
KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY 

„Co wiesz o św. Franciszku z Asyżu” 

 

 

„Zacznij od robienia tego, co konieczne; 

potem zrób to, co możliwe; 

nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.” 

Św. Franciszek z Asyżu 

 

 

 

W związku z obchodami 10. rocznicy nadania  im. św. Franciszka z Asyżu 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Mieście n.P. zorganizował 

międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny pod hasłem  

„Co wiesz o św. Franciszku z Asyżu – patronie SOSW” 

Konkurs trwał od 19.03.2018 r. do 19.04.2018 r. i  przeznaczony był dla uczniów klas 

IV-VI szkoły podstawowej. W konkursie wzięli udział uczniowie naszego ośrodka 

oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Nowym 

Mieście n.P.  

Celem konkursu było przedstawienie scen z życia św. Franciszka z Asyżu lub 

samej postaci świętego w ciekawej i oryginalnej interpretacji. Konkurs miał 

zintegrować młodzież z nowomiejskich szkół wokół idei św. Franciszka z Asyżu.                  

W swoich pracach uczestnicy mogli odwołać się do takich wartości jak przyjaźń, 

miłość, tolerancja, szacunek dla ludzi. 

Prace wykonane zostały podstawowymi technikami plastycznymi. Ich autorzy 

zasługują na pochwałę i uznanie.Większość prac odznaczała się pomysłowością                     

i indywidualnym przesłaniem. Podczas oceny uwagę zwracano na samodzielność 

wykonania prac oraz oryginalne ujęcie tematu, jak i również ciekawy dobór 

materiałów plastycznych, estetykę wykonania, wyraz artystyczny. Komisja 

konkursowa w składzie – siostra Barbara Musiał, pan Wojciech Klamka (nauczyciel 

techniki i plastyki), pan Konrad Zdrojewski (kierownik ds. opiekuńczo-

wychowawczych) wyłoniła następujących laureatów konkursu: 

 I miejsce – Izabela Dziurzyńska 

 II miejsce – Oliwia Okowiak 

 III miejsce – Małgorzata Zawistowska 

 Wyróżnienia: Kinga Kępa, Piotr Tokarski, Natalia Życka 



Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy podczas 

obchodów 10. rocznicy nadania imienia patrona dnia 04.06.2018 r. Ponadto wszystkie 

prace konkursowe zostały umieszczone na wystawie, którą można obejrzeć w dniach 

28.04. – 20.05.2018 r. w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy. 

 

 

 

 

                                                                                        Organizatorzy: 

                                                                                Ewa Borowska 

Lidia Gaca 

Katarzyna Grzywacz  

Wioleta Okowiak 
 

 


