Меморијално поетско-музичко вече у част Саре Дрчелић
и Оснивачка скупштина Фонда „Сара у служби лепоте“
У среду 08.01.2020. године са почетком у 19 часова у Свечаној сали Економске
школе одржано је меморијално поетско-музичко вече у част Саре Дрчелић, ученице наше
Школе, студента књижевности, изузетно племенитог младог човека, пријатеља, кћери и
сестре, надасве човека.
Музичко-поетско вече окупило је врсне извођаче програма који су одабраним
стиховима, мелодијама и речима суштину прерано прекинутог Сариног живота
присутнима ставили на длан истичући етичку и естетску вертикалу тог младог бића које је
свој живот проживело за љубав, лепоту и доброту.
Свечана сала је била мала да прими све заинтересоване. Уз свесрдно поштовање
лика наше Саре меморијално вече је завршено достојанствено и уз залагање да се Сарино
име вечно памти. Наиме, уз сагласност Сариних ближњих основан је Фонд Саре Дрчелић
„Сара у служби лепоте“.
Ток меморијалне музичко – поетске вечери је приказан кроз преглед дешавања:
1. Протокол извођења програма
Певачка група ЕШ „Била је тако лепа“
***
Позив на минут ћутања
***
Душан Радоичић „Можда спава“
***
Миливоје Шукиловић „Шалом Сара“
***
Никола Пенезић „Узалуд је будим“
***
Јелена „Младости“
***
Бојана „Бесмртна песма“
***
Миливоје Шукиловић „На тргу испод старог сата“
***
Бојана „Ђури Јакшићу“

2. Позив на минут ћутања
Поштовани родитељи наше Саре Дрчелић, пријатељи породице Дрчелић, уважене
колеге, драги ученици, грађани...
Присуствујете меморијалној поетско-музичкој вечери које је посвећено Сари,
ученици Економске школе, студенту књижевноисти, дивној ћерки, сестри, надасве човеку.
„...Љубав је била једини ваздух који је Сара удисала, а осмех једини језик који је
разумела“.
Ово вече протицаће у том, Сарином духу.
Молим вас да минутом ћутања одамо Сари почаст.
Вечна јој слава и хвала!!!
3. Образложење за оснивање Фонда Саре Дрчелић „Сара у служби лепоте“
(професорка Ксенија Јањушевић)
Сара нас је вечерас окупила својом љубављу. Захваљујући доброј вољи добрих
људи, који су нам вечерас лепоту Сариног бивствовања ставили на длан, ми Сари
узвраћамо љубављу. Сједињујемо се са њом у љубави и обећавамо да пламен те љубави
коју је она помно распаљивала никада неће згаснути.
Љубав, лепота и доброта су три Сарина истинска имена. Веровала је у љубав коју је
делећи умножавала. Зрачила је оном исконском непомућеном добротом коју је свима нама
даривала. Све што је у животу чинила, служило је лепоти.
Оно што Сару чува у нашим срцима је етичка и естетска вертикала тако младог
човека пуног срца и пуне главе. Најмање што можемо учинити за тако племенито биће је
обезбеђивање трајног сећања на Сару.
Уз сагласност Сариних родитеља, предлажем да вечерас оснујемо Фонд Саре
Дрчелић под називом „Сара у служби лепоте“. Из тог фонда бисмо сваке године,
предлажем да то буде за Савиндан, додељивали награду најуспешнијим ученицима
Економске школе који су у претходној години постигли завидан резултат на пољу
хуманитарних наука.
Ако је наше сећање костур људске душе и ако једино сећање обезбеђује вечност,
онда ћемо и ми на овакав начин нашој Сари обезбедити вечан живот.

Молим све Сарине другове, пријатеље, рођаке...све добре људе, људе добре воље,
да док се сећају Саре, причају о њој и планирају да купе цвет за Сару, да се сете да постоји
Сарин фонд и да би Сара више од цвета који вене, сигурно желела да се уложи у фонд који
ће чувати њен лик и промовисати љубав, лепоту и доброту. Кутија за Сарин фонд налази
се испред свечане сале.
Захваљујем свим учесницима програма и позивам Директора да вам се обрати.
4. Обраћање Директора школе
Данас, на овај свети дан, док смо сви ми загледани у своје душе у којима тражимо
љубав и доброту, моје биће испуњава захвалност због организовања ове меморијалне
вечери за Сару Дрчелић. Школи је понос што је међу својим ученицима имала Сару.
Данас, док се о духовности и општим интересима тако мало говори, право је
задовољство на овакав начин однеговати духовност и лепоту.
Оснивањем фонда, Ви, Сарини ближњи, блажићете своју вечну тугу за Саром, али
живети са идејом да се Сарин однос према животу, неговање љубави, лепоте и доброте
поклапа са вечним и трајним вредностима које представљају идеал свих људи
опредељених за опште добро.
Сарина слика са ове меморијалне вечери одлази у меморијалну собу Економске
школе. И то је наш дуг према младом човеку.
Молим Вас да дружење и сећање на Сару наставимо у наставничкој канцеларији
школе. Захваљујем организаторима и извођачима програма.

