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Z końcem lipca do drzwi przedszkola zapukali, wygląda-
jący bajecznie, całkiem prawdziwi i wyjątkowi goście. 

Ona – jak księżniczka – w zwiewnej, niebieskiej sukience, pełna 
gracji, uśmiechnięta i piękna. On – niczym rycerz – szarmanc-
ki i wzbudzający zachwyt. Na nogach mieli puenty, czyli buty do 
tańca na palcach. Ciekawość dzieci wkrótce została zaspokojona. 
Tajemniczy goście to Ewelina Cholewicka i Rafał Lipski – tance-
rze baletu, na co dzień występujący na polskich i europejskich sce-
nach baletowych. Tym razem sceną i widownią stał się przedszkol-
ny plac zabaw, na którym przy dźwiękach muzyki klasycznej nasi 
goście wraz z przedszkolakami ćwiczyli podstawowe układy baletowe, pokazując nam wszystkim swoją giętkość, zwrotność 
i delikatność. Ogromny aplauz wzbudził pokaz skoków Rafała, który jak nam się zdawało, fruwa nad ziemią z 
niebywałą lekkością. Nie mniej widowiskowy był wspólny taniec pary, w którym mogliśmy podziwiać emocje wyrażane 
wyłącznie ciałem. Tancerze opowiadali o trudnej drodze wieloletnich treningów i koniecznej mobilizacji prowadzącej do 
osiągniętego efektu, jednak nasze Przedszkolaki niczym nie zrażone planują już swoją przyszłość na największych scenach 
świata. Tak jak każdy spektakl kiedyś się kończy i u nas nadszedł czas pożegnania. Długim oklaskom, ukłonom i uściskom 
nie było końca. Nasi goście otrzymali od dzieci i kadry bukiety kwiatów wraz z dyplomami.

Pożegnanie, choć trudne, osłodziła obietnica kolejnego, tym razem jesiennego spotkania. (R)
Do zobaczenia!

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na cotygodniowe spotkania z baj-
ką prowadzone przez aktorkę i piosenkarkę Wiesławę Siemianowską 

znaną m.in. z seriali Lekarze, Klan. Pani Wiesia prezentuje swój warsztat 
aktorski, wcielając się w znane bajkowe postacie, a sala rozbrzmiewa na prze-
mian głosami zwierząt, księżniczek, elfów oraz oklaskami. Podczas konkursów 
z nagrodami nasi podopieczni wykazują się ogromną wiedzą bajkową, sprawno-
ścią i sprytem oraz dużym poczuciem humoru. Tradycją kończącą każde spotka-
nie stało się wspólne wykonanie piosenki do słów wiersza K.I. Gałczyńskiego 
„Deszcz”, której refren doskonale oddaje nasz nastój.

(…) I tak się trudno rozstać, 
I tak się trudno rozstać,
No, jeśli nawet trochę pada, to niech pada!
I tak się trudno rozstać, 
I tak się trudno rozstać,
Nas zaczarować tutaj musiał chyba deszcz. 
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