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Przedszkole nr 385 ma już swego patrona, a właściwie patronów. Od tej pory są nimi
Kawalerowie Orderu Uśmiechu. Na uroczystości nadania imienia przy ulicy Związku Walki
Młodych 10 pojawiło się kilkanaście osób, które w przeszłości zostały uhonorowane tym
wyjątkowym odznaczeniem. Dzieci podziękowały gościom występami artystycznymi.
Order Uśmiechu jest międzynarodowym odznaczeniem, które przyznawane jest już od 50 lat.
Laureatami wyróżnienia zostają artyści, dziennikarze, działacze społeczni, lekarze, literaci,
sportowcy - wszyscy, którzy swoją codzienną postawą i działaniem niosą dzieciom radość.
W 1968 roku na pomysł stworzenia wyjątkowego odznaczenia wpadła redakcja "Kuriera Polskiego".
Inspiracją dziennikarzy był wywiad z Wandą Chotomską - uznano, że dzieci same mogą nagradzać
rzetelne działania dorosłych. Jeśli dziecięca nagroda, to i dziecięcy projekt samego orderu. Do
redakcji nadesłano ponad 40 tysięcy prac, z których wyłoniono jeden, zwycięski projekt
konkursowy. Do dziś uśmiechnięte słoneczko z charakterystycznymi, nierównymi promyczkami jest
przyznawane laureatom. Podczas wręczenia tytułu dorosły musi przejść test - wypić sok z cytryny, a
potem się uśmiechnąć.
Galeria: https://haloursynow.pl/galerie/test,3297

Przedszkole nr 358 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Przedszkole przy ul. ZWM na swojego patrona wybrało właśnie Kawalerów Orderu Uśmiechu. Dzisiaj jest wielki dzień, wielkie święto - święto nadania imienia. Serdecznie witam wszystkich
Kawalerów Orderu Uśmiechu, którzy zechcieli być dziś razem z nami. Dziękujemy za wasze wielkie
serce, serce dla dzieci - mówiła Grażyna Nowak, dyrektorka placówki.
Przybyli goście otrzymali kwiaty i upominki. Dzieci przygotowały rozbudowaną część artystyczną, na
którą składały się tańce, piosenki oraz przedstawienie teatralne. Całość miała uniwersalne przesłanie
- wspierajmy się nawzajem, bo każdy czasem potrzebuje pomocy.
Wśród gości pojawił się Marek Michalak, który jest kanclerzem Kapituły Orderu Uśmiechu oraz
uhonorowani tym odznaczeniem w przeszłości: Anna Bernat, Małgorzata Berwid, Wiktor Czechowski,
Joanna Fabisiak, Dorota Gellner, Sabina Januszko, Mirosława Kątna, Magdalena Kochan, Barbara
Kolago, Stanisław Kowalski, Wanda Rodowicz, Zofia Różycka, Marian Woronin, Dorota Zawadzka
i Janina Zgrzembska.
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