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Pod takim hasłem w dniu 27 maja 2019r. odbyła się piękna
uroczystość dla rodziców z okazji Dnia Matki i
przypadającego w czerwcu Dnia Taty. Aby uczcić oba te
święta przygotowano bogaty program artystyczny. Na
początek dziewczynki z klas I szkoły podstawowej
zaprezentowały układ taneczny, przygotowany pod
kierunkiem p. Elżbiety Bieleckiej i p. Agnieszki Panasiuk.
Następnie dzieci z klas II wystąpiły z barwnym przedstawieniem pt. „Bajkowy pociąg”

przygotowanym pod okiem p. Anny Zięteckiej, p. Małgorzaty Rogoźnickiej i p. Wiesławy
Kobrzyńskiej.

Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów klas IV - VIII i
wychowanki przedszkola według autorskiego scenariusza p. Anny Filipiuk i p. Elżbiety
Nazarewicz.

Prowadzący uroczystość Maciej Golba podkreślił, że z rodzicami związane są najpiękniejsze
wspomnienia z dzieciństwa – pierwsze radości, zabawy, marzenia i tęsknoty. Rodzice ofiarowali
nam najpiękniejszy dar – życie. Dlatego należą im się z serca płynące podziękowania i
najlepsze życzenia wyrażone w wierszach i piosenkach. Odświętnie ubrane dzieci dziękowały
„za miłość, troskę i oddanie, bajek na dobranoc czytanie, za plaster na rozbitym kolanie i świeże
bułeczki na śniadanie”, za wybaczanie i odkrywanie każdej z przebytych dróg.

Szczególnie ciepłe słowa mali artyści kierowali do swoich mam, ponieważ MATKA jest
synonimem miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, wierności i przywiązania, przyjaźni i
wiary w to, co piękne i szlachetne. „To serce matki wszystko zrozumie i wszystko wybaczy,
wraz z tobą śmieje się, wraz z tobą płacze”. Chociaż mama jest często spracowana i
zmęczona, objuczona zakupami i wciąż zagoniona, czasami smutna z powodu kłopotów z
dziećmi ale mimo wszystko zawsze uśmiechnięta i radosna, dumna ze swego macierzyństwa.
Dlatego do mam kierowane były słowa przeprosin i przyrzeczenia, że to co złego „nigdy nie
powróci”, a także najszczersze podziękowania i najpiękniejsze kwiaty. Mała Nadia Nazarewicz
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z przedszkola „wymalowała na laurce czerwone serduszko” i życzyła mamom sto lat albo dłużej
w szczęściu i zdrowiu. Ujmujące za serce teksty wierszy i piosenek we wspaniałym wykonaniu
Patrycji Chwedaczuk, Maćka Golby, Darii Głowackiej, Amelii Wołosowicz oraz Majki i Martyny
Zając wzruszyły do łez wielu zaproszonych gości. Dla zrównoważenia emocji były również
piosenki skoczne i wesołe w wykonaniu Magdy Zubelewicz, Zuzi Telaczyńskiej, Michała
Tokarskiego i innych dzieci.

Po finałowej piosence mali artyści wypuścili z rąk czerwone i białe balony w kształcie serc, które
poszybowały w powietrze, jako symbol miłości do mamy i taty.
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