
Dnia 29.05.2015r. w naszej szkole już po raz 13. zorganizowano Dzień Rodzica. Uczniowie 
klas trzecich mieli wiele pomysłów na scenariusz imprezy. Niektóre z nich zrodziły się dosłownie  
w ostatniej chwili, tuż przed występem. Gimnazjaliści solidnie przygotowywali się do spotkania  
z Rodzicami. W tym roku uroczystości przyświecały słowa: „Najważniejsze jest, by gdzieś istniało 
to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne, i dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć 
dla powrotu”, których autorem jest A. de Saint-Exupery. Prawie dorośli już uczniowie mieli okazję 
„zatrzymać się” na chwilę i wspomnieć to, co w ich życiu bezpowrotnie już minęło; to, do czego 
będą wracać we wspomnieniach „nawet z najdalszych świata stron”. 
Bardzo licznie zgromadzeni Rodzice – Ojcowie i Matki - bohaterowie spektaklu, ze łzą w oku 
zachwycali się słowami, które kierowały do nich ich własne pociechy. Nie zabrakło słów przez łzy, 
bo wzruszali się też recytatorzy, wygłaszając słowa wielkich poetów, filozofów i autorytetów. 
Najbardziej tajemniczym momentem był ten, kiedy goście czytali listy od swoich dzieci. Celem 
było przekazanie kochanym Rodzicom tego, co dyktuje serce; tego, co tak trudno wypowiedzieć, 
patrząc w oczy; tego, na co po prostu nie ma odwagi na co dzień. Nasi trzecioklasiści ze 
wzruszeniem  i biciem serca obserwowali Rodziców czytających wyznania swoich, prawie już 
dorosłych, dzieci. Tej podniosłej chwili towarzyszyły dźwięki piosenki Wioletty Villas, a w sali 
trzepotały skrzydłami motyle i unosiły się odgłosy wzruszenia skoncentrowanych Rodziców. 
Tradycyjnie też moment poświęcono tym, którzy odeszli. Na głos odczytany został list do 
Rodziców, którzy oglądali swoje pociechy „ z góry”. 
Po tym wzruszającym przedstawieniu Rodzice mieli okazję podziwiać talenty muzyczne, taneczne  
i aktorskie swoich pociech. I tym razem nie zabrakło łez, ale były to już łzy radości, zadowolenia  
i dumy ze swoich utalentowanych synów i córek Na koniec Szanowni Rodzice obejrzeli 
profesjonalnie nagrany przez gimnazjalistów film.  
 Bardzo dziękujemy uczniom klas trzecich za dojrzałe i rzetelne podejście do realizacji projektu, 
jakim było spotkanie z Rodzicami przy kawie, szczególnie tym, którzy odważyli się, mimo różnych 
barier, wystąpić przed tak niesamowitą publicznością. 
 Rodzicom zaś składamy podziękowania za to, że nie zawiedli swoich dzieci i  kolejny raz 
udowodnili, że ich synowie i córki są dla nich najcenniejszymi skarbami. Mamy nadzieję, że czas 
spędzony 29 maja w szkole swojego dziecka okazał się bardzo ważnym momentem we 
wzajemnych relacjach; czasem, który wiele wyjaśnił; czasem, który zacieśnił więzi rodzicielskie; 
czasem, który przekonał, że szkoła jest miejscem, gdzie dzieci nie tylko  zdobywają wiedzę  
z  poszczególnych przedmiotów, ale też kształtują swoje charaktery, rozwijają talenty i uczą się 
wrażliwości na wszystko, co ich otacza, czasem który uświetniły Swoją obecnością Pani Dyrektor, 
Pani Wicedyrektor i Pani Pedagog, za co serdecznie Im dziękujemy. 
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