Starszaki od Chrobrego
Środa 26 listopada to bardzo ważny dla nas dzień. Tego dnia MY PRZEDSZKOLAKI
staliśmy się pełnoprawnymi członkami społeczności Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
oraz Starszakami lub jak kto woli Zerówkowiczami. Bardzo długo i starannie przygotowywaliśmy
się do tego dnia, aby wypaść jak najlepiej przed naszymi rodzicami, zaproszonymi gośćmi no i
oczywiście naszą wychowawczynią panią Ireną Skoczylas. W domu uczyliśmy się na pamięć
wierszyków i piosenek, potem próby w szkole i w ZPK aż w końcu wielki występ przed wszystkimi
ważnymi osobami. Odświętnie ubrani, z biretami na głowach przyszliśmy do ZPK aby zdać swój
pierwszy ważny egzamin. No i jak się można było spodziewać zdaliśmy go wyśmienicie. Pod
czujnym okiem naszej jedynej i niepowtarzanej wychowawczyni i bacznie nad nami czuwającej
pani Joanny Suwalskiej przedstawiliśmy nasz program artystyczny. Piękne wierszyki
przedstawialiśmy na przemian z piosenkami. Nad oprawą muzyczną nie mógł czuwać nikt inny jak
nasz niezastąpiony pan od muzyki Krzysztof Szubert. A żebyśmy mieli pamiątkę z naszych
wspaniałych występów szkolny reporter pani Monika Szubert robiła nam fotki. Głośno i odważnie
prezentowaliśmy nasze zdolności przed zadowolonymi paniami dyrektor – panią Dorotą
Jakusztowicz, Dorotą Łukaszewską oraz Dobrochną Jurkowską. Wśród podziwiających nas gości
nie zabrakło pani dyrektor przedszkola pani Mirelli Skaczyło oraz pana burmistrza Roberta
Lewandowskiego. Nawet nasza pani pedagog Jadwiga Dorabiało była ciekawa jak damy sobie radę
z tak wielkim wyzwaniem. Nie będziemy w tym miejscu skromni ale musimy się pochwalić że nasz
występ zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Oklaskom, pochwałom oraz słodkim podarunkom
nie było końca. Jednak przed nami był jeszcze jeden ważny krok. Ślubowanie i pasowanie.
Powtarzając za panią dyrektor słowa ślubowania staliśmy się jakby więksi i bardziej dorośli. A po
pasowaniu przez pana burmistrza i panią dyrektor wielkim ołowkiem nie było wątpliwości, że przed
wszystkimi stoją już STARSZAKI a nie przedszkolaki. Nasza wychowawczyni rozdała nam
pamiątkowe dyplomy aby każdy z nas miał na piśmie, że maluchem już NIE jest. Najbardziej
dumni byli jednak z nas nasi rodzice, którzy w dowód tego podarowali nam słodziutkie rożki oraz
wspaniały tort z cudowną pszczółką Mają. Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu mogliśmy nareszcie
popędzić do rodziców i pochwalić się dyplomami, które są dowodem na zaliczony pierwszy w
życiu egzamin.
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