
V Rocznica Nadania Imienia  św. Franciszka z Asyżu 

 Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu 

w Nowym Mieście nad Pilicą 

 

3 czerwca 2013 r. dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                                  

w Nowym Mieście nad Pilicą był dniem wyjątkowym. Uczniowie, grono pedagogiczne                         

i wszyscy pracownicy placówki świętowali już V Rocznicę Nadania Imienia Szkole. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godz. 9.30, w której uczestniczyła cała 

społeczność Ośrodka. Ojciec Łukasz Szokaluk przypomniał uczniom jak niezwykłą postacią był 

św. Franciszek z Asyżu. Młodzież czynnie brała udział we mszy świętej. Wyśpiewała z braćmi 

zakonnymi modlitwy i pieśni o patronie, złożyła dary.  

Po mszy świętej wszyscy udali się na plac szkolny Ośrodka. Na wstępie                                

pani Dyrektor Elżbieta Fałek przywitała przybyłych gości: Wicestarostę Powiatu Grójeckiego 

pana Janusza Różyckiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Grójeckiego                                            

pana Witolda Wójcika, Burmistrza Miasta i Gminy panią Barbarę Gąsiorowską,                     

Kierownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie filia w Drzewicy                                                

panią Małgorzatę Orłowską, Proboszcza Parafii Nowe Miasto n.P. ks. Jana Widerę,                     

Gwardiana Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów o. Piotra Pawlitę, Wikariusza Parafii               

Nowe Miasto n.P.  ks. Sylwestra Bernata.  

Po ciepłych słowach gości skierowanych do zebranych, na scenie zaprezentowali się 

uczniowie, którzy przedstawili program słowno – muzyczny pt. „Święty Franciszek – patron 

przyrody”. Sceneria i muzyka dodały świetności słowom opiewającym postać św. Franciszka    

z Asyżu. 

Po przedstawieniu przyszedł czas na upragnioną przez młodzież zabawę ze śpiewem. 

Siostra Agnieszka Bykowska, wraz ze scholą dzieci ze Żdżar, bawiła naszych uczniów muzyką, 

śpiewem i ruchem. Wszyscy młodsi i starsi czynnie brali udział w zabawie. 

Kolejnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników konkursów 

zorganizowanych na okoliczność V Rocznicy Nadania Imienia Szkole: plastycznego, 

recytatorskiego i literackiego. Najlepsze prace plastyczne wyeksponowane były na placu 

szkolnym, można więc było je dokładnie obejrzeć, było też można przeczytać, napisane na 

kartkach, piękne życzenia urodzinowe skierowane do św. Franciszka z Asyżu. Recytatorzy 



deklamowali wiersze, które sami pisali. Wszyscy zostali nagrodzeni brawami, dyplomami                  

i nagrodami.  

W dniu 3 czerwca 2013 r. uczniowie z Ośrodka świętowali też Dzień Dziecka.                        

W związku z tym zorganizowane były dla dzieci różnorodne zabawy i gry sportowe. 

Uczestnicy mogli się sprawdzić i cieszyć z małych zwycięstw. Zaangażowanie ruchowe dodało 

zawodnikom apetytu. Przygotowany poczęstunek szybko zniknął. Wyjątkowe zadowolenie                

i radość gościły w naszej szkole cały uroczysty dzień, który niestety bardzo szybko minął, ale 

długo będzie wspominany. 
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