Trzydziestolecie Przedszkola z Alicją
w Krainie Czarów!

18 czerwca 2019 r. Samorządowe Przedszkole nr 14 z ul.
Młyńskiej Bocznej świętowało swoje trzydzieste urodziny. O godzinie 13:00 dyrektor Danuta Piekara serdecznie
powitała wszystkich zaproszonych gości oraz przybyłych
na uroczystość rodziców. Wśród gości, którzy zaszczycili
nas swoją obecnością, byli m.in.: Anna Korfel-Jasińska –
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji,
Sportu i Turystyki, Dominik Jaśkowiec – Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa, dyrektorzy Poradni Psychologicz-
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no-Pedagogicznych i przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego. Przedszkole stanowi nieodłączny element lokalnej
społeczności, toteż wśród gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Parafii Najświętszego Imienia Maryi Kraków-Rakowice, Straży Miejskiej, dyrektorów okolicznych przedszkoli, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 64 oraz kierownictwa Biblioteki Kraków.
Z wielką radością i wzruszeniem powitaliśmy wszystkich
byłych pracowników Samorządowego Przedszkola nr 14,
a przede wszystkim pierwszą dyrektor – Elżbietę Widłę.
Dyrektor Danuta Piekara nakreśliła historię Przedszkola,
wracając do samych początków, czyli 1989 r. Zebrani poznali
kolejne etapy rozwoju placówki i najważniejsze momenty jej
funkcjonowania. Ponieważ jesteśmy społecznością przedszkolną, nie mogło obyć się bez bajki. Tym razem bajka dotyczyła historii naszego przedszkola i tworzących go osób.
Rada Pedagogiczna postanowiła wyróżnić osoby, bez których nasze Przedszkole nie byłoby tak piękne i przyjazne
dzieciom. Uhonorowanymi przyjaciółmi przedszkola są:
• Dominik Jaśkowiec – za pomoc i wsparcie w kreowaniu
pozytywnych przemian naszej placówki;
• Piotr Moskała – za zaangażowanie, życzliwość, pomoc
i współpracę podczas realizacji naszych inicjatyw,
• Ewa Pohorecka – za systematyczną współpracę i przychylność, dzięki którym możliwa jest realizacja naszych
najważniejszych zamierzeń i celów;

Barbara Pogoda – za umożliwianie udziału w różnych formach współpracy kształtujących pozytywne nastawienie przedszkolaków do przyszłych obowiązków szkolnych w poczuciu bezpieczeństwa i wiary we własne siły;
• dr Magdalena Grochowalska – za długoletnią, efektywną
współpracę środowiska przedszkolnego i akademickiego;
• dr Barbara Kurowska – za długoletnią, efektywną współpracę środowiska przedszkolnego i akademickiego;
• Iwona Ślesieńska – za propagowanie idei czytelnictwa
u naszych dzieci oraz zaszczepianie miłości do książek od
najmłodszych lat;
• Roman Banasik – za efektywną współpracę oraz podejmowanie nietuzinkowych akcji za zakresu bezpieczeństwa;
• Maciej Nęcel – za efektywną współpracę oraz podejmowanie nietuzinkowych akcji z zakresu bezpieczeństwa;
• Małgorzata Szymkowska-Urbanik – za zaangażowanie
w codzienne sprawy przedszkola, za ciągłą i bezinteresowną pomoc, serce i życzliwość;
• Państwo Agnieszka i Radosław Gurgul – za zaangażowanie i otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka.
Artystycznym uświetnieniem Jubileuszu było przedstawienie pt. „Alicja w Krainie Czarów” wyreżyserowane
przez Katarzynę Tatarę i Ewelinę Śliwę. Ktoś może zapytać, skąd taki wybór? Dlaczego „Alicja w Krainie Czarów”?
Otóż, nasze Przedszkole jest jak Kraina Czarów, gdzie każdego dnia dzieje się wiele niezwykłych rzeczy. Dzieci prze-
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noszą się do magicznych miejsc dzięki swojej wyobraźni.
Maluchy chciałyby bardzo urosnąć w mgnieniu oka, zupełnie jak Alicja. Nauczyciela można porównać do białego
królika, ponieważ tak, jak on, wiecznie ściga się z czasem.
W magicznym spektaklu wystąpili rodzice, nauczyciele,
studentka Uniwersytetu Pedagogicznego oraz dzieci, dla
których przedstawienie było również uroczystym czasem
zakończenia roku przedszkolnego. Przepiękne dekoracje
i gra aktorów sprawiły, że wszyscy poczuli się magicznie,
a Kraina Czarów zawitała do naszego przedszkola obchodzącego swój Jubileusz!
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