Prezentacja programu KOSZ MALIN w Skaryszewie.
16 marca 2015r. s. Dolores Mermer - Inspektorka ds. wychowania, s. Eliza Włodyka i s. Iwona Szewc, w
odpowiedzi na zaproszenie P. Dyrektor Jadwigi Dróżdż, gościły w Samorządowym Przedszkolu im. s.
Gabrieli Sporniak w Skaryszewie. Podczas spotkania z nauczycielami przedszkola siostry zaprezentowały
"Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji wychowawczej bł. Bronisława Markiewicza KOSZ
MALIN", dzieląc się od strony teoretycznej i praktycznej doświadczeniami swojej pracy i sposobami
wprowadzania w życie założeń programowych. Ważne miejsce zajmował temat dotyczący cech wychowawcy
w systemie Ks. Br. Markiewicza.

16 marca 2015r. s. Dolores Mermer - Inspektorka ds. wychowania, s. Eliza Włodyka i s. Iwona Szewc, w
odpowiedzi na zaproszenie P. Dyrektor Jadwigi Dróżdż, gościły w Samorządowym Przedszkolu im. s.
Gabrieli Sporniak w Skaryszewie. Podczas spotkania z nauczycielami przedszkola siostry zaprezentowały
"Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji wychowawczej bł. Bronisława Markiewicza KOSZ
MALIN", dzieląc się od strony teoretycznej i praktycznej doświadczeniami swojej pracy i sposobami
wprowadzania w życie założeń programowych. Ważne miejsce zajmował temat dotyczący cech wychowawcy
w systemie Ks. Br. Markiewicza. Pobyt w przedszkolu, któremu patronuje nasza s. Gabriela dał sposobność,
aby je zwiedzić. Siostry odnalazły w nim wiele michalickich śladów - były to zdjęcia archiwalne związane z
początkami istnienia przedszkola założonego przez Siostry Michalitki, zdjęcia z pobytu przedstawicieli
przedszkola w Miejscu Piastowym, a także zdjęcia z nadania imienia. W każdej z sal przedszkolnych widniał
portret Patronki Przedszkola. Warto tu nadmienić, iż s. Gabriela została wybrana na Patrona Przedszkola
spośród pięciu kandydatów większością głosów przez społeczność Rodziców dzieci, uczęszczających do
przedszkola. Całe spotkanie i pobyt w bliskim naszemu sercu przedszkolu, poprzez Jego Patronkę i
korzenie, przebywało w serdecznej i przyjaznej atmosferze, a także modlitwie w intencji prowadzonego
dzieła, nauczycieli, Sióstr Michalitek i naszej s. Gabrieli Sporniak. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i
możliwość podzielenia się tym jak dziś rozumiemy i realizujemy pragnienie naszego Ojca Założyciela, "by
uprawiać ziemię serca dziecka, aby wydała plon obfity". /s. Iwona Szewc/
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