Scenariusz uroczystości
WSTĘP

„W dzieciństwie niewiele zaleŜy od nas samych, wiele zaś od tych, którzy są z nami”.
Słowa Bronisława Rocławskiego często przypominamy sobie dopiero w Ŝyciu dorosłym
z rozrzewnieniem wspominając pierwszych swoich wychowawców i nauczycieli. I my
chcielibyśmy dziś wspomnieć pierwszych pedagogów, którzy 60 lat temu, dwa dni po
zakończeniu działań wojennych, 10 maja 1945 roku tworzyli pierwsze przedszkole w
naszym mieście. JuŜ czwarte pokolenie gostyniaków wychowuje się w Przedszkolu
Miejskim Nr 1, przedszkolu o niepowtarzalnym klimacie, z tradycjami, na stałe
wrośniętym w krajobraz ulicy najpierw 3 maja, później Marchlewskiego, a obecnie
ulicy Wrocławskiej. Zmieniano nazwy ulic, zmieniano włodarzy miasta, zmieniała się
kadra w przedszkolu zmieniono nawet ustrój w Polsce, ale nie zmienił się rodzaj
działalności naszej placówki - od 60 lat wychowujemy najmłodszych obywateli naszego
miasta. Dzisiejszą jubileuszową uroczystość rozpoczniemy od odśpiewania hymnu
naszego przedszkola. Tekst hymnu widoczny będzie na ekranie, zapraszamy więc do
wspólnego śpiewu z naszymi wychowankami.

PRZEDSZKOLE POD TOPOLĄ
1. Są na świecie ogromne wieŜowce,
autostrady i duŜe ulice,
Tyle domów i mieszkań i ludzi,
Ŝe paluszków nie starczy by zliczyć.
Refren :
Ale jedno jest przedszkole – Wyspa Dzieci
Na tej wyspie zawsze dzieciom słońce świeci
Tu, gdzie kaŜde dziecko śmieje się do dziecka
Tak wygląda właśnie nasza Jedynaczka.

2 razy

2. Są przedszkola jak chatki z piernika,
okna mają wesołe jak słońce,
a w ogródkach drewniane koniki
i huśtawki na wietrze tańczące.
Refren :
Ale jedno jest przedszkole – Wyspa Dzieci
Na tej wyspie zawsze dzieciom słońce świeci
Tu, gdzie kaŜde dziecko śmieje się do dziecka
Tak wygląda właśnie nasza Jedynaczka.

2 razy

POWITANIE GOŚCI
Naszą uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości. Witam
zatem bardzo serdecznie:
- starostę gostyńskiego – p. ElŜbietę Palkę
- burmistrza Gostynia – p. Jerzego Woźniakowskiego
- wizytatora Kuratorium Oświaty – p. Violettę Sokołowską
- przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Piotra Radojewskiego
- przewodniczącego Rady Powiatu – p. Piotra Curyka
- wiceburmistrza Gostynia – p. Łukasza Burkiewicza
- przewodniczącego komisji oświaty Rady Miejskiej w Gostyniu – p. Andrzeja Rogalę
- naczelnika wydziału oświaty w Gostyniu – p. Jerzego Wabińskiego
Witam równieŜ przedstawicieli instytucji od wielu lat współpracujących z naszą
placówką :
a) p. K. Piasecką – dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyniu
b) p. S. Hoska-Kaczmarek – dyrektora Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”
c) p. Lajlę Zaborowską - dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Gostyniu
d) p. P. Hibnera dyrektora Biblioteki w Gostyniu
e) p. R. Czuba dyrektora Muzeum w Gostyniu.
f) p. komisarza Dariusza Augustynowicza – przedstawiciela Komendy Powiatowej
Policji
g) dyrektorów zaprzyjaźnionych przedszkoli
h) wszystkich sponsorów i przyjaciół naszej placówki, Radę Rodziców oraz
przedstawicieli lokalnych mediów.
Szczególnie gorąco pragnę powitać byłych dyrektorów Przedszkola Nr 1, emerytowaną
i obecnie pracującą kadrę pedagogiczną i administracyjno – obsługową, witam
rodziców i wychowanków oraz absolwentów placówki.

WYSTĄPIENIE BURMISTRZA
WYSTĄPIENIE STAROSTY
WYSTĄPIENIE WIZYTATORA
PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW
Dziękuję wszystkim za Ŝyczliwość, Ŝyczenia i upominki, które dzieci otrzymały z
okazji urodzin. Pragnę złoŜyć podziękowania instytucjom, władzom samorządowym i
ludziom dobrej woli, którzy wnieśli lub wnoszą swój wkład w działalność naszej
placówki. W dowód wdzięczności dzieci wręczyły okolicznościowe dyplomy. Dyplomy
otrzymali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pani E. Palka – starosta gostyński
p. J. Woźniakowski - Burmistrz Gostynia
p. komisarz Dariusz Augustynowicz – przedstawiciel Komendy Policji
przedstawiciel Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej
p. K. Piasecka Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
p. L. Zaborowska - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Gostyniu
p. S. Hoska–Kaczmarek - Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”

8. p. P. Hubner - Dyrektor Biblioteki
9. p. R. Czub - Dyrektor Muzeum –
10. p. K. H. Chwierot
11. p. Marek Banaszak – dyrektora PBS
12. p. Henryk Rajewski
13. p. St. Klupś - Stolarnia Mebli i Budowli
14. p. ElŜbieta i Andrzej Biernat – Rzeźnictwo
15. p. M. Turbański – przedstawiciel WIX Filtrom
16. p. Sawitzki – przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu
17. p. Piotr Giermaziak– prezes zarządu Auto ABC
18. p. Mariusz Giermaziak dyrektor departamentu poligraficznego Auto ABC sp.
zoo oddział Netbox
19. p. M.Tarnowski - Przedsiębiorstwo Romos
20. p. Zdzisław Kluczyk Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud Gostyń sp. zoo” z
siedzibą w Grabonogu
21. p. Monika Bielka „Mirage”
22. p. D. St. Dylak Hurtownia „Baja” Piaski
23. p. J. Majchrzak Spółdzielnia Pracy „Pallas”
24. p. D.E. Łapawa Profesjonalna Firma Sprzątająca „Medij”
25. p. A. A. Ratajczak Restauracja „Kunowianka”
26. p. prezes H. Celka - Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
27. p. Zofia Grzegorzewska Simet Piaski
28. p. Andrzej Wojciechowski – dyrektora Rexam Szkło
29. p. T. J. Tomczak – rzeźnictwo
30. p. L. D. Naglak
31. p. R. M. Komorowscy Drukarnia „Real”
32. p. A. T. Karkosz Przedsiębiorstwo „Bigfarb”
33. p. Z. R. Michałowscy – Śrem
34. p. Z. J. Konarczak – Pogorzela
35. p. B. Małecki – Krzemieniewo
36. p. E. K. Krupa Thor – Toral
37. B. Fiebig – Kwiaciarnia „Marcysia”*
38. p. I. G. Ludwiczak Firma Transportowa
39. p. D. Kuklińska Perfumeria „Dana”
40. p. A. G. Frąckowiak
41. p. A. Dolczewski Piekarnia Siemowo
42. p. J. i St. Palczewscy „Zuptor”
43. p. D. A. Walinowicz „Zuptor”
44. p. J. JaroŜek
45. p. G. JaroŜek
46. p. Bogdan Biernacki - rzeźnictwo
47. p. M. J. Teodorczyk sklep „Anka”
48. p. B. K. Walkiewicz
49. p. M. J. Pietrzyk
50. p . M. Turbański
51. p. K. M. Szymańscy
52. p. M. Wolna

53. p. B. Kmieć
54. p. L. Górajewska
Wszystkim którzy nie mogli wziąć udziału w naszej uroczystości dyplomy zostaną
wręczone w terminie późniejszym. Jeszcze raz w imieniu dzieci, rodziców, personelu i
swoim własnym serdecznie dziękuję. To dzięki państwu Przedszkole nasze pięknieje,
modernizuje się, staje się coraz nowocześniejsze, a co najwaŜniejsze dzieci wracające
po wakacjach do przedszkola cieszą się z nowych zabawek, wyremontowanych,
kolorowych sal i nowoczesnego sprzętu. TakŜe pracownicy mają coraz lepsze warunki
do pracy. Dzięki państwa pomocy w tym roku uda nam się odnowić tak lubiany przez
dzieci plac zabaw, a być moŜe równieŜ jedną z sal. Mamy nadzieję, Ŝe nadal na swej
drodze będziemy spotykać ludzi Ŝyczliwych, nie obojętnych na los dzieci, które chcą
państwu podziękować najlepiej jak potrafią wierszem, tańcem i piosenką. Zapraszam.
WYSTĘP PRZEDSZKOLAKÓW
HISTORIA
WYSTĘP SZKOŁY MUZYCZNEJ
WYSTĘP ZESPOŁU WOKALNEGO
ZAKOŃCZENIE
Radosne chwile trwają krótko. Nadszedł niestety koniec naszej uroczystości. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania, szczególnie dzieciom za ich
trud w przygotowaniu części artystycznej. Dziękuję wszystkim gościom, którzy
uświetnili swoją obecnością nasz jubileusz. Dziękuję moim współpracownikom i
Radzie Rodziców za pomoc w realizacji tego projektu. śyczę wszystkim dyrektorom
placówek oświatowych aby mieli tak zaangaŜowany zespół ludzi pracujących na rzecz
dzieci.
Na koniec pozwólcie państwo na osobistą dygresję. „Niewiele w Ŝyciu zaleŜy od nas
samych, wiele zaś od tych, którzy są z nami.” Słowa te bardzo często przypominam
sobie oglądając zdjęcia z przeszłości i kroniki przedszkolne. Moje całe dotychczasowe
Ŝycie związane jest z „Jedyneczką”. Wiele lat temu, w 1967 r. zostałam zapisana przez
rodziców do tego przedszkola przez obecną na sali p. dyrektor H. Mielcarek,
wychowywały mnie p. L. Rybska, p. A. Wierzbińska, H. Konieczna, p. J. Konieczna i
p. B. Kaczmarek. W latach 83-85 odbywałam praktyki pedagogiczne równieŜ w
Jedyneczce pod kierownictwem p. dyrektor I. Andrzejewskiej. W tym czasie nadal
pracowały moje dawne ukochane wychowawczynie. We wrześniu 1985 r. podjęłam
swoją pierwszą pracę zawodową równieŜ w tym przedszkolu, a zatrudniła mnie p.
dyrektor B. Dudziak. Dziękuję im wszystkim za trud włoŜony w moje wychowanie i
przygotowanie do zawodu nauczyciela. To dzięki nim w tym roku obchodzę jubileusz
20 lecia pracy zawodowej i ciągle związana jestem z jedną jedyną placówką. Dziękuję
im wszystkim. Mam nadzieję, Ŝe nasze przedszkole, przedszkole z tradycjami przetrwa i
będzie mogło prowadzić swoją działalność nadal, wychowując kolejne pokolenia
małych gostynian. Wierzę, Ŝe trudne czasy dla oświaty wkrótce miną i będzie prościej,
łatwiej i weselej. Dziękując raz jeszcze zapraszam państwa do obejrzenia prac naszych
wychowanków p.n. „Przedszkole w oczach dziecka”, do zapoznania się z naszymi

osiągnięciami i kronikami przedszkolnymi i monografią naszej placówki oraz prosimy o
wpisy do księgi pamiątkowej.
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