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„Piknik Rodzinny” 

 

8 czerwca, w słoneczne piątkowe przedpołudnie, w Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą odbył się Pierwszy Szkolny 

Piknik Rodzinny. Łączył trzy ważne uroczystości naszej społeczności szkolnej: 

Dzień Dziecka, Dzień Rodziny oraz Dzień Sportu. Jak na prawdziwy piknik 

przystało było barwnie i wesoło. Przyjazna atmosfera i dobry humor szybko 

stawały się zaraźliwe. 

W organizację imprezy plenerowej zaangażowana była cała społeczność 

szkolna. Pomysłodawcami pikniku były panie: Katarzyna Zielińska, Magdalena 

Bednarska i Kinga Zarychta - Rek. Plan imprezy był niezwykle bogaty. Przez 

ostatnie tygodnie uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowywali programy 

taneczne i artystyczne, które chcieli zaprezentować na szkolnej scenie przed 

szerszą publicznością. 

Tuż przed godz. 10 imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor Elżbieta Fałek, 

witając zebranych gości i życząc miłej zabawy i niezapomnianych przeżyć. 

Pierwszym punktem Pikniku była niespodzianka przygotowana przez 

nauczycieli naszej szkoły, którzy zaprezentowali premierowe przedstawienie 

„Rzepki” według Juliana Tuwima. Nieoczekiwanie, ci, którzy do tej pory 

prowadzili lekcje, zamienili się rolami ze swoimi wychowankami, którzy to 

zwykle podczas imprez szkolnych byli odtwórcami ról w przedstawieniach. 

Nauczycielska interpretacja wiersza wzbudziła wśród widzów wiele radości              

i wywołała niemilknące salwy śmiechu. 

Na szczególną uwagę zasłużył również występ przedszkolaków, dzieci 

wraz ze swoimi paniami specjalnie na ten dzień przygotowały układ wokalno – 

taneczny pt.: „W naszym przedszkolu pełno muzyki jest”. Występ dzieci 

przyniósł wszystkim zebranym na boisku szkolnym ogromną radość oraz 

wzruszenie. 

Każdy, kto chciał się pochwalić swoimi umiejętnościami lub 

zdolnościami wziął udział w konkursie „Szkolny Mam Talent”, 

zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski. W tym roku wyjątkowo duża 

ilość, bo aż 11 uczestników postanowiło zaprezentować się i uczestniczyć                

w show. Były to popisy taneczne, wokalne, aktorskie. Wspaniała publiczność 

(dyrekcja, rodzice, uczniowie wraz z nauczycielami) reagowała bardzo 

żywiołowo. Dopingowali i wspierali ze wszystkich sił młodych artystów, 

doceniając tym ich niezwykłe talenty i ogromną odwagę. To już trzecia edycja 
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konkursu w naszej szkole i z roku na rok cieszy się coraz większą 

popularnością. 

Po części artystycznej nastąpiła niezwykle wzruszająca chwila – dzieci 

złożyły swoim kochanym rodzicom życzenia oraz ofiarowały własnoręcznie 

wykonane kwiaty. 

Celem imprezy było zintegrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli, 

wzmocnienie więzi uczuciowych między rodzicami i ich pociechami, włączenie 

rodziców do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabawach oraz 

upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia. W ciągu trwania Pikniku 

nie mogło zabraknąć rozgrywek sportowych zorganizowanych przez nauczycieli 

wychowania fizycznego. Wszyscy, którzy tego dnia przyszli do szkoły, 

uczestniczyli w innych niż zwykle zajęciach szkolnych. Byli zadowoleni, 

odczuwali radość i satysfakcję z podjętych działań. Każdy mógł znaleźć dla 

siebie coś interesującego. Rozgrywki i zabawy sportowe zorganizowane dla 

dzieci i rodziców pokazały zdrowy sposób spędzenia wolnego czasu oraz 

integrację rodziny. 

Podczas Pikniku nie zawiedli i rodzice, którzy jak zwykle, gdy zachodzi 

potrzeba, chętnie służą pomocą. Mamy perfekcyjnie dopracowały kulinarną 

stronę imprezy. Na stołach roiło się od przepysznych ciast, ciasteczek,         

owoców i orzeźwiających napojów. 

Radość i zadowolenie oraz wspaniała zabawa towarzyszyły do końca 

„Pikniku Rodzinnego”. Teraz pozostały wszystkim uczestnikom tylko miłe 

wspomnienia i cierpliwe oczekiwanie na następną uroczystość. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację 

imprezy. Wierzymy, że za rok Piknik będzie równie udany! 
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 Opracowały: Magdalena Bednarska 

 Kinga Zarychta - Rek  

 Katarzyna Zielińska 

Zdęcia : Włodzimierz Tkacz 


