
ŚWIATOWY DZIEŃ ORDERU UŚMIECHU 
 
 

17 czerwca 2011r. nasza szkoła i przedszkole otrzymały imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. 

Zostaliśmy najmłodszą placówką noszącą to miano. I to właśnie nas spotkał zaszczyt zorganizowania 

obchodów Światowego Dnia Orderu Uśmiechu. 

 

Wspaniała i pełna radości uroczystość odbyła się 21 września 2011r. Wszyscy z niecierpliwością 

oczekiwali specjalnych, wyjątkowych gości. Ze względu na charakter uroczystości pani dyrektor Edyta 

Podyma w pierwszej kolejności powitała Kawalerów Orderu Uśmiechu, którzy zostali patronami naszej 

szkoły i przedszkola, a są to: 

 

Marek Michalak - odznaczony Orderem 

Uśmiechu w 1994 r. jako najmłodsza osoba  

w historii tego odznaczenia. Od 2007 r. Kanclerz 

Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, 

od 25 lipca 2008 Rzecznik Praw Dziecka; 

15.09.2011 został wybrany na przewodniczącego 

Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka. 

 

Wanda Chotomska - pisarka, autorka wierszy  

i opowiadań dla dzieci i młodzieży. Pani Wanda 

ma najdłuższy "staż kawalerski" (została 

odznaczona Orderem Uśmiechu jako jedna  

z pierwszych, już w 1969r.) 

 

Prof. Alicja Chybicka - naukowiec, lekarz, społecznik. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 5 lat jest Kawalerem Orderu Uśmiechu. Pani profesor przybyła na 

uroczystość z podopiecznymi i ich rodzicami. 

 

Krzysztof Bramorski - wrocławski prawnik i radny miejski. 8 grudnia 2010 r. odznaczony Orderem Uśmiechu. 

 

W progach naszej szkoły pani dyrektor serdecznie powitała równie szacownych gości honorowych:  
 

 

Lillę Jaroń - Wiceminister Edukacji Narodowej 

Sławomira Piechotę - Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie RP 

Ewę Wolak – która od dwóch kadencji pełni funkcję posła na Sejm RP, jest członkiem Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży. 

Dorotę Zawadzką - pedagoga, psychologa rozwojowego, Doradcę Rzecznika Praw Dziecka 

 Ewę Górecką - przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Dziecka 

 

oraz: 
 

Gospodarza Gminy Długołęka - zastępcę wójta Dariusza Jedynaka 

Przedstawiciela Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty – panią wizytator Cecylię Pawlikowską-Krzesińską 

Radnych Gminy Długołęka 

Przedstawicieli szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, w tym silną delegację z Głogowa - szkoły, która 

pełni funkcję lidera sieci szkół KOU z panem dyrektorem Krzysztofem Rączką na czele oraz przedstawicieli 

szkoły ze Świdnicy 



 

Dyrektora Banku Spółdzielczego w Długołęce - 

Romana Strojnego 

Prezesa związku zawodowego ZNP - Urszulę 

Kuzyk 

Dyrektor GOK-u - Izabelę Trojanowską 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Długołęce - Ewę Bubień 

Kierownika GOPS-u - Teresę Klimek 

Dyrektorów szkół gminy Długołęka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po krótkim przywitaniu uczniowie klasy II 

przygotowani przez wychowawczynię 

Lucynę Ludwiczak-Bugaj wspaniale  

i radośnie zaśpiewali piosenkę „Uśmie-

chnięty Order” a chórek TUTTI  prowa-

dzony przez panią Izabelę Trojanowską 

zaprezentował utwór ”Jestem mieszkańcem 

Ziemi”. Wybór nieprzypadkowy, bo to 

ulubiona piosenka rzecznika praw dziecka!  

 

      

 

 

 

 

 

 

Jeszcze kilka słów od szacownych 

gości i… czas na część artystyczną! 

Nasi niezwykle utalentowani ucznio-

wie pod bacznym okiem pań: Ewy 

Bronkowskiej, Magdaleny Krawczyk 

i Agnieszki Luto przygotowali 

zabawne przedstawienie „Pociąg 

Życzliwości”. 

 

 

„Stoi w Mirkowie lokomotywa 

miła, radosna, bardzo życzliwa. 

Uff, jaka miła”. 

 

 

 



Naszym „życzliwym pociągiem” licznie przybyli roześmiani Kawalerowie Orderu Uśmiechu! 

 

Kogóż tam nie było!!! W każdym wagonie inna sława: Marek Michalak, Wanda Chotomska i J.K.Rowling, 

znani lekarze – prof. Chybicka i prof. Religa, kobieta pracująca - Irena Kwiatkowska, „w piątym żyrafa, 

niedźwiedź, pięć słoni, Hanna Gucwińska i jej mąż Antoni”, Otylia Jędrzejczak, dostojny Dalajlama, 

rozbawiony Jurek Owsiak i roztańczona Majka Jeżowska oraz… prosto z kosmicznej wyprawy Mirosław 

Hermaszewski! 

Tak między nami… to byli oczywiście nasi szkolni „mirkowscy aktorzy”, goście mieli dużo zabawy            

w rozpoznawaniu, kto jest kim. A gdy zrobiło się zbyt głośno wkroczyła Super Niania i zrobiła porządek! 

 

„Super niania, to właśnie ja 

z każdym łobuzem sobie radę dam. 

Nie wiesz, jak się zachować, za dużo brykasz, 

zaraz Cię posadzę na karnego jeżyka!!!” 

 

Następnie spóźnieni pasażerowie, czyli wszyscy goście, zostali zaproszeni do wagonu specjalnego. 

Miejscówki w tym wagonie zostały przewidziane tylko dla członków KNUU - naszego elitarnego Klubu 

Niezwykle Uprzejmych Uczniów! Oczywiście wszyscy, jak jeden mąż, wyrazili chęć przystąpienia            

do klubu.  

 

 

 

Król Uśmiech V wraz z Królową w swej łaskawości 

podarowali śmiałkom rozwiązywanie trudnego testu 

dotyczącego znajomości savoir vivre’u, ponieważ wiedzieli, 

że kto, jak kto, ale Kawalerowie Orderu Uśmiechu na 

pewno doskonale go znają.  

 

 

 

Śmiałkowie musieli jedynie zaśpiewać wspólnie z nami 

klubową piosenkę oraz zjeść Ciasteczko Uprzejmości           

i wypić Eliksir Życzliwości. 

 

 

 

 

Za życzliwość, pogodę ducha i gorące 

serce wszyscy zostali przyjęci w poczet 

członków Klubu Niezwykle Uprzejmych 

Uczniów.  

Każdy nowo przyjęty otrzymał specjalny 

„Certyfikat Życzliwości” oraz klucz do 

ludzkich serc z sentencją: „Życzliwość 

ułatwia kontakty i często decyduje o tym, 

że nie jesteśmy samotni. Ten, kto o tym 

wie, w ręku trzyma cudowny kluczyk, nie 

tylko do towarzystwa, ale i do ludzkich 

serc.” 

 

 



Na koniec raz jeszcze zaśpiewaliśmy z drugoklasistami „Uśmiechnięty Order” a nasze uśmiechy i radosne 

okrzyki uleciały wysoko do nieba razem z kolorowym konfetti 

 

 
 

 

 

Po tak wspaniałych występach wszystkim: gościom  

i aktorom należała się chwila relaksu. Dzieci mogły 

„poszaleć” przy muzyce na szkolnym boisku a rodzice 

udali się do sali gimnastycznej na wykład Marka 

Michalaka, Doroty Zawadzkiej oraz prof. Alicji 

Chybickiej.  

  

 

 

To był wspaniały dzień, pełen emocji, radości i życzliwego śmiechu, który cały czas nam towarzyszył,  

bo każde dziecko i dorosły w naszej szkole i przedszkolu wie, że: 

Uśmiech, miłe słowo 

daje wszystkim moc szałową! 

 

 

Agnieszka Luto 

 

 


