Kłusewicz (koordynator), Beata Gudalewska, Ewa Pieczyńska- odpowiedzialne 

za realizację harmonogramu działań, opracowanie biografii patrona, prowadzenie informacyjnego 

„Kącika Patrona - Simony Kossak” oraz zaangażowanie w działania społeczności przedszkola. 

 Wybór nazwy przedszkola odbył się w drodze plebiscytu, który został przeprowadzony na terenie 

placówki w terminie od dnia 1.10-20.10.2011roku. Po zebraniu propozycji nazw od społeczności 

przedszkolnej: rodziców, wychowanków, pracowników oraz ogłoszeniu wyników, w terminie 24.10-

04.11.2011 roku  na terenie placówki przeprowadzono plebiscyt na nazwę przedszkola z udziałem rodziców 

z dziećmi, pracowników przedszkola. 

 

Wyniki plebiscytu przedstawiały się następująco: 

 10 głosów -  Rumianek  

 5 głosów -  Mali Przyrodnicy 

 3 głosy -  Ekoludki 

 8 głosów -  Mali Przyjaciele Przyrody 

 7 głosów -  Leśne Ludki 

 71 głosów -  Rumiankowe Przedszkole 
 

 Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wybór patrona przedszkola Simony 

Kossak oraz nazwy „Rumiankowe Przedszkole”, które wiąże się z nazwą ulicy, przy której mieści 

się  rzedszkole.  

 W dniu 24 października 2011 roku zespół zadaniowy nauczycieli d.s nadania imienia przedstawił 

Radzie Pedagogicznej opracowany , ostateczny harmonogram działań przy włączeniu społeczności przedszkola 

oraz aktualny stan jego realizacji. 
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 Działając w oparciu o harmonogram nadania imienia 

przeprowadzono konkurs plastyczny na logo przedszkola 

„Rumiankowe Przedszkole” z udziałem wychowanków 

przedszkola oraz rodziców. W terminie od dnia 14.11-17.11.2011r. 

zorganizowano galerię prac plastycznych dzieci i rodziców, 

przedstawiających propozycję na logo, po wcześniejszych 

obchodach w przedszkolu „Dnia Rumianka”, zorganizowanie 

dramy przez dzieci 6- letnie „Wędrówka Rumianka”, pokaz 

slajdów przyrodniczych oraz słuchanie gawęd Simony Kossak.  

 Dzieci we wszystkich grupach wiekowych zaakceptowały 

nazwę „Rumiankowe Przedszkole” dlatego też wspólnie z dziećmi 

postanowiliśmy nadać przedszkolnym grupom nazwy kojarzące się 

z Patronem oraz środowiskiem przyrodniczym. 

 W dniu 5 grudnia 2011 roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 w Białymstoku w wyniku obrad 

komisji konkursowej, złożonej z Rady Rodziców, personelu przedszkola, zespołu nauczycieli d.s nadania 

imienia, której przewodniczyła Pani Dyrektor wybrano laureata konkursu na logo „Rumiankowego 

Przedszkola”, której autorem został Kewin Tworkowski - 6-latek z IV grupy. Wyróżnienia oraz nagrody 

zostały wręczone na forum przedszkola podczas uroczystości „ Mikołajki w przedszkolu”. 

Następnie propozycję na logo z wykorzystaniem pracy plastycznej Kewina Tworkowskiego opracowano 

graficznie i przedstawiono do wyboru społeczności przedszkolnej w „Kąciku Patrona - Simony Kossak”. 

Ostatecznie wybrano logo „ Rumiankowego Przedszkola”: 
 

 Propozycją na hymn przedszkola jest piosenka „Mali przyrodnicy”, którą dzieci śpiewają podczas 

uroczystości i wydarzeń  przedszkolnych promujących postawy proekologiczne. 

 Od września 2011r. do stycznia 2012r. trwały prace rady pedagogicznej związane z typowaniem zadań 

do realizacji w związku nadaniem imienia. Podczas rady pedagogicznej w dniu 15.09.2011 roku został 

zatwierdzony harmonogram działań. Realizację zadań zaplanowano w okresie od września  2011 r do końca 

czerwca 2012r. 

 Wśród zadań do realizacji znalazły się ds.: 

1. opracowanie bibliografii Simony Kossak 

2. wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego z książki, albumy, gawędy Simony Kossak 

3. urządzenie kącika Patronki Simony Kossak 

4. opracowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem gawęd Simony Kossak, organizacja 

pokazów slajdów przyrodniczych 

5. prowadzenie zajęć edukacyjnych w oparciu o zgromadzone  scenariusze opracowane  przez nauczycieli 

oraz gawędy przyrodnicze Simony Kossak 

6. zorganizowanie II  edycji  konkursu  edukacyjno-plastycznego dla przedszkoli Miasta Białegostoku oraz 

województwa podlaskiego „Przedszkolaki kochają przyrodę” 

7. zorganizowanie II edycji przeglądu recytatorskiego dla przedszkoli Miasta Białegostoku pod hasłem „ 

Co w trawie piszczy?” Zorganizowanie we wcześniejszym etapie w/w przeglądu wierszy 

wewnątrzprzedszkolnego z udziałem dzieci z przedszkola przygotowanych przez rodziców. 

8. zorganizowanie konkursu wewnętrzprzedszkolnego na logo do wybranej nazwy przedszkola wśród 

dzieci i rodziców przedszkola 

9. nawiązanie współpracy z instytucjami bezpośrednio związanymi z przyrodą i ochroną środowiska 

naturalnego oraz Patronką przedszkola 

10. organizacja bliskich spotkań z przyrodą ( wycieczki przyrodnicze do Nadleśnictw Białowieża, Czarna 

Białostocka, Dojlidy- ścieżki edukacyjne, izby i muzea przyrodnicze, spacery połączone z obserwacjami 

przyrodniczymi, spotkania z leśnikami, pokazy slajdów przyrodniczych, pokazów multimedialnych, 

słuchanie gawęd Simony Kossak, podejmowanie na terenie przedszkola akcji promujących ekologię- ds. 

sadzenie krzewów, drzew, korzystanie z programów edukacyjnych) 

11. gromadzenie materiału przyrodniczego do zajęć i zabaw w grupach przedszkolnych 
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12. organizowanie przyrodniczych zabaw badawczych (doświadczenia przyrodnicze, hodowla roślin - 

wysiew nasion kwiatów, rumianków na rozsady do ogrodu , sadzenie razem z dziećmi) 

13. zorganizowanie konkursu wiedzy przyrodniczej dla wychowanków przedszkola 

14. wydanie specjalnego numeru gazetki przedszkolnej „Echo Przedszkola” poświęconej Patronce - 

Simonie Kossak 

15. opublikowanie artykułów w czasopismach oświatowych opisujących działania podjęte w związku 

z nadaniem imienia placówce oraz zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola 

16. słuchanie gawęd Simony Kossak wspólnie z rodzicami 

17. opracowanie fotogazetki i filmu wideo z uroczystości nadania imienia w przedszkola. 

 

Geneza i charakterystyka  innowacji programowo- metodycznej  

„Dlaczego w trawie piszczy?” 

 Przedszkole Samorządowe  nr 77 w Białymstoku usytuowane jest na jednym  z największych miejskich 

osiedli „Zielone Wzgórza”. Jednak  jego położenie  jest wyjątkowo atrakcyjne. Z dala od zgiełku, 

na obrzeżach, graniczy z dużą zieloną przestrzenią. Wiosną otoczone jest przez kwitnące kaliny i kwiaty 

na pobliskich łąkach. Latem  wybujała zieleń i mnóstwo kolorowych owadów towarzyszy dzieciom w trakcie 

spacerów i obserwacji przyrodniczych. Jesienią różnobarwne drzewa i szpaler jarzębin tworzą przepiękny 

obraz za oknami.  Takie inspirujące otoczenie  jak również indywidualne zainteresowania i pasje grona 

pedagogicznego zdecydowały o profilu przedszkolnej edukacji od początku  istnienia placówki.  

 W roku 1997 powstała tu i została zatwierdzona do realizacji przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

innowacja programowa „Z kolorami przez świat” autorstwa nauczycielek Jolanty Kłusewicz 

i Iwonny Zaborowskiej. Była to pierwsza innowacja wychowania przedszkolnego w naszym regionie. 

Jej istotą było zgrupowanie treści poznawczych wokół barw zmieniającej się przyrody. Aktywne poznawanie 

kolorowej rzeczywistości  dostarczyło na przestrzeni lat wielu wrażeń, wzbogaciło wiedzę, zapoczątkowało 

zainteresowania przyrodnicze  kolejnych roczników naszych dzieci.  

 Kontynuując wybrany kierunek pracy, ze szczególnym zainteresowaniem dokonujemy w przedszkolu 

analizy pojawiających się programów wychowania przedszkolnego pod kątem treści przyrodniczych, 

ich zakresu, sposobów zainteresowania dzieci, możliwości realizacji z uwzględnieniem metod aktywnych. 

Różnorodność propozycji obliguje jednak do przyjęcia pewnej idei, która wytyczyłaby nadrzędny cel 

podejmowanych działań. Idei, która jest ważna z punktu widzenia rozwoju dziecka, jego potrzeb, jego emocji.  

 W naszym przedszkolu -  postawiliśmy na ciekawość świata i wrażliwość. Te dwie  immanentne cechy 

wieku dziecięcego wymagają niezwykłej troski i starań. Należy je umiejętnie podtrzymywać i rozwijać po to, 

by zagnieździły się jak najdłużej w małym człowieku i pozostały z nim na całe życie.  

 „Dlaczego w trawie piszczy?”- to koncepcja, w której dziecięca ciekawość będzie zaspokojona. 

Tytułowe „dlaczego” znajdzie zaskakujące, nieznane dotąd wyjaśnienia. Wyjaśnienia zapadające w pamięć 

dzięki zaangażowaniu się dziecka w działania związane z tematem.  Innowacja dotyczy włączenia do realizacji 

dodatkowych treści przyrodniczych, starannie wybranych pod kątem ich ładunku emocjonalnego 

i informacyjnego.  

 Poszukując takich treści autorzy będąc pod wrażeniem gawęd radiowych prof. Simony Kossak 

postanowili oprzeć się na ogromnej wiedzy a jednocześnie wielkiej wrażliwości i niezwyczajnemu spojrzeniu 

Pani Profesor. To było właśnie to, o co chodziło – można było wyłowić  w powodzi wiedzy przyrodniczej, 

tak jak w gąszczu trawy, rzeczy i zjawiska z pozoru mikroskopijne ale o ogromnym znaczeniu dla rozumienia 

przyrody, dla budowania tego rozumienia od najmłodszych lat. 

 Autorzy innowacji dokonali gruntownej analizy gawęd prof. Simony Kossak wydanych w tomach: 

Ziemia, Powietrze, Woda. Wybrano treści przyrodnicze według przyjętego klucza, którym ustanowiono 

„Ciekawość świata i wrażliwość”. Autorzy starali się wyszukiwać informacje zaskakujące, często mało znane, 

bardzo ciekawe, dotyczące świata przyrody z którym dzieci mają kontakt. Tak było w przypadku z pozoru 

znanych zwierząt, takich jak: wróbel, bocian, gąsienica, żaba, mrówka, niedźwiedź  i innych. Z takich cegiełek 

postanowiono budować dziecięcy fundament rozumienia przyrody. 
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Treści edukacyjne 

 Treści edukacyjne zostały pogrupowane w 3 obszarach, zgodnie z koncepcją prof. Simony Kossak: 

Woda, Powietrze, Ziemia. W każdym obszarze znajdują się informacje o wybranych zwierzętach.  

 W obszarze WODA – znajduje się żaba, zaskroniec, ryby, wydra, bóbr. 

 W obszarze POWIETRZE – zięba, nietoperz, bocian, wróbel, jeżyk, gąsienica 

 W obszarze ZIEMIA – żubr, niedźwiedź, borsuk, mrówka, wilk, jeleń 

 Każdą prezentację rozpoczyna kolorowe zdjęcie, co pomaga rozpoznać szczególnie mniej znane gatunki 

jak choćby takie  ptaki jak zięba czy jeżyk. 

 Pod hasłem: baza wiadomości znajduje się starannie przeanalizowany i dobrany zestaw ciekawych 

informacji, z którego każdy nauczyciel może korzystać bez konieczności dalszych poszukiwań. Informacje 

są często zaskakujące, pełne podziwu dla kunsztu i tajemnic przyrody. 

 Treści edukacyjne nie zostały w żaden sposób podzielone. Nie zastosowano kategorii grup wiekowych 

ani przedziału kalendarzowego. Nauczycielowi pozostawiono decyzję jakie wiadomości i w jakim czasie 

przekaże swoim dzieciom. Nauczyciel zdecydowanie  najlepiej zna potrzeby i możliwości rozwojowe swoich 

wychowanków i potrafi włączyć nowe treści w stosownym czasie. 

 Po hasłem: aktywność dzieci zawarto propozycje działań, które pozwolą dzieciom na aktywne 

poznawanie, samodzielne dochodzenie do wniosków, ciekawe zajęcia wokół  tematu prowadzone w terenie 

i w przedszkolu. Często jest to realizowanie małych, dostosowanych do możliwości dzieci projektów, 

które pozwalają poczuć się każdemu „małym odkrywcą”. Jednocześnie udział w realizacji projektu zwiększa 

szansę na działanie, przeżywanie a więc i zapamiętanie. 

 Pod hasłem: korzyści edukacyjne zawarto najważniejsze zdaniem autorów profity zarówno 

te wychowawcze, kształcące jak i te poznawcze dla których warto podjąć się realizacji powyższych działań.  

 Pod hasłem: zabawy badawcze zostały zgrupowane rozmaite sposoby zainteresowania dzieci materią 

ożywioną i nieożywioną w postaci eksperymentów i praktycznie rozwiązywalnych problemów dotyczących 

zjawisk w obrębie obszarów: powietrze, woda i ziemia. Propozycji jest wiele. Ich wybór zależeć będzie 

od wieku, możliwości percepcyjnych dzieci ale też od możliwości organizacyjnych placówki. Pomocą 

we właściwym przygotowaniu takich zajęć jest szczegółowo przedstawiony wykaz wszystkich potrzebnych 

materiałów. 
 

Cele innowacji: 

 kształtowanie i pielęgnowanie u dzieci postawy wrażliwości na zjawiska i potrzeby przyrody. 

Stąd specjalny dobór treści programowych, które w specjalny sposób przedstawiają nieznane aspekty 

z życia przyrody. Aspekty poruszające wyobraźnię dziecka, zapadające w pamięć, ukazujące świat 

małych i dużych stworzeń, które cierpią, cieszą się, dbają o swoich najbliższych.  

 zapewnienie możliwości do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej. 

Stąd wiele jest sposobów zorganizowania tej aktywności, wiele podpowiedzi gdzie warto wybrać się 

z dziećmi i jak im stworzyć warunki do samodzielnego poznania. 
 

Wskazania metodyczne 

 Podejmując się realizacji innowacji pt. „Dlaczego w trawie piszczy?” należy pamiętać o tym, że: 

jest to koncepcja działań dodatkowych, poszerzających realizowany program edukacji przedszkolnej. 

Warto po nią sięgnąć jeśli chcemy skierować proces edukacji na ścieżkę większej wrażliwości poznawczej. 

Idąc nią wraz z dziećmi będzie można zachwycić się nieznanymi zjawiskami przyrody, zasmucić dolą 

cierpiących zwierząt, zadziwić ich mądrością,  podziwiać ich odwagę i determinację. Zamiast karcić dzieci 

za deptanie mrówek warto pokazać im ich świat od środka, warto w pocie czoła zbudować mrowisko i być 

jego mieszkańcem. Tak właśnie zamierza edukować ta koncepcja: 

 nauczyciel otrzymuje specjalnie dobrany zestaw  treści poznawczych zaczerpniętych ze skarbnicy 

wiedzy i doświadczeń prof. Simony Kossak. Są to informacje o małych i dużych mieszkańcach wody, 

ziemi i powietrza, często mało znane, ukazujące ich bytowanie pełne  trudności i kłopotów. Informacje 

te wskazują jak wiele człowiek zawdzięcza niektórym gatunkom i jak wielka współzależność istnieje 

miedzy ludźmi a światem przyrody; 
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 treści programowe zostały pogrupowane według obszarów: Ziemia, Woda, Powietrze. W każdym z nich 

zamieszczono informacje o zamieszkujących tam wybranych reprezentantach, zwierzętach i ptakach. 

To nauczyciel decyduje kiedy i jakie treści przekaże swoim dzieciom, w zależności od ich potrzeb 

i możliwości rozwojowych; 

 pod hasłem „aktywność dzieci” zostały umieszczone propozycje podejmowania różnorodnych form 

działalności dzieci w których mogą wykazać się dociekliwością, radością z odkrywania, dumą 

z możliwości podzielenia się zdobytą wiedzą z innymi. Działania takie zapewniają aktywny udział 

dzieci a także ich rodziców w procesie poznawania. Mają charakter małych projektów dostosowanych 

do możliwości dzieci przedszkolnych, potrzebują zatem  zaplecza organizacyjno-materiałowego o które 

należy zatroszczyć się wcześniej. Dzieci dokonując obserwacji przyrodniczych na wycieczce powinny 

mieć możliwość dokładnego oglądania, zaznaczenia  wyników na bieżąco, rysowania. Konieczne 

są więc lupy, lornetki, specjalne twarde podkładki na których umieszcza się kartki, woreczki 

na przyrodnicze skarby itp... 

 Istota metody projektów jest dzielenie się wiedzą z innymi, tworzenie przedszkolnych wystaw 

i uroczystości podsumowujących działania praktyczne. Jest to swoisty sposób ewaluacji, wtedy najbardziej 

widać jak bogate w szczegóły są dziecięce prace, ile wiedzy i wrażeń przybyło w porównaniu ze stanem 

pierwotnym. Autorzy innowacji „Dlaczego w trawie piszczy?” zachęcają do powierzania dzieciom najpierw 

prostych a potem coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. Warto dać dzieciom szansę na samodzielne 

poznanie, to bardziej procentuje. Organizacja  zajęć metodą projektów z dziećmi przedszkolnymi jest 

z pewnością trudniejsza, z czasem jednak obie strony, zarówno dzieci jak i nauczyciel sprawniej poruszają 

się w nowym obszarze samodzielności; 

 w każdym obszarze nauczyciel otrzymuje też propozycje zabaw badawczych związanych z wodą, 

powietrzem i ziemią. Warto sięgnąć przynajmniej po niektóre z nich, wskazując dzieciom uwagę 

na ważne zjawiska, które mają wpływ na życie człowieka. Wiedza zdobyta w ten sposób często rozwija 

późniejsze zainteresowania; 

 pod hasłem „korzyści edukacyjne i wychowawcze” ukazano pozytywne efekty podejmowanych działań 

dla emocji, wrażliwości, poznania, pamięci dziecka. 
 

Warunki realizacji innowacji 

 Realizację innowacji programowo-metodycznej „ Dlaczego w trawie piszczy?” warto poprzedzić analizą 

sił i środków. Wielkim atutem będą osobiste zainteresowania przyrodnicze nauczyciela, który będzie mógł 

dodatkowo wzbogacić treści i sposób ich realizacji ale nie jest to warunek konieczny. Konieczne są natomiast 

pewne, opisane wcześniej przybory potrzebne w trakcie samodzielnego obserwowania i badania przyrody. 

Warto je wcześniej zgromadzić aby każde dziecko mogło otrzymać potrzebny rekwizyt i być aktywne.  

 Niezbędnym warunkiem powodzenia realizacji innowacji jest zapewnienie dzieciom równowagi między 

rożnymi proponowanymi przez nauczyciela formami aktywności. Dzieci powinny mieć czas na zabawę, 

na odpoczynek, na pobyt na powietrzu i spokojnie realizowane czynności samoobsługowe i opiekuńcze 

zgodnie z zaleceniami ministerialnymi. Warto uważnie obserwować dzieci, dopóki wykonywane czynności 

sprawiają im radość, mają one sens edukacyjny i wychowawczy. 
 

Uchwała Nr 6/2012 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku 

z dnia 24.04.2012 roku w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w palcówce 

§1 

 Wprowadza się w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 w Białymstoku , po zapoznaniu się z celami, 

założenia i sposobem realizacji, innowację pedagogiczną o nazwie „Dlaczego w trawie piszczy?” opracowaną 

przez Radę Pedagogiczną pod kierunkiem doradcy metodycznego Iwonny Zaborowskiej. 

§2 

 Działalność innowacyjna rozpocznie się z dniem 1 września 2012 roku i obejmować będzie wszystkie 

dzieci z  grup przedszkolnych przez cały przedszkolny etap edukacyjny. 

 Autorzy:  Rada Pedagogiczna 

 Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku 

 Pod kierunkiem doradcy metodycznego Iwonny Zaborowskiej  
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Wydarzenia Przedszkolne 
 

Spotkanie z Panem Lechem Wilczkiem  

i pokaz slajdów o tematyce przyrodniczej 

 W kwietniu 2012 roku w naszym przedszkolu gościliśmy szanownego 

gościa fotografika Pana Lecha Wilczka. Wieloletni przyjaciel i towarzysz życia 

Pani Simony Gabrieli Kossak był uprzejmy ukazać nam swoją twórczość 

w postaci pięknych slajdów o tematyce przyrodniczej. Wśród wyświetlanych 

przeźroczy znalazły się fotografie, które przedstawiły dzieciom Dziedzinkę - 

maleńki domek w środku puszczy białowieskiej, który przez wiele lat 

był domem patronki naszego przedszkola. Dzieci z wielkim entuzjazmem 

przyjęły szanownego gościa i z brawami, owacjami na stojąco nagrodziły mistrza. W dowód uznania 

nasi wychowankowie przygotowali wspaniałe prace plastyczne i podarowały je Panu Lechowi. 

„Wędrówki rumianka” – sztuka teatralna 
 

 W dniu 16. IX. 2011 r. w grupie IV – dzieci sześcioletnich, odbyły się zajęcia przygotowane 

i zrealizowane przez panią Ewę Pieczyńską. Celem zajęć było szczególnie promowanie nazwy przedszkola 

„Rumiankowe Przedszkole”, utrwalenie wiedzy o roślinach, zwierzętach przygotowujących się do zimy, 

sprawne budowanie zdań złożonych i dialogów, dostrzeganie przyczyn i skutków wydarzeń, rozumienie 

pojęcia teatr i słownictwa z nim związanego, ułożenie treści i tytułu dramy. W efekcie zajęć powstała sztuka 

teatralna, którą napisały dzieci przy współpracy nauczyciela. W dalszym czasie wychowankowie najstarszej 

grupy przygotowały stroje inscenizację do przedstawienia i zaprosili przyjaciół z całego przedszkola aby jako 

widownia ocenili dorobek ich pracy. Kurtyna poszła w górę… Odbyło się przedstawienie, którego treść 

spisano na pamiątkę dla przyszłych pokoleń.  

 

„Wędrówki rumianka” – sztuka teatralna 

Scenariusz napisały dzieci z grupy IV, listopad 2011 r. 

Kostiumy i scenografia – dzieci z udziałem nauczycielki Ewy Pieczyńskiej 

 

 Pewnego razu w ciemnym lesie budzi się rumianek. Nie wie gdzie jest, 

jak się tu znalazł. Przerażony zaczyna szukać i wołać mamę. Smutny siada koło 

krzaczka i cichutko płacze. 

 Nagle usłyszał szelest. Potem zobaczył dziwnego stwora i trochę 

się wystraszył. Dziwne zwierzę podeszło do rumianka, skłoniło się z galanterią 

i powiedziało, że nazywa się lis. Rumianek dygnął, tak jak uczyła go mama, 

podał rękę 

 Jestem rumianek, nie wiem jak się tu znalazłem, chcę do mamy. Czy mnie 

zaprowadzisz? 

 Nie mogę, bo tylko tu jestem bezpieczny. Poza lasem czekają na mnie myśliwi. Poza tym mam 

dużo jeszcze pracy przed zimą. Muszę przygotować norę przed nadejściem mrozów, ale się nie martw. 

Mam przyjaciółkę panią sowę. Ona wszystko wie, więc na pewno Ci pomoże.  

Lis z rumiankiem ruszyli na poszukiwania pani sowy. Chodzili po lesie i pokrzykiwali: 

 Pani sowo, mądra głowo, pani sowo, mądra głowo! 

Ale ona ich nie słyszała, bo jak wiemy sowy w dzień śpią po nocnym polowaniu. Lis pożegnał rumianka 

i pobiegł do swojej pracy, a rumianek zasmucony usiadł pod drzewem. Jak nie wyskoczy do góry 

 Co to mnie tak kłuje? 

 Nie co to tylko kto. A może trochę uważaj, bo mnie obudziłeś ze snu. 
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 Przepraszam, ale jest mi tak smutno, bo zgubiła mi się mama i nie wiem jak mam wrócić na łąkę. 

 Rozumiem. Jestem jeż. Chętnie Ci bym pomógł, ale jestem bardzo śpiący. Znam kogoś kto często lata 

na łąkę. 

 To mój przyjaciel motyl. Poszukajmy go. 

I znów ruszyli w las, żeby znaleźć motyla. Chodzili, zaglądali pod drzewa, krzaki, ale nigdzie go nie 

było widać. 

 On pewnie też śpi, ale nie płacz, zaraz zawołam swego przyjaciela zająca. 

 Zajączku – szaraczku – wołał jeż, a rumianek mu pomagał. 

Nagle zza krzaka wychylił się zając. Bardzo się na jego widok zdziwił jeż. 

 Co ty jesteś taki biały? Gdzie twoje szare futro? 

 Jeżu ja co roku na zimę zmieniam futro na białe, żeby mnie lis nie zobaczył, ale ty wtedy śpisz i mnie 

nigdy nie widziałeś. 

 A co ty rumianku robisz w lesie? 

 Zgubiłem mamę i jeż pomaga mi ją znaleźć. Przedtem pomagał mi lis, ale ma dużo pracy przed zimą. 

Czy ty mi pomożesz? 

 Chętnie - powiedział zając i razem pokicali na łąkę. 

Zając pożegnał na skraju łąki rumianka i poleciał z powrotem do lasu. 

 Ale co to? Gdzie są wszyscy? Gdzie zielona trawa. Gdzie mama? 

 Co ja teraz zrobię? - i rumianek rozpłakał się na cały głos. 

Nagle usłyszał wokół siebie szelest skrzydełek i cienkie głosiki znajomych wróbelków, które często 

przylatywały na łąkę w poszukiwaniu smacznych nasionek. 

 Dlaczego płaczesz? - spytał tata wróbel 

 Bo nie wiem gdzie są wszyscy. 

 Niektóre rumianki zwiędły, inne zielarze zebrali na zioła. 

 To co ze mną będzie? 

 Zaprowadźmy go do przedszkola - powiedział synek wróbelek. Najlepiej do „Rumiankowego 

przedszkola”.  

I wszyscy razem pofrunęli do przedszkola 77, które będzie się nazywać „Rumiankowe przedszkole”, a tam 

dzieci szybko wzięły rumianka do kółeczka i razem tańczyli i śpiewali. 

Pokazy slajdów przyrodniczych 
 

 W naszym przedszkolu kilkakrotnie odbywały się pokazy slajdów poświęcone bieżącej porze roku. 

I tak jesienią mieliśmy okazję oglądać przeźrocza dotyczące przygotowywania się świata zwierząt i roślin 

do nadchodzącej zimy. Zimą naszym oczom ukazał się świat mroźnych zakamarków Podlasia i okolic. 

Wiosną ujrzeliśmy się świat budzącej się do życia przyrody. Spotkania ze slajdami zorganizowała 

i przeprowadziła Pani Jolanta Kłusewicz, autorem zdjęć jest Pan Sławomir Kłusewicz.  
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Grupa I 

Basia Bańkowska: to pani była co lubiła zwierzątka. 
Nikola Budlewska: ona miała dużo zwierzątek w domu. 

Jan Czerniawski:  pani umiała opiekować się zwierzątkami. 

Izabela Dobrzyńska: mieszkała w lesie. 

Marianna Fiłonowicz: miała dom w lesie. 
Anna Frankowska: i tam były zwierzęta w tym domu gdzie ona 

mieszkała. 

Adam Gierasimiuk: ta pani była dobra dla zwierzątek. 
Weronika Janucik: Ona lubiła zwierzątka i była dobra. 

Marcel Jarocki: Miała zwierzątko. 

Mateusz Kalinowski: Lubiła się bawić ze zwierzątkami. 

Amelia Kolada: Miała dużo zwierzątek. 
Oliwia Kondzior: Ona była duża. 

Magdalena Kowalska: Miała takie włosy kręcone. 

Natalia Lisowska: Ta Pani to był jej przyjaciel w przedszkolu. 
Hubert Łowczyk: My widzieliśmy jej zdjęcie w przedszkolu. 

Gabriela Mieleszko: Ta pani mieszkała w lesie. 

Gabriela Morchal: Ona miała zwierzęta. 
Jan Pawłowski: Była dobra dla zwierzątek. 

Zofia Przastek: Patrzyła na drzewa rośliny. 

Seweryn Rogowski: Ona lubiła dzieci. 

Dawid Sokólski: Pani była dobra dla zwierząt. 
Kornelia Staszyńska: Pani lubiła zwierzątka różne. 

Kacper Szymkiewicz: Miała w domu dużo zwierząt. 

Natalia Talarska: I tuliła je.  
Oliwier Urban: Było tam dużo zwierząt. 

Wojciech Walicki: Mieszkała w lesie. 

Krzysztof Zadykowicz: Hodowała wiele zwierząt. 

Natalia Zakrzewska: miała dużo zwierzątek, i je lubiła. 
Amelia Żabińska: Bardzo lubiła dzieci i zwierzęta. 

Grupa II 

Nikola Banachowska: Ta pani znała dużo zwierząt 

Anastazja Czykwin: Pani Simona Kossak to przyrodniczka. Ona zajmowała się zwierzętami i lubiła prawie 

wszystkie zwierzęta z lasu. Ona się przyjaźniła z panem Leszkiem Wilczkiem. Oni mieli dom w puszczy. 

Pamiętam jeszcze jak ten pan Wilczek pokazał kiedyś w przedszkolu zdjęcia wilka. Kiedyś z przyjaciółmi 
jakimś wozem. I czytałam kiedyś z mamą książkę, że jak pani Simona Kossak żyła. 

Patryk Czyrski: Ona bardzo kochała zwierzęta i znała się na nich. 

Bartosz Gabrel: Opiekowała się ta pani zwierzętami i zajmowała się nimi. 
Małgorzata Gidaszewska: Pani Simona to bardzo lubiła zwierzęta i opiekować się nimi. 

Jakub Grabowiecki: Pani Simony obraz jest u nas w przedszkolu. 

Milla Halicka: Ona opowiadała takie różne historyjki o zwierzętach. 
Maciej Iwaniuk: Miała tez zwierzęta w domu. 

Kamila Jarosz: Simona Kossak zajmowała się czytaniem bajek o przyrodzie. A może czasem tez leczyła 

te zwierzęta 

Martyna Kolada: To bardzo mądra pani. Uczyła ludzi jak trzeba opiekować się zwierzętami.  
Natalia Konikowska: Opiekowała się zwierzętami i im pomagała. Ta pani mieszkała w lesie, w puszczy. 

Dominik Krzyżanowski: Lubiła zwierzęta. 

Dominik Kulesza: Ona lubiła zwierzęta. 

Kto to jest Simona Kossak? 



 

Echo Przedszkola  25 

Agata Kurzawska: Miała dużo zwierząt i lubiła się nimi opiekować. 
Patrycja Malinowska: Mieszkała w takim domku w lesie co nam pan 

pokazywał na zdjęciu. 

Szymon Molski: I tam był piękny ogród gdzie latały motyle. 

Amelia Poluch: I było tez dużo kwiatów w tym ogrodzie, gdzie ona 
mieszkała. 

Anatol Przygoda: Ta pani lubiła bardzo dzieci. 

Szymon Siemieńczuk: Ona mówi o przyrodzie. 
Damian Surowiec: Lubiła mówić o zwierzętach. 

Nikola Tarasiewicz: Pani Simona miała dużo zwierząt. 

Oliwia Tomczak: Ta Pani lubiła opiekować się zwierzętami. 
Bartosz Walesieniuk: Pani Simona ma swój obraz w naszym 

przedszkolu na korytarzu. 

Eliza Wawrusiewicz: Pani Simona opowiadała o zwierzętach. 

Bruno Wojciulik: I ona tak kochała te zwierzęta, ze dużo ich miała w domu. 
Maciej Zaniewski: Ona bardzo opiekowała się zwierzętami, bo dużo o nich wiedziała. 

Jakub Zawadzki: Simona to była mądra pani. 

Grupa III 

Izabela Andrysewicz: Simona Kossak była ssakiem. Lubiła bardzo zwierzęta: wilka, jelenie, ptaki, 
mrówki, całą przyrodę. 

Martyna Bagilcz: Simona lubiła wilki, sarny, jelenie, psy. Mieszkała w Puszczy Białowieskiej w leśniczówce.  

Olaf Barcewicz: Simona Kossak lubiła żubry, dziki, jelenie, ptaki. Kochała tak bardzo zwierzęta, 

że nie chciała żeby je zabijano. Zrobiła film o żabce i motylkach. Obserwowała przyrodę.Kochała tak bardzo 
zwierzęta i miała odwagę się nimi opiekować. 

Aleksandra Czemiel: Pani, która lubiła bardzo zwierzęta. Opiekowała się nimi. 

Piotr Denisiuk: Urodziła się w Krakowie. Pojechała do puszczy w Białowieży. Mieszkała w Dziedzince. 
Podchodziły do niej sarny pod dom. Miała czarnego kruka. Spotkała dwa wilki takie, że jeden ją pocałował. 

Miała osierocona sarnę, którą zabił myśliwy. To było jak była mała. Opiekowała się dzikami. Zabraniała ścinać 

drzew, bo drzewa są potrzebne ludziom i przyrodzie. Lubiła własny ogród, który pielęgnowała. 
Pokochała Dziedzinkę. Zaopiekowała się czarnym małym bocianem, bo gniazdo spadło jego. Ona miała dobre 

serce i kochała zwierzęta. 

Piotr Dworakowski: To była Pani co lubiła wszystkie zwierzęta i o nich dużo wiedziała i mówiła. 

Albert Dziaduła: Zbierała jabłka w Niemczech, bo zarabiała pieniądze, nie bała się pracy. Pochodziła 
z rodziny Kossaków. Przyjechała z Krakowa. Zachwyciła się Puszczą Białowieską. Ze swego okna widziała 

drzewo. Robiła filmy o przyrodzie. 

Damian Gołaszewski: Obserwowała przyrodę. Zrobiła film o motylach. Dostała za to nagrodę. Zwierzęta tak 
ja lubiły, że wilk ja pocałował. 

Kacper Hołownia: Simona Kossak kochała zwierzęta, opiekowała się 

nimi: sarenką, kotkiem, psami, dzikiem, krukiem. Kochała przyrodę, 
zachwycała się nią: obserwowała ją: drzewa, zwierzęta kochała np. 

wilki 

Wiktoria Kondraciuk: Ta Pani mieszkała w lesie w takim domku. 

Damian Konopka: Simona Kossak kochał łosie, sarenki, psy, drzewa, 
wszystkie zwierzęta. Puszczę Białowieską. Napisała prace o sarenkach. 

Jakub Kowalko: Simona Kossak lubiła dzieci. Mówiła gawędy dla 

nich przez radio. Kochała zwierzęta, opiekowała się nimi. Jeden z 
wilków ją pocałował. Widziała ze swego domu w dziedzińce drzewa z 

Puszczy Białowieskiej. 

Paulina Kuc: Kochała zwierzęta, przyrodę. Mieszkała w Puszczy 

Białowieskiej. Tam obserwowała zwierzęta  i rośliny. Jej przyjacielem 
był Lech Wilczek. Napisała prace o sarenkach. Zrobiła film o żabach i 

motylach. Chciał, aby ludzie również kochali zwierzęta. 
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Aleksandra Kucharczyk: Simona Kossak lubiła zwierzęta. Mieszkała w Puszczy 
Białowieskiej, bo ja pokochała. Puszcza była piękna. Tam były sarny, żubry, dziki, 

łosie, rysie. 

Aleksander Masłowski: Simona Kossak lubiła przyrodę: kwiaty, czytała książki, 

wiedziała, że zwierzęta są miłe, lubiła drzewa. Zachwycała się motylami. Zrobiła 
film o nich i żabce. Simona Kossak lubiła jeść naturalne produkty z puszczy, 

na przykład miód, marchewkę. 

Zofia Misztal: Simona Kossak lubiła przyrodę i zwierzęta. Obserwowała 
je  Mieszkała w Puszczy Białowieskiej. Były tam łosie, sarny dziki. Miała psy, 

koty, konie. 

Aleksandra Mystkowska: Lubiła dziki, psy, sarny, wilki, żubry, mrówki, żaby, 
motyle. Mieszkała w dziedzińce. Chciała chronić przyrodę i zwierzęta. 

Napisała prace o sarenkach. 

Patrycja Perner: Kochała zwierzęta. Mieszkała w puszczy Białowieskiej. 

Lubiła sarny, psy. Troszczyła się o zwierzęta, które z nią mieszkały; sarny, psy, 
dziki, pawie, kruk. Zabraniała niszczyć przyrodę, ścinać drzewa. 

Maciej Ptaszyński; Simona Kossak troszczyła się o zwierzęta. Mieszkała w Puszczy Białowieskiej.  

Zofia Romanowska: Simona Kossak lubiła zwierzęta, Puszczę Białowieską, wilki, sarny, łosie. 
Lubiła przyrodę: motylki, żaby. Kręciła film o motylkach i żabie. 

Mateusz Sawicki: Simona Kossak kochała zwierzęta i przyrodę. Mieszkała w Puszczy Białowieskiej, 

bo tam była piękna przyroda. Simona Kossak obserwowała przyrodę, drzewa, zwierzęta. 
Maciej Szydłowski: To była Pani, która zajmowała się przyrodą, bo ja bardzo kochała i znała ja dobrze. 

Dorota Uszyńska: Simona Kossak kochała przyrodę i zwierzęta. Nakręciła film o żabce i o motylach. 

Mieszkała w Puszczy Białowieskiej w Dziedzince.To była leśniczówka. Przyjacielem Simony był 

Lech Wilczek. 
Sebastian Wolański: Simona Kossak kochała wilki, przyrodę i zwierzęta, motyle. Przyjechała 

z Krakowa do Puszczy Białowieskiej. Mieszkała w leśniczówce Dziedzińce. 

Ada Wróbel: Simona Kossak kochała przyrodę i zwierzęta. Obserwowała ją. Miała dużo zwierząt 
w leśniczówce: sarenki, dziki, kruka. Obserwowała motyle, żabki. 

Michał Żuk: Simona Kossak kochała przyrodę. Lubiła zwierzęta: sarenki, dziki, łosie, mrówki i żaby. Chciała 

chronić zwierzęta, aby dzieci kochały rośliny i zwierzęta. 

Sara Niczyporuk: Simona Kossak lubiła zwierzęta. Kochała przyrodę. Przyjechała z Krakowa i zamieszkała 
w Puszczy Białowieskiej. Tam jest bardzo ładny ogród zwierząt i kwiatów. 

Grupa IV 

Oliwia Banachowska: Dużo znała zwierząt i mówiła o nich. 

Wiktor Biełaszuk: pani nam ja pokazywała na obrazku. 

Mateusz Cieśliński: My widzieliśmy ja w komputerze. 
Zofia Choromańska: Simona Kossak to była ciekawa postać. 

Znała się na zwierzętach jak nikt inny. Potrafiła o nich długo i 

ciekawie opowiadać. 
Patryk Dzierka: Ona dużo wiedziała o zwierzętach. 

Gabriela Fiłończuk: Pani Simona mieszkała na Dziedzińce w 

takim domku w lesie. 

Anna Gierasimiuk: Pani Simona Kossak to patronka naszego 
przedszkola. Ona była profesorką. Mówiła dużo o przyrodzie. 

Znała wszystkie zwierzęta. 

Wiktoria Hryniewicka: tak ona o zwierzętach ciekawie 
opowiadała. 

Tomasz Jakubowski: Znamy tego pana co był przyjacielem 

Simony. I Simone znamy bardzo dobrze, bo ona to o 

przyrodzie mówiła i widzieliśmy ją w komuterze. 
Filip Jankowski: W przedszkolu był przyjaciel pani Simony i 

pokazał nam slajdy o przyrodzie. 
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Oskar Jarząbek: Pani Simona to znała się na zwierzętach 
i mieszkała w puszczy. 

Kacper Kirejczuk: Tak widzieliśmy o niej film. 

Wiktoria Kirysiuk: Tak znam tą panią z opowieści 

o zwierzętach. 
Kinga Kurstak: Simona Kossak to patronka naszego 

przedszkola. Znamy ja dobrze i śpiewamy o niej piosenkę. 

Ona napisała dużo ciekawych książek o zwierzętach. 
Stefan Łuka: Ta Pani Simona to napisała książkę o zwierzętach. 

Maja Małachowska: My śpiewamy o niej hymn naszego przedszkola. 

Szymon Motkowski: Simona Kossak to patronka naszego przedszkola. 
Michalina Ptaszyńska: Tak ona znała się na zwierzętach. 

Izabela Rutkowska: My oglądaliśmy ta panią w komputerze.. 

Martyna Rybołowicz: Simona to dużo mówiła o tych różnych zwierzętach. 

Kochała je. 
Katarzyna Sochoń: Tak ona dużo wiedziała o lesie. 

Hubert Stocki: Pani Simona to znała się znakomicie na zwierzętach. Dużo o nich mówiła, bo wiedziała 

co mówić. 
Kacper Sumorek: Tak to Ta Pani co jej obraz stoi w holu.  

Kewin Tworkowski: Pani Simona to ta, która pisała książki o zwierzętach. 

Oskar Urban: To ta Pani co my słuchaliśmy jej audycji. 
Michał Zakrzewski: Simona to patronka naszego przedszkola. Ona znała się na zwierzętach. 

Aleksandra Zatorska: To ta Pani co nam Pani o niej opowiadała. 

Grupa V 

Monika Bondaryk: Ta pani jest patronką naszego przedszkola. 

Dominika Dąbrowska: Ona była przyjaciółką tego pana co nam wyświetlał zdjęcia o przyrodzie. 

Bartosz Dzierżek: Simona była miłośniczką przyrody. 
Karol Górski: To była pani, która kochała całą przyrodę. 

Konrad Kitlas: Słuchaliśmy z płyt jej opowieści o przyrodzie. 

Adrian Kolesiński: Słuchaliśmy z płyt jak opowiadała o zwierzętach i  ich różnych zwyczajach w różnych 
porach roku. 

Mateusz Kort: Bardzo podobały się nam te słuchowiska. 

Weronika Kużelewska: Oglądamy filmy o zwierzętach i roślinach. 

Wiktoria Kużelewska: Lubiliśmy ogądać o źubrach, żabkach, motylach. 
Julia Maleszewska: Bardzo się cieszymy, że zostanie patronką naszego przedszkola. 

Anna Pawłowska: To ta pani co jej portret stoi na korytarzu. 

Amelia Redźko: Bardzo nam się podobała. 
Jakub Smolej: Ja widziałem jej portret. 

Julia Sokólska: Ta pani zajmowała się przyrodą. 

Kinga Stępień: Ona bardzo dużo wiedziała o przyrodzie i zwierzętach. 
Adam Walicki: Simona zajmowała się zwierzętami i ich życiem. 

Igor Wasilewski: Tak bardzo dużo wiedziała. 

Marcin Waszczuk: Była mądra i dużo wiedziała o zwierzętach. 

Milena Wilczewska: Simona Kossak wiedziała o zwierzętach bardzo dużo. 
Tomasz Wojciula: To patronka naszego 

przedszkola. 

Mikołaj Zajkowski: Ta pni co wiedziała o 
wilkach i żubrach. 

Arkadiusz Zatorski: Pani Simona będzie 

patronką naszego przedszkola. 

Maja Wierzchowska: Ona dużo wiedziała 
tak,… 

Filip Obuchowski: Ta pani co tu na tym 

obrazie jest… 
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Hymn Przedszkola Samorządowego nr 77 w Białymstoku  

„Rumiankowego Przedszkola” im. Simony Kossak 

autor słów Bogusława Czyrska 

 

 Nad przedszkolem słońce wstaje, 

 Śpiewem ptaków dzieci wita. 

 A w ogrodzie w kroplach rosy, 

 Rumiankami dzień rozkwita. 

 

 Ref.  I już na gawędy czas, 

 Simona zaprasza nas 

 Posłuchaj więc szumu traw, 

 Zobacz co tam piszczy w niej, 

 Zobacz co tam piszczy w niej, 

 Tak przyroda woła Cię. 

 

 Usiądziemy w cieniu drzewa, 

 Posłuchamy szumu liści, 

 Barwny motyl opowieścią 

 W rumiankowej zabrzmi ciszy. 

 

 Ref.  I już na gawędy czas, 

 Simona zaprasza nas 

 Posłuchaj więc szumu traw, 

 Zobacz co tam piszczy w niej, 

 Zobacz co tam piszczy w niej, 

 Tak przyroda woła Cię. 
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Rumianek Pospolity 

 Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych. 

W stanie dzikim występuje w Europie po 63° 45'N oraz na terenie Uralu, Kaukazu, Azji Mniejszej, Iranu, 

Afganistanu i Indii. Zawleczony do Ameryki Północnej i Australii. 

 W polskiej florze archeofit (gatunek rośliny obcego pochodzenia, który przybył do nas z innych rejonów 

geograficznych w czasach wczesnohistorycznych lub przedhistorycznych). W Polsce rumianek pospolity, 

uprawiany także jako roślina lecznicza.  

 

Morfologia 

 

Łodyga 

 Naga, silnie rozgałęziona, na końcach poszczególnych 

rozgałęzień zawiązują się koszyczki, wewnątrz pusta, 

dorastająca do 50 cm wysokości. Cała roślina wydziela silny, 

aromatyczny zapach. 
 

Liście 

 Skrętoległe, siedzące, 2- lub 3-krotnie 

pierzastodzielone. Łatki w kształcie nitkowatym, 

równowąskie, ostro zakończone. 
 

Korzeń 

 Palowy, cienki, mocno rozgałęziony. 
 

Kwiaty 

 Zebrane w koszyczek, brzeżne nibyjęzyczkowe, 

żeńskie, o białej barwie, w miarę przekwitania odginające się 

w dół, (w pełni kwitnienia od rana prostopadłe do szypułki 

pod wieczór też przybierające ustawienie zgodne z szypułką 

(tropizm) równolegle do szypułki. Środkowe obupłciowe, o 5 

pręcikach zrośniętych w rurkę otaczających słupek, żółte, rurkowate, 5-ząbkowe, bardzo małe, usadowione na 

wypukłym dnie kwiatostanowym, wewnątrz pustym. Koszyczki osiągają średnicę do 22 mm. 
 

Owoc 

 Malutka podłużna niełupka, na szczycie lekko wygięta, z pięcioma żeberkami na jednej stronie 

bez puchu kielichowego, długości zaledwie 0,1 mm. 
 

Biologia i ekologia 

 Roślina jednoroczna. Dziko występuje na polach, przydrożach i siedliskach ruderalnych. 

Roślina długiego dnia, światłolubna. W uprawach rolnych jest chwastem. Wymagania glebowe minimalne. 

Dobrze plonuje zarówno na glebach piaszczystych jak i gliniastych. 
 

Zastosowanie 

 Roślina lecznicza. Surowiec zielarski: koszyczek rumianku – Anthodium Chamomillae (syn. Flos 

Chamomillae). Zawiera olejek eteryczny (od 0,3 do 1,2%), w którego skład wchodzi chamazulen, α-bisabolol, 

spiroeter. Surowiec zawiera także flawonoidy, związki kumarynowe, śluz, cholinę, sole mineralne.  

 Przetwór: olejek rumiankowy – Oleum Chamomillae, w handlu jako Azulan. Działanie: w medycynie 

i kosmetyce używa się olejku. Najczęściej jest stosowany doustnie jako środek przeciwzapalny 

i przeciwskurczowy układu pokarmowego, ma też działanie przeciwalergiczne. Użyty zewnętrznie 

przeciwdziała stanom zapalnym skóry. Stosowany wewnętrznie w nieżycie jelit i żołądka, zewnętrznie na 

owrzodzenia skóry, hemoroidy, rumień, oparzenia słoneczne i termiczne I i II stopnia. 
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Sposoby przygotowania 

Herbatka: 

 Jedną czubatą łyżeczkę rumianku zaparzyć w 0,25 L wody i zostawić do naciągnięcia. 

Okłady: 

 Jedną czubatą łyżkę stołową rumianku zalać 0,25 L gotującego się mleka. Zostawić na chwilę 

do naciągnięcia, odcedzić i można robić ciepłe okłady. 

Do kąpieli: 

 Na jedną kąpiel w wannie przygotować 4 garście rumianku. Po jednej garści do mycia twarzy i płukania 

włosów, zaparzyć i pozostawić na moment do naciągnięcia. 

Inhalacje: 

 Jedną czubatą łyżkę stołową rumianku zaparzyć w 1 L wody. Wdychać opary pod ręcznikiem.  

Poduszka ziołowa: 

 Lniany woreczek napełnić suszonymi kwiatami rumianku, podgrzać na suchej patelni i przykładać 

na bolące miejsce. 

Olej rumiankowy: 

Butelkę (np.0,5l.), napełnić luźno po szyjkę świeżo zebranymi w słoneczny dzień kwiatami rumianku i zalać 

tłoczonym na zimno olejem z oliwek. Olej musi przykryć kwiaty. Butelkę dobrze zamknąć i zostawić na 

słońcu przez 14 dni. Po tym czasie najlepiej przechowywać w lodówce. 

Maść rumiankowa: 

 Potrzebujemy 250 g smalcu, który rozgrzewamy na patelni. Następnie należy dodać 4 garście świeżych 

kwiatów rumianku. Gdy się zapieni, całość wymieszać przykryć i odstawić na noc w chłodne miejsce. 

Kolejnego dnia lekko podgrzać i przecisnąć przez lnianą ścierkę. Maść równomiernie wymieszać i rozlać 

do czystych słoików szklanych lub z porcelany. 
 

Rumianek w sztuce 

 Rumianek (Chamomilla recutita) ma w malarstwie swą długą tradycję, sięgającą średniowiecza. 

W odległej epoce rozkwitu chrześcijaństwa przywiązywano ogromną wagę do znaczeń, symboli, ukrytych 

treści. Szczególnie zakon benedyktyński przyczynił się do rozkwitu nie tylko praktycznej botaniki 

i ziołolecznictwa, ale też symboliki roślinnej.  

 Znajomość symboliki roślin oraz ich właściwości terapeutycznych znalazła odzwierciedlenie 

w twórczości starych mistrzów malarstwa. Dodajmy do tego aspekt praktyczny: kontakt malarzy z roślinami 

dla uzyskania barwników był swego czasu fundamentalny! Jeśli chcielibyśmy obejrzeć rumianek na starych 

obrazach, to polecałbym przede wszystkim malarstwo o tematyce religijnej XV i XVI w., w którym rumianek 

symbolizuje zbawienie. W tradycji chrześcijańskiej potrafiono do wszystkich roślin leczniczych przypisać 

znaczenia symboliczne, określające stan duszy, wiarę, uczucia, obserwacje filozoficzne, np. wijący się bluszcz 

oznaczał już wtedy nieprzemijalność życia.  

 Symbolika związana z rumiankiem była - w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów - elementem żywej 

kultury. Artysta malujący rumianek na swoim obrazie nie czynił tego przypadkowo. Wiedział, co on oznacza 

w języku ówczesnej kultury, jakie niesie ze sobą treści. Ta wiedza pociągała z kolei za sobą wiedzę botaniczną, 

chemiczną i leczniczą. Rumianek w emblematyce symboli chrześcijańskich oznacza zmaganie się ze złem, 

walkę z chorobą. Oznacza też energię w przeciwnościach losu, optymizm i równowagę. Poprzez swoje 

usytuowanie wśród pospolitych chwastów polnych, symbolizuje też skromność. Skromność, nie 

pretensjonalność, urok - to cechy, które kojarzą się z bukietem polnych kwiatów zebranych na wiosenno-

letnim spacerze. W bukiecie tym, obok maków i chabrów, znajdzie się rumianek, tak jak na bliższym nam 

w czasie obrazie „Powrót ze spaceru” Tadeusza Makowskiego (1882-1932). 

 Znaczenie rumianku, jako jednej z najstarszych roślin leczniczych, tak przedstawiała w XIIw. 

św. Hildegarda z Bingen w dziele „Physica”: „Wzrok i słuch posila. Już niemowlętom podaje się do picia 

napar z rumianku jako środek uspokajający i uśmierzający bóle”. Możemy doświadczyć nie przecenionej siły 

rumianku lekarskiego zażywając go, mimo iż na co dzień traktowany jest jak chwast rosnący gdzieś na 

miedzach, polach i łąkach. Za to w malarstwie rumianek, choć „pospolity”, prezentować będzie już tylko 

wartości wyższe.  
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Popracuj ze mną mamo, tato … 

Pokoloruj rysunek. 
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Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Urszuli Czykwin 

Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole”  

imienia Simony Kossak w Białymstoku 

15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15 

tel. 085-661-38-55  

Dokończ rysunek, łącząc ze sobą kolejne liczby. Następnie pokoloruj rysunek.  


