,, Dzieci uczy nauczyciel, dorosłych poeta”
Arystofanes

W dniu 1.06.2012 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowym
Mieście nad Pilicą obchodziliśmy czwartą rocznicę nadania placówce imienia świętego
Franciszka z Asyżu.
Część artystyczną poprzedziła msza święta, w której o .Łukasz Szokaluk zwrócił uwagę na
wychowywanie dzieci i młodzieży w myśl zasad chrześcijańskich popartych aspektami
nauczania św. Franciszka z Asyżu.
W szkole zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych z wielkim
zaciekawieniem obejrzeli i wysłuchali,, Familliadę o św. Franciszku” przygotowaną przez
o. Łukasza Szokaluka i p. Beatę Pakułę. Barwna i ciekawa scenografia z hasłami do
programu, ( na wzór ,, Familliady” TVP)przygotowana przez p. Magdalenę Bednarską
i Ewę Borowską ułatwiła występującym uczniom: w rodzinie: ,, Biedronek” i ,,Ślimaków”
wskazanie odpowiedzi na temat życia , pełnego misjonarskiej wiary i skromności św.
Franciszka.
Rodzina ,,Ślimaków” i ,,Biedronek” wykazała się również znajomością geograficzną
rodzimych miejscowości, podała miejsca zabytkowe i turystyczne w obrębie Nowego Miasta
nad Pilicą.
W programie nie było zwycięzców i nie było przegranych, wszyscy świetnie poradzili sobie
z zadaniami.
Na twarzach uczniów, zgromadzonych gości, nauczycieli gościł uśmiech, a brawa wyraziły
zadowolenie z doskonale przygotowanego programu.
Pani dyrektor Agnieszka Trytko- Borsuk podziękowała odpowiedzialnym za występ
i powitała wszystkich serdecznie , po czym przeszła do etapów rozwoju placówki: podała
cele, zakres działania, wskazała zasługi dla ośrodka nie pracujących od dawna nauczycieli
i pracowników.
Osoba ojca Radomira została szczególnie wspomniana przez panią dyrektor.
Przeczytany w imieniu pani dyrektor list od o. Radomira stanowił poświadczenie wielkich
zadań rozwojowych, kulturalno- artystycznych i religijnych mających miejsce w placówce od
wielu lat, służących rozwojowi edukacyjnemu dzieci i młodzieży.
Zaproszeni goście: pani burmistrz Nowego Miasta Barbara Gąsiorowska, p. Jan.
Traczyk ( przedstawiciel władz powiatu grójeckiego), Krzysztof Fiks ( przedstawiciel władz
powiatu grójeckiego)., Jan Widera (proboszcz Nowego Miasta n. Pilicą) podziękowali za
zaproszenie i wyrazili zdanie na temat rozwóju placówki z perspektywy władz publicznych.
Pani Wioleta Okowiak , w kolejnej części artystycznej zapowiedziała uczennice, które
zaprezentowały własne wiersze o tematyce dowolnej i tematyce religijnej. Dziewczęta zostały
nagrodzone za popis recytatorski pamiątkowymi długopisami przez prowadzącą. Trzecia
część programu najbardziej była oczekiwana przez uczniów, bowiem pani Agnieszka
Słonecka – Walczak i o. Łukasz Szokaluk wręczyli nagrody za udział w konkursie
plastycznym: ,, Z życia św. Franciszka
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Damian Pasiński ( I miejsce, klasa BG)
Klaudia Partyka ( II miejsce, klasa BP)
Paweł Kołodziejczyk ( III miejsce, klasa AG)
Uczestnicy konkursu otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy.

W Konkursie Literackim : ,, List do świętego Franciszka- o czym chciałbym opowiedzieć
patronowi mojej szkoły” znalazło się wielu nagrodzonych. Najważniejsze miejsca zajęli:
I MIEJSCE- GRUPA V WYCHOWANKÓW
II MIEJSCE- GRUPA III WYCHOWANKÓW
III MIEJSCE- ARKADIUSZ WARSZTON- ( UCZEŃ KL I-III GIMNAZJUM).
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Koniec uroczystości uwiecznił występ Sióstr Niepokalanek, które zaprosiły uczniów
do wspólnego śpiewania pieśni religijnych. Najmłodsi z wielką radością przyjęli przekaz
muzyczny sióstr i nucili min: utwory zespołu Arka Noego.
Obchody czwartej rocznicy nadania imienia świętego Franciszka z Asyżu pomimo
niesprzyjającej aury należały do niezapomnianych: ciekawe pomysły literacko- muzyczne,
uśmiechnięte twarze dzieci, gości i nauczycieli przesądziły o sukcesie organizacyjnym i
artystycznym uroczystości.
Dzień 1 czerwca będzie należał do wyjątkowych, a czwarta rocznica obchodów kojarzyć nam
się będzie z uśmiechem dziecka.
Pełni wiary i optymizmu czekamy na kolejne obchody.

Wioleta Okowiak
Joanna Skrzydłowska.

