
Jesteśmy dumni z tego, że: 
•	 staramy	 się	 stwarzać	 wszystkim	 dzie-

ciom	bogate	i	różnorodne	sytuacje	edu-
kacyjne	 	 i	wychowawcze,	tak	aby	każde	
dziecko	 czuło	 się	 aktywnym	 podmio-
tem,	jednostką	jedyną	i	niepowtarzalną,	
a	 jednocześnie	mogło	się	twórczo	reali-
zować,	wybierając	dla	siebie	formę	dzia-
łalności	

•	 realizujemy	szereg	własnych	programów	
autorskich,	projektów	

•	 stosujemy	nowatorskie	metody	pracy	
•	 Rodzice	 są	 naszymi	 sprzymierzeńcami,	

partnerami	 i	 aktywnie	 uczestniczą	 we	
wszystkich	naszych	poczynaniach,	sku-
tecznie	nas	wspierając	

•	 nasi	wychowankowie	osiągają	pierwsze	
miejsca	 i	 wyróżnienia	w	wielu	 konkur-
sach	ogólnopolskich,	wojewódzkich,	re-
gionalnych,	międzyprzedszkolnych

•	 od	2016	 roku	odbywa	się	Międzyprzed-
szkolny	przegląd	grup	tanecznych	

•	 włączamy	 się	 w	 organizację	 akcji	 cha-
rytatywnych:	 zbiórka	 artykułów	 szkol-
nych,	 biurowych	 (wsparcie	 dzieci	 na	
Ukrainie,	 Białorusi,	 Litwie),	 zaangażo-
wanie	się	w	Misyjny	Jarmark	z	Aniołami	
(pomoc	dzieciom	i	młodzieży	z	ubogich	
krajów,	zbiórka	baterii,	nakrętek	itp.		

•	 aktywnie	 współpracujemy	 ze	 środowi-
skiem	lokalnym
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Przypomnienie o nadaniu imienia
Historia	 nadania	 imienia	 naszej	 placówce	 się-

ga	2009	 roku.	 Wtedy	 lokalna	 społeczność,	 Grono	
Pedagogiczne	 oraz	 Rada	 Rodziców	 Przedszkola	
podjęły	starania,	zmierzające	do	tego	wydarzenia.	

Przystępując	do	wyboru,	wzięto	pod	uwagę	dwie	
postacie:	 ks.	 bpa	 Józefa	 Grzegorza	 Wojtarowicza		
i	 ks.	 Prałata	 Aleksandra	 Siemieńskiego.	 Wybór	
w	drodze	tajnego	głosowania	nieprzypadkowo	padł	
na	 kapłana	 bliskiego	 sercu	 wszystkich	 szynwał-
dzian:	ks.	Aleksandra	Siemieńskiego.	Oto	jak	został	
zapamiętany	 i	 opisany	 przez	 o.	 Stanisława	 Stań-
czyka	CSsR	w	książce	„Żal	mi	tego	ludu.	Ks.	Prałat	
Aleksander	Siemieński	Proboszcz	w	Szynwałdzie”:	

Mając subtelną duszę artysty był wrażliwy na wszel-
kie dobro, a idąc mimo wszystko radośnie poprzez ziemię, 
rozsiewał wokół wiele dobra, które nadal trwa.

Jego	postawa	 i	wyznawane	 ideały	 zdecydowały,	
iż	wybraliśmy	go	na	autorytet	i	źródło	wzor-
ców	dla	wszystkich	naszych	działań.	Nie-
zwykła	troska	o	wychowanie	i	kształcenie	
wiejskich	dzieci	oraz	młodzieży	znajduje	
odbicie	w	pracy	naszej	placówki	i	moty-
wuje	do	poszerzania	horyzontów	myślo-
wych,	 gorliwości	 i	 sumienności	w	 pracy	
wychowawczej.	

10-lecie	 nadania	 imienia	 naszej	 pla-
cówce,	 jeszcze	 bardziej	 skłania	 nas	 do	
przybliżenia	tej	osobo-
wości	 najmłodszym:	

wszakże	 wypełniając	 testament		
ks.	Siemieńskiego,	jesteśmy	zobo-
wiązani	 do	 dawania	 czytelnego	
świadectwa	 dobra	 w	 życiu	 całej	
społeczności	 przedszkola,	 rzetel-
nego	zdobywania	wiedzy	i	szczerej	
dbałości	o	dobre	wychowanie.	

Notka o ks. Aleksandrze
Ks.	 Prałat	 Aleksander	 Siemieński	 urodził	

się	28	lutego	1851	r.	w	Staniątkach	k.	Krako-
wa.	Był	najstarszym	dzieckiem	Teofila	i	Ma-
rii	z	Biegańskich.	Po	zdaniu	matury	wstąpił	
do	 seminarium	 duchownego	 w	 Tarnowie.	
Po	ukończeniu	studiów	został	wyświecony	na	kapła-
na.	Początkowo	pracował	w	Bochni,	potem	w	Zabie-
rzowie.	Następnie	 został	 skierowany	do	 tarnowskiej	
katedry,	gdzie	był	wikariuszem	przez	12	lat.	21	kwiet-
nia	1885	r.	objął	probostwo	w	Szynwałdzie.	W	naszej	
miejscowości	pozostał	do	swojej	śmierci,	która	nastą-
piła	7	sierpnia	1939	r.	

Społeczności	 Szynwałdu	 przysłużył	 się	 na	 wiele	
sposobów,	m.	 in.	 dopro-
wadził	 do	 wybudowa-
nia	 nowego	 kościoła	
i	 kaplicy	 cmentarnej,	
troszczył	 się	 o	 ubogich	
i	 chorych,	 organizując	
dla	nich	przytułek.	 Jego	wielką	 zasługą	było	niewąt-
pliwie	 sprowadzenie	 do	 naszej	 miejscowości	 sióstr	
służebniczek,	które	zajęły	się	opieką	 i	wychowaniem	
dzieci.	 Było	 to	 spowodowane	wrażliwością	 ks.	Alek-
sandra	na	los	najmłodszych	i	pragnieniem	ich	rozwoju.	

  Krótka historia Przedszkola
W	 celu	 zapewnienia	 opieki	 nad	 dziećmi	 w	 kil-

ku	 miejscach	 Szynwałdu	 zostały	 zorganizowane	
„ochronki”.	Jedna	z	nich	powstała	na	tzw.	Litwinówce,	

gdzie	 funkcjonowała	 do	 1961.	 Po	 przeję-
ciu	przez	władze	oświatowe	nadzoru	nad	
oświatą,	zaczęło	tam	działać	przedszkole,	
a	 funkcję	dyrektora	pełniła	pani	Barbara	
Micek,	 pedagog	wielce	 zasłużona	dla	 lo-
kalnej	 społeczności.	 1	 czerwca	 	 	 siedziba	
tej	 placówki	 została	 przeniesiona	 bliżej	
centrum	miejscowości,	 do	 państwa	 Try-
bów	 i	 tam	 pozostała	 do	 końca	 czerwca	

1997	roku.	Z	rozpoczęciem	
nowego	 roku	 szkolnego		
przenieśliśmy	się		do	nowo	
otwartego	budynku	wybu-
dowanego	i	wykończonego	
z	myślą	o	najmłodszych.	

Przedszkole dziś
Nasza	 placówka	 jest	 kontynuatorem	 tej	

„ochronki”,	powstałej	na	Litwinówce	w	cza-
sach,	gdy	proboszczem	był	ks.	Prałat,	które-
mu	na	sercu	leżało	dobro	wiejskich	dzieci.

W	 odpowiedzi	 na	 potrzeby	 środowiska,	
dzięki	staraniom	dyrekcji	 i	decyzji	władz	sa-
morządowych,	w	2017	roku	utworzono	trze-
ci	 oddział.	 Do	 Przedszkola	 Publicznego	 im.	

Księdza	 Prałata	 Aleksandra	
Siemieńskiego	 uczęszcza	
obecnie	ponad	70	dzieci.	

Przedszkole	 wciąż	 się	
rozwija	i	staje	się	miejscem,	

w	 którym	 praca	 z	 wykorzy-
staniem	aktywizujących	metod	pozwala	osią-
gać	coraz	lepsze	efekty.	Nad	podtrzymaniem	
dobrej	 wizytówki	 przedszkola	 czuwa	 pani	
dyrektor	Lucyna	Szynal	oraz	wykwalifikowa-
na	kadra	pedagogiczna.	Nasza	otwartość	na	
wszelkie	 propozycje,	 nowości	 pedagogiczne,	
akceptacja	nowatorskich	pomysłów	oraz	 ich	
realizacja,	stawia	przedszkole	w	rzędzie	naj-
lepszych	i	sprawia,	iż	jest	przyjazne	dzieciom	
i	rodzicom.

Wciąż	szukamy	nowych	rozwiązań,	stosu-
jemy	metody	pracy	sprzyjające	całościowemu	
rozwojowi	dzieci	z	uwzględnieniem	ich	indy-
widualnych	predyspozycji,	zdolności	i	możli-
wości.	

Nasz Patron ze wszech miar jest godzien, 
by pamięć o nim i o jego dziele nie poszła 
w zapomnienie zwłaszcza w Szynwałdzie, 

który mu tyle zawdzięcza.


