Fragment przemówienia Siostry Dyrektor
Przedszkola podczas uroczystej Mszy św.
w Konkatedrze 25.06.2022:
„… Św. Jan Paweł II odwiedzając swoje rodzinne
miasto Wadowice powiedział „Tu wszystko się
zaczęło…”. I tak samo niejeden Przedszkolak
mógłby powiedzieć o Przedszkolu „Tu wszystko
się
zaczęło:
pierwsze
przyjaźnie
i zabawa z rówieśnikami, poznawanie literek,
cyferek, ale też pierwsze rozstanie z rodzicami
na kilka godzin”. Otwierając 10 lat temu drzwi
naszego Domu dla najmłodszych pociech każda
Siostra i każda wychowawczyni wkładała całe
swoje serce, aby każde dziecko czuło się w tym
nowym miejscu bezpieczne i szczęśliwe i aby
z dużą chęcią przywoływało w swoich
wspomnieniach chwile z pobytu w Przedszkolu.
Ponieważ chętnych dzieci nie brakowało, a lista
oczekujących wydłużała się podejmowano
decyzję o utworzeniu kolejnych oddziałów
i w tej chwili mamy 4 grupy w tym jedną
dla dzieci specjalnych potrzeb, a w sumie
75-cioro dzieci.
Siostra Maria Włodzimira Wojtczak –
elżbietanka z Ostrowa Wlkp. a także Patronka
naszego Przedszkola w swoim dzienniku
zapisała „powtarzajcie codziennie – wierzę w
świętych obcowanie”, dlatego głęboko wierzę,
że jej wstawiennictwo wyprasza nam wszelkie
łaski w prowadzeniu tego elżbietańskiego
dzieła.

Z tego miejsca pragnę wszystkim podziękować,
którzy zaangażowali się w powstanie
i prowadzenie naszego Przedszkola. Dziękuję:
- Pani Prezydent – za możliwość działania na
terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
- s. Prowincjalnej – za nadzór nad naszym
Przedszkolem i wspieranie nas swoją
modlitwą i dobrymi radami.
- s. Benwenucie – szczególne podziękowanie
za pomysł i odwagę otwarcia oddziału
Skrzatów, tu też dziękuję mojej Wspólnocie
za pomoc, modlitwę i wszelkie inicjatywy
dotyczące Przedszkola
- s. Jadwidze za całe serce oddane dzieciom
i Przedszkolu.
I choć prawie na końcu; dziękuję Wszystkim
Nieocenionym, na których zawsze można liczyć
Pracownikom Przedszkola, ale też i Ośrodka,
bo my tutaj to jedna Rodzina – jeden bez
drugiego ani rusz… za codzienną pracę i trud
na rzecz Przedszkola, naszego Domu.
Dziękuję także Rodzicom, którzy wyrażają
pozytywne opinie i uczucia o naszym
Przedszkolu, którzy często posyłają do nas
swoje następne pociechy. I wreszcie dziękuję
Wam Kochane dzieci, bo bez Was nie byłoby
Przedszkola, dziękuję że codziennie z radością
i uśmiechem przekraczacie próg Przedszkola,
przez co dodajecie nam siły i nadziei.
Na koniec życzę wszystkim, aby S. Włodzimira
obdarzała nas potrzebnymi łaskami od Boga,
a Matka Najświętsza miała nas w swojej opiece
każdego dnia zarówno w czasie pracy jak
i odpoczynku
Szczęść Boże!”

