
„BAW SIĘ RAZEM Z JEDYNECZKĄ” 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim powstało 

w 1944 r., a więc jest to placówka z 71-letnią tradycją i bogatą przeszłością. Pierwsi 

wychowankowie naszego przedszkola to babcie, prababcie, mamusie i tatusiowie obecnych 

wychowanków. Przedszkole  usytuowane jest na dużym osiedlu mieszkaniowym, blisko lasu. 

Przedszkole mieści się w dwu budynkach przy ul. Chocimskiej 17 i 19. Posiada przyległy, 

przestrzenny plac zabaw, który osłonięty jest od nadmiaru słońca koronami drzew i krzewów. 

Teren przedszkolnego placu wyposażony jest w zjeżdżalnie, domki, piaskownice. Warunki 

lokalowe sprzyjają funkcjonowaniu 12 grup. Sale przedszkolne są  jasne, bezpieczne, dobrze 

wyposażone. Wszystkie pomieszczenia z których przebywają dzieci sprzyjają ich dobremu 

samopoczuciu, są kolorowe, bajkowe. Nic w ich urządzeniu nie jest sprawą przypadku i nic 

nie ogranicza swobody dzieci. Sale służą do zabawy, pracy, odpoczynku i jako jadalnie. 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb 

rodziców od 630  do 1630. 

Do przedszkola co roku uczęszcza 320 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat. Dzieci 

zorganizowane są w 12 grupach zróżnicowanych pod względem wieku, w tym 2 grupy 

integracyjne.  



 

 
  



Budynki przedszkola 
 
Przedszkole ma swoją Wizję „Przedszkole moim drugim domem” i stawia na rozwój dziecka 
we współpracy z rodzicami. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska placówka 
zapewnia dzieciom zdobywanie doświadczeń oraz rozwijania ich zdolności. Właśnie z 
rodzicami podjęliśmy wiele lat temu działanie „Rodzice –dzieciom, dzieci – rodzicom”. Jedną 
z form współpracy jest granie w spektaklach teatralnych w przedszkolu, Tomaszowskim 
Domu Kultury. Do tych występów włączaliśmy zaprzyjaźnioną Szkołą w Majdanie Górnym. 
Jako jedyne przedszkole wprowadziliśmy w kalendarz uroczystości „Śniadanie 
Wielkanocne”. To ważny dzień dla wszystkich przedszkolaków. Dzieci w tym dniu 
przychodzą do przedszkola uśmiechnięte i galowo ubrane. Przedstawienia pełne radości 
przybliżały zgromadzonym gościom zwyczaje i tradycje wielkanocne.  
Misterium Wielkanocne 2005rok 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



Rok 2006 

 

 



2012 r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 już po raz kolejny odbyło się wielkanocne 
spotkanie integracyjne „Misterium Wielkanocne”.  W części pierwszej przedstawienia rodzic 
w formie opowieści, przeplatanej śpiewem dzieci, przypomniał zebranym najważniejsze fakty 
z życia Jezusa, począwszy od Jego narodzin, a skończywszy na śmierci na krzyżu. Część 
radosną spotkania wypełniły recytacje sześciolatków oraz pieśni w wykonaniu chórku 
złożonego z przedszkolaków. 

 

 

Wspólne uroczyste śniadanie wielkanocne 



2013r. Poranek Wielkanocny  pt. „Zmartwychwstał Pan! Cudowna wieść”  

 

 



Rok 2014r 

 



 

 



Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi 

poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. W przedszkolu okres poprzedzający ten 

magiczny czas jest niezwykle pracowity. Pracownicy, rodzice, dzieci oraz młodzież ze szkoły 

w Majdanie Górnym z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały Jasełka 

wystawione na scenie TDK. Rodzice, babcie, dzieci w pięknych strojach przedstawiły historię 

narodzin Dzieciątka Jezus, oprawioną kolędami i pastorałkami. Przepiękna scenografia, 

kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru nadały klimat temu spotkaniu.  

Rok 2005 



 

 

 



 

2006r spektakl pt. „Maryja Matka Jezusa’ 

 



 

 



Scenka obrzędowa  pt. „Hej kolęda, kolęda” w wykonaniu uczniów ZSP Majdan Górny 

 

2007r „Noc wigilijna” 

 



Tradycji tej stało się zadość w czwartek, 18 grudnia  2014r. w przedszkolu odbyły się 
Jasełka Bożonarodzeniowe grane przez przedszkolaków, z udziałem rodziców i absolwentów 
przedszkola. Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci  z dużym zaangażowaniem odgrywały  
swoje role i przeżywały magię Bożego Narodzenia – to  czas zadumy i refleksji w gronie 
najbliższych osób, jedyny okres w roku, kiedy konflikty odchodzą w zapomnienie, a wszyscy 
pragną pomagać innym. Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują. 
W przedszkolu okres poprzedzający ten świąteczny czas jest niezwykle pracowity. Dzieci z 
wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały jasełka. 



 

 



 

W roku 2008- 2009 na scenie TDK mogliśmy obejrzeć widowisko teatralne pt. „Podróż po 
Europie” cz.I i II wystawione przez dzieci, pracowników, rodziców. Przedstawienie 
rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu unijnego. 

 



 

 



 

 

 



 

  

Rodzice poświęcając swój wolny czas brali udział w kilku próbach, gdzie doskonalą 
umiejętność poruszania się na scenie, prowadzenia dialogu oraz śpiewania piosenek.Na scenie 
wzięło udział 131 artystów. 

Przedszkolaki, rodzice , pracownicy i dzieci kolędują na  imieninach Księdza Biskupa 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Ksiądz Biskup podziękował dzieciom za piękne życzenia, 
pobłogosławił w dalszym życiu i wręczył słodycze. 



 
 
 
 Dnia 25.04.2012 w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 odbyło się niezwykle uroczyste 
i podniosłe spotkanie Pana Burmistrza i Pana Dyrektora Biura Organizacyjno – Prawnego z 
dziećmi 6 letnimi. W ramach realizacji programu edukacyjnego pt. „Mały Patriota”  dzieci 
poprzez zabawę, literaturę i zajęcia dydaktyczne zdobywały wiedzę z prawdziwego 
patriotyzmu. Uczyły się hymnu Polski,  „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy, 
poznały symbole narodowe i historię powstania naszej Ojczyzny.  



 
 

 
 



Rok 2013 

 
 

 
 



 
 
Rok 2014 

 



 
W przedszkolu od wielu lat odbywają się Apele Jedyneczki. Dzieci przedstawiają 

tematyczne akademie dla rodziców i dziadków. Prezentują swoje zdolności: recytatorskie, 
taneczne, muzyczne, plastyczne – otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez rade 
rodziców lub sponsorów. W 2012r.odbył się Apel  pt. „ Choć przedszkolak jest nieduży, to 
przyrodzie wie jak  służyć”, który był zakończeniem programu ekologicznego „ Młodzi 
ekolodzy”. Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Urząd Miasta Tomaszów Lubelski. 

 



2012 r.  podsumowaliśmy przeprowadzona termomodernizacje budynku akademią „Biesiada 
z Jedyneczką”. Chcielibyśmy się pochwalić tym  na co czekaliśmy kilka lat, a teraz  stało się 
faktem. Jest nam już ciepło, kolorowo, bajecznie  i przyjemnie.  

 

 



 

 



 

 W 2012r. stwierdziliśmy, że placówka bez imienia jest jak człowiek bez nazwiska. W 

wyniku podjętych procedur pracownicy jak i rodzice przedszkola wyrazili wolę, aby nasze 

przedszkole nosiło imię Jana Brzechwy. Ważnym wydarzeniem w życiu przedszkola było 

nadanie placówce 21 czerwca 2013r. im. Jana Brzechwy - część artystyczna w wykonaniu 

dzieci, rodziców, pracowników i przyjaciół . W tym też roku ludzie o wspaniałych sercach 

podarowali przedszkolu sztandar, rodzice i dzieci zaprojektowali logo. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

2013r. Rocznica nadania imienia przedszkolu- dzieci w teatrzyku dla zaproszonych gości. 



 

 

 



 

Tak,  przedszkole ma już ładne lata i choć z pozoru wiele się zmieniło, przeprowadzano 
reorganizacje to wciąż jesteśmy tą samą placówką, która jest otwarta na potrzeby środowiska 
i rodziców, dobro dziecka jest dla nas najważniejsze, zawsze z radością witamy w swoich 
progach dzieci, rodziców  oraz gości. 
Wierzymy, że wspólne działania całego środowiska przedszkolnego pozwolą na 
wszechstronny rozwój naszych dzieci, - bo jak napisał nasz patron- Jan Brzechwa -"Bo gdzie 
łączą wspólne cele, tam są wszyscy przyjaciele". 

 
 
      Dzięki tym spotkaniom dzieci i rodzice pożytecznie spędzały swój wolny czas ucząc się i 
bawiąc. Publiczne wystąpienia sprawiły, że nabyły poczucia własnej wartości, 
przezwyciężyły nieśmiałość, wyzbyły się kompleksów i zahamowań, a ich występy na forum  
promowały przedszkole  w lokalnym środowisku. 

Można by pisać niezmiernie wiele o naszych przedsięwzięciach, innowacjach. W każdym 
roku powstają nowe pomysły, które realizujemy wspólnie z dziećmi i rodzicami. Dzięki 
systematycznemu pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu nauczycieli nie zabraknie nam 
ciekawych pomysłów na dalsze lata pracy. Uważamy, że jesteśmy „Przedszkolem z Pasją”. 

Maria Piasecka 


