
OPOWIEŚĆ O LUDZIACH 

MAŁYCH I WIELKICH 

CZYLI JAK  

SPEŁNIAĆ MARZENIA 
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MARZENIE PRZEDSZKOLAKA 



Za górami, za lasami, za jeziorami….w malowniczej miejscowości 

położonej na Warmii i Mazurach mieszkały przedszkolaki  

o „wielkich” marzeniach.  

Dzieci każdego dnia odkrywały otaczający ich wieeeeelki świat w 

niewielkim przedszkolu integracyjnym nr 4 w Bartoszycach.  

Jednak pewnego dnia mali odkrywcy zamarzyli o miejscu przed 

przedszkolem, które będzie idealne do rysowania, do zabawy, do 

nauki pisania, do rozmów, do siedzenia, do radości, do pocieszania 

i do rozwiązywania małych i dużych problemów.  



Dzieci głowiły się nad tym, co spełniłoby ich potrzeby.  

Dłuuuugo myślały… 

Z pomocą przyszła Pani Dyrektor przedszkola i wpadła na pomysł, 

że idealnie swoje zadanie przed przedszkolem spełniłyby wiaty  

z miejscem do siedzenia. 



W związku z tym dzieci wzięły sprawy w swoje ręce  

i zaczęły szukać osób, które pomogą im zrealizować 

ich marzenie i postawią wiaty przed przedszkolem!  



Na szczęście znalazła się mama jednej z małych 

przedszkolaków, która przyszła na ratunek dziecięcych marzeń. 

Przy pomocy firmy BUDIMEX S.A., w której pracuje Dominika - 

superbohaterka przedszkolaków, można było rozpocząć 

urzeczywistnianie marzenia dzieci! 
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SUPERBOHATERKA W  AKCJI 



Dzięki naszej superbohaterce Dominice i firmie Budimex S.A. 

można było rozpocząć działanie. W biurze budowy w Mrągowie, 

gdzie pracuje Dominika nastąpiła burza mózgów, a wszystko po 

to by uszczęśliwić dzieciaki z przedszkola. 

Zapytania ofertowe, burzliwe negocjacje, tabela porównawcza, 

akceptacja kosztów….ufff, trochę się tego nazbierało. A przecież to 

dopiero początek   

Ale nie tracąc zapału, z uśmiechem  

na twarzy, działaliśmy dalej!  



Następnie kadra pod nadzorem kierownika budowy przystąpiła 

do projektowania. 



Zatwierdzony przez kierownika budowy projekt można było 

przekazać w końcu do realizacji  



W biurze zebraliśmy ekipę do działania wraz z niezbędnym 

sprzętem! 



W międzyczasie na miejscu w Bartoszycach, wiaty zaczęły 

już nabierać kształtów   







Następnie do akcji wkroczyła nasza ekipa! 







Wszyscy sumiennie i rzetelnie pracowali. 





Do pracy chętni znaleźli się nawet mali pomocnicy, którzy 

dzielnie nas wspierali! 



Kierownik budowy również wziął sprawy w swoje ręce (i to 

dosłownie)  





Wiaty nabrały teraz nie tylko kształtów, ale i kolorów. 



Natomiast po skończonej pracy przyszedł czas na zabawę…  



Bo w każdym z nas jest dziecka świat  
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EFEKT FINALNY 



Finalny efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. 



Piękne wiaty gotowe, teraz czekają na małych przedszkolaków! 



Wiecha też była, ale co najważniejsze…. 



…były też wieeeeeeelkie uśmiechy dzieciaków!   
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PIERWSZE ZAJĘCIA  



Pierwsze zajęcia również sprawiły wielką radość dzieciom! 







PAMIĘTAJCIE RAZEM MAMY WIELKĄ MOC!! 



Mamy tu swoisty słoik szczęścia  

i motywację. Szczęście nastąpi jednak tylko 

wtedy, gdy wykonamy choć mały trud, aby 

postąpić zgodnie z przesłaniem tych idei. 

Niektóre spośród wymienionych mogą 

wydawać się banalne, błahe, inne natomiast 

głębokie i poważne. Ze wszystkich można 

wyciągnąć przynajmniej jeden wniosek: 

 

                          *POMAGANIE JEST DOBRE* 
 



Dziękujemy wszystkim, którzy mieli 

chęć i podzielili się swoim wolnym 

czasem i energią, aby spożytkować to 

na namacalny twór, który posłuży lata 

kolejnym pokoleniem.   


