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Piknik Rodzinny w Bukowcu

W piękne, słoneczne, niedzielne popołudnie 27 maja 2018 r. w Szkole
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu odbył się Piknik Rodzinny. Hasłem
przewodnim spotkania był fragment wiersza Wisławy Szymborskiej; „Bez tej
miłości można żyć, ale nie można owocować”. Uroczystość rozpoczęła pani
dyrektor Urszula Kluza, witając zaproszonych gości w osobach: Starosty
Kolbuszowskiego, Burmistrza Kolbuszowej, Przewodniczących Rady Miejskiej,
Proboszcza Paraﬁi Miłosierdzia Bożego w Domatkowie, Sołtysa i Przewodniczącej
KGW w Bukowcu oraz Prezesa OSP w Bukowcu.
Po części oﬁcjalnej rozpoczęła się część artystyczna, na którą złożyły się występy
uczniów klas młodszych w repertuarze wokalno – tanecznym oraz współczesna
wersja Czerwonego Kapturka w wykonaniu uczniów klas starszych. Część
artystyczną dzieci zakończyły skoczną poleczką. Wszystkie utwory dedykowane
rodzicom spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem i gorącymi owacjami,
a prezenty i serdeczne życzenia skierowane do mam i tatusiów wywołały łezkę
wzruszenia.
Kolejnym punktem tego niedzielnego spotkania było rozstrzygnięcie i ogłoszenie
wyników konkursu realizowanego przez szkołę we współpracy z Sanepidem
w ramach programu „Trzymaj formę”. Nagrody laureatom konkursu wręczała pani
Barbara Nycek, pracownik do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kolbuszowej.
Wreszcie nadszedł czas na rodzinne rozgrywki. Drużyny złożone z rodziców i dzieci
rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych i konkursie wiedzy. Wszyscy
wykazali się sprawnością i wytrzymałością ﬁzyczną oraz dużym zasobem wiedzy
z różnych dziedzin (przyroda, historia naszej miejscowości, wiedza społeczna).
Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Sołecką, sklep
„Delikatesy Ewa” państwa Kaczubów, Nadleśnictwo Kolbuszowa oraz Firmy:
Bomar, ISGG i ISAGO.
O to, by zawodnikom nie zabrakło sił zadbała Rada Rodziców, która dla wszystkich
przygotowała kiełbaski z grilla i na deser owoce w czekoladzie. Panie z KGW
przygotowały regionalny przysmak – chleb ze smalcem.
Niezwykłą atrakcją dla najmłodszych okazało się malowanie twarzy, puszczanie
ogromnych baniek mydlanych i malowanie wielobarwnych motyli.
Całość imprezy przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Wszyscy tak dobrze
się bawili, że nie zauważyli szybko upływającego czasu. Na zakończenie tego
rodzinnego spotkania zebrani goście ustawili się na boisku szkolnym, formując
kształt serca i trzymając w dłoniach zimne ognie, wypuścili symboliczną iskierkę
do nieba.
Wszystkim sponsorom, organizatorom i uczestnikom składamy serdeczne
podziękowania i zapraszamy za rok.
SP Bukowiec
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