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CO TO JEST WYSTAWA „A TO MY”? 

Ta wystawa ma na celu pokazać Wam, czym jest autyzm i jak widzą świat osoby  

w spektrum autyzmu. Jej tytuł odwołuje się do nazwy stowarzyszenia „A TO MY”, 

które działa w Szczecinie i pracuje na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem  

i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi. Atom oznacza osobę z ASD jako 

samotną. Osoba ze spektrum autyzmu bywa samotna jak pojedynczy atom, dlatego 

osoby te określamy jako „A TO MY”. Atomy złączone w kilka atomów tworzą jedną 

kulturę jako ważny i nieodzowny element społeczeństwa. Choć często tak bardzo 

różnią się od osób normatywnych, są jednak bardzo istotne i potrzebne. 

 Odwiedzając naszą wystawę będziecie mieli okazję przyjrzeć: się bliżej światu, 

który widzi i tworzy osoba ze spektrum autyzmu, będziecie mogli spojrzeć na świat 

oczami takiej osoby i poczuć to, co taka osoba czuje. 

 Przedstawimy Wam jak w tym roku świętowaliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ 

WIEDZY O AUTYZMIE, nasz model pracy oraz różne inne nasze działania. 
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GDZIE I KIEDY ODBYWA SIĘ WYSTAWA „A TO MY”? 

Naszą wystawę można obejrzeć w dniach 28 - 29.04.2022r. 

w Punkcie Przedszkolnym SREBRNY DZWONECZEK, 

ul. Niedziałkowskiego 21 w Szczecinie 

Zapraszamy w czwartek i piątek w godzinach 15 – 17. 

WSTĘP NA WYSTAWĘ JEST BEZPŁATNY!!! 

 

dzwonSREBRNY DZWONECZEK

 



 

 

 

To jest wejście do Punktu Przedszkolnego Srebrny Dzwoneczek widziane pod kątem 

 

 

 

To jest wejście do Punktu Przedszkolnego Srebrny Dzwoneczek widziane na wprost 

 

 

 



JAK DOTRZEĆ NA WYSTAWĘ „A TO MY”? 

iśćiść

 

 

1. od przystanku na ul. Piastów 12 pieszo ok. 9 minut 

 

To jest mapa pokazująca drogę z przystanku Piastów 12 

 

2. od przystanku na ul. Malczewskiego pieszo ok. 20 minut 

 

To jest mapa pokazująca drogę z przystanku Malczewskiego 



samochódsamochód

 

 

3. własnym autem można podjechać bezpośrednio pod Punkt Przedszkolny 

SREBRNY DZWONECZEK, nie mamy własnego parkingu, można 

zaparkować na ogólnodostepnym parkingu pod naszym budynkiem lub w 

otoczeniu, przypominamy, że w naszej okolicy obozwiązuje strefa B płątnego 

parkowania. 

 

 

To jest widok z góry miejsc postojowych pod przedszkolem 

 



drzwiwejście

 

 

WEJŚCIE NA WYSTAWĘ „A TO MY” 

Wejście na naszą wystawę znajduję się przy ul. Niedziałkowskiego 21, 

bezpośrednio przez drzwi prowadzące do klatki nr 21 

Po wejściu przez drzwi kierujemy się prosto, a następnie przy dyżurce 

ochroniarza kierujemy się w prawo na schody, pokonujemy kilka stopni  

i stajemy przed drzwiami wejściowymi Punktu Przedszkolnego SREBRNY 

DZWONECZEK, swoje przybycie sygnalizujemy naciśnięciem dzwonka 

domofonu (pierwszy guzik od góry z wizerunkiem dzwoneczka). 

         

    To jest wejście na klatkę schodową                                 To jest klatka schodowa  



 

    

       To jest wejście do Przedszkola na parterze 

 

     

Po prawej stronie od drzwi znajduje się domofon, trzeba nacisnąć pierwszy przycisk u góry 

 

 



 

 

szukaćszukać

 

 

CO ZNAJDZIECIE NA NASZEJ WYSTAWIE? 

- szatnię 

- łazienki i WC 

- miejsce z małym poczęstunkiem 

- miejsce do wyciszenia się, w razie potrzeby 

- prezentację prac naszych dzieci ze wszystkich PUNKTÓW 

PRZEDSZKOLNYCH sieci DZWONECZEK 

- dokumentację fotograficzną z całego Projektu „A TO MY” 

- instalację kinetyczną 

- instalację z „atomów” 

- film z eksperymentu wykonanego w jednej z naszych grup przedszkolnych 

- film z Happeningu „A TO MY” 

- transparenty z Happeningu “Niebieski Świat”  

- prezentację tematu ATOM w wykonaniu dzieci z naszych Punktów 

Przedszkolnych 

- plan wystawy. 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie ! 


