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19 maja w naszym przedszkolu miało miejsce niezwykłe wydarzenie – przyjechał do nas
zespół Weekend. Ich przebój „Ona tańczy dla mnie” zna cała Polska, niezależnie od gustów
muzycznych.
Weekend był naszym specjalnym gościem, na którego wizytę z
niecierpliwością czekaliśmy. Kapryśna dotąd – majowa pogoda, sprawiła nam super
niespodziankę – słonko tego dnia mocno przygrzewało. O godzinie 10 - Radek Liszewski ze
swoją drużyną pojawił się na placu przedszkola przy gromkich brawach i głośnych okrzykach
wszystkich zgromadzonych.

Dyrektor przedszkola – Pani Dorota Durzyńska serdecznie powitała zespół, władze miasta,
które przybyły do nas w tym dniu, dyrektorów szkół i przedszkoli wraz ze swoimi
podopiecznymi, prezesów firm oraz instytucji hajnowskich, kadrę pedagogiczną i personel
naszego przedszkola oraz wszystkich zaproszonych gości. Następnie podkreśliła, że w tym
roku świętujemy jubileusz 30-lecia powstania przedszkola oraz, że w kwietniu bieżącego roku,
dzięki pracy zespołu ds. promocji zdrowia, którego koordynatorem jest p. Joanna Ruszuk,
dołączyliśmy do grona placówek, które posiadają Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej
Zdrowie. Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ do tej pory zdobyło go niespełna 30 placówek
w województwie podlaskim. Pani dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom przedszkola,
również tym emerytowanym i tym, których nie ma już wśród nas, za trud wkładany w pracę
każdego dnia.

Prowadząca uroczystość , krótko opowiedziała o przedszkolu, którego główną ideą jest
integracja; o tym, że podejmujemy szereg inicjatyw związanych z ekologią; o tym również, że
prowadzimy działania na rzecz promocji zdrowia. Dlatego też na naszych tarasach pojawiły się
stoiska z regionalnymi, zdrowymi produktami spożywczymi. Można było skosztować
hajnowskich serów, pieczywa, ogórków kwaszonych, smalcu, prawdziwych leśnych herbatek,
suszonych owoców i wielu innych produktów.

Po krótkiej prezentacji przedszkola, wszyscy zgromadzeni mogli podziwiać występy
muzyczno-taneczne naszych milusińskich. Wzbudziły one prawdziwy zachwyt i gromkie oklaski.

Następnie przyszła kolej na niespodziankę. Dzień wcześniej Radek Liszewski obchodził
urodziny – przygotowaliśmy mu więc tort i wszyscy głośno zaśpiewaliśmy 100 lat. Wokalista
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zespołu Weekend był naprawdę wzruszony, zwłaszcza, że w prezencie dla niego swoje utwory
wykonał zespół Zniczka pod kierunkiem pani Bożeny Lewczuk.

I wreszcie przyszła kolej na zabawę z naszym specjalnym gościem – Radek Liszewski
zaśpiewał swój największy przebój „Ona tańczy dla mnie” i poderwał cały przedszkolny plac do
tańca. Każdy, kto miał życzenie, otrzymał plakat bądź płytę z autografem oraz wspólne zdjęcie.

Nastąpił wreszcie moment składania życzeń i wręczenia na ręce pani dyrektor upominków i
kwiatów z okazji jubileuszu 30-lecia przedszkola przez zaproszonych gości. Była to niezwykle
wzruszająca chwila. I tak nasza uroczystość dobiegła końca.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie, złożyła podziękowania naszym
sponsorom oraz pracownikom przedszkola za wkład włożony w przygotowanie uroczystości. A
w nas zostaną niezwykłe wspomnienia i niesamowite wrażenia ze spotkania z „gwiazdą”, którą
dotąd oglądaliśmy tylko w telewizji…

Serdeczne podziękowania dla sponsorów: Burmistrza Miasta Hajnówka, Firmy Pronar,
PSS Społem, OSM Hajnówka, Hajnowskiemu Domowi Kultury, piekarni Podolszyńscy,
przedsiębiorstwa Runo Leśne, Ośrodka Zdrowia Hajmed, Państwa Dawidziuk, Panu
Wilukowi, Telewizji Kablowej.

Bardzo dziękuję za współpracę panu Tomaszowi Jakubowskiemu – managerowi zespołu
Weekend oraz wszystkim pracownikom przedszkola za pomoc w przygotowaniu uroczystości) –
Anetta Trusiewicz-Kolinko

Koordynator uroczystości: Anetta Trusiewicz – Kolinko
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Współorganizatorzy: Iwona Gierasimiuk, Joanna Ruszuk

Zdjęcia: Jolanta Wołkowycka, Agnieszka Panasiuk – Kaczoch
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