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- Chcielibyśmy podzielić się z Państwem słowem mówionym i śpiewanym, ruchem i
gestem. Refleksją nad tym co było i jest – mówiła Aneta Pietrzak, dyrektor placówki
witając gości przedstawienia zorganizowanego z okazji Dnia Niepodległości.
Ojczyzna dla trzylatka to mama, tata, ciepło domowego ogniska, poczucie
bezpieczeństwa i miłości.
- Tyle jest w stanie zrozumieć i pojąć. Dla czterolatka Polska, Ojczyzna to
miejscowość, w której mieszka. Przedszkole z kolegami. Ale zaczyna rozumieć i
widzieć więcej. Zadaje pytania, poszukuje odpowiedzi. Kiedy wyrusza na wycieczki
poznaje jeszcze inne zakątki i piękno naszego kraju. Widzi rzeki, miasta, wsie. Wie
że Polska to niebieskie morze Bałtyckie i umie je wskazać na mapie. Wie, że góry to
brązowo - czerwony kolor i że są wysokie. Potrafi wymienić stolicę Polski – mówiła
pani dyrektor. - Dzieci pięcio-, sześcioletnie już z pełną świadomością o Ojczyźnie
mówią. To kraj w którym mieszkam. Tu chodzę do przedszkola. Flaga mojego
państwa jest biało – czerwona, a godło to orzeł biały w koronie na czerwonym tle.
Śpiewają dumnie hymn w pozycji stojącej. A kiedy jadą na wycieczki do innych
państw, wiedzą czym jest ich Polska. Mówią po polsku, śpiewają piosenki polskie. Z
duma mówią o polskich sportowcach, kiedy zdobywają złote medale. Przeżywają,
kiedy nasi sportowcy stojąc na najwyższym podium ze złotem wiszącym na szyi,
śpiewają hymn – dodała Aneta Pietrzak.

Występy były piękne. Dzieci były bardzo dzielne, mówiły i śpiewały z przejęciem i
zaangażowaniem. Były ładnie ubrane, każde dziecko miało biało-czerwoną wstążkę,
a chłopcy żołnierskie czapki. Najmłodsi zaprezentowali m.in. wiersze „Co to jest
Polska” Czesława Janczarskiego, „Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza,
piosenki „ Biała Róża”, „Serce w plecaku”, tańczyły polkę i krakowiaka, a na koniec
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wszyscy odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, hymn Polski.
Wielkie uznanie i brawa należą się wszystkim paniom, które przygotowały dzieci do
występów, a szczególnie paniom z grup najstarszych: Borówek Agnieszka Rejter i
Beata Figurska, Jagódek - Katarzyna Jurkowska oraz Malinek - Natalia Pawłowska –
Ciemcioch. Dodajmy, że swój żywiołowy występ zaprezentowały także dzieci z
sąsiedniego przedszkola Wyspa Malucha.
Liczni goście byli wzruszeni. W sumie przedstawienia były tego dnia dwa, rano dla
gości. Nie zabrakło Małgorzaty Schwarz, wójta Gminy Kołbaskowo. Obecni byli
także: Iwona Matyjanowska, starszy wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego i
Specjalnego, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP – ks. kanonik
Roman Misiak, dyrektorzy placówek oświatowych w Gminie Kołbaskowo: Olga
Strugała, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, Beata Bitel,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Joanna Macuk, dyrektor Przedszkola
„Wyspa Malucha” w Przecławiu, Mariusz Wojewoda, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Będargowie. Dzieci oklaskiwali także Zbigniew Szczuplak, radny Gminy Kołbaskowo,
Wojciech Woźniak, sołtys Przecławia, Paulina Gąsiorowska, przewodnicząca Rady
Rodziców Przedszkola Publicznego w Przecławiu oraz Agnieszka Zielińska z firmy
„Dieta Care”, która przygotowuje posiłki dla dzieci w przedszkolu i żłóbku. A po
południu pokazy oglądali rodziny maluchów.

Przedstawienie miało miejsce we wtorek, 6 listopada 2018 roku. Z tej okazji
placówka przygotowała także ciekawa wystawę historyczną. Stary adapter, aparat,
syfony, maszyna do szycia, żelazka, elementy wojskowego wyposażenia oraz wiele
innych – to istne małe muzeum techniki. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
najmłodszych oraz starszych. Znaczną część eksponatów udostępnił Michał
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Ratajczyk, nazywany przez wszystkich w przedszkolu „Dziadkiem”, któremu
serdecznie dziękujemy.

Więcej zdjęć w serwisie Facebook >>
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