
Wyjątkowy dzień dla społeczności 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Nowym Mieści nad Pilicą 

 

„ Witajcie w naszej bajce…” 

 

Trzeci czerwca 2014r. to wyjątkowy dzień dla społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą – tego dnia przed sześcioma laty nasz Ośrodek 

otrzymał imię św. Franciszka z Asyżu. 

W tym roku obchody Dnia Patrona połączyliśmy z obchodami Dni: Rodzica oraz Dziecka. 

Uroczystości uświetnili swoja obecnością zaproszeni goście: Pani Barbara Orłowska-Naczelnik 

Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Grójcu, Pani Małgorzata Czerwińska-

Inspektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Grójcu, Pani Iwona Kieszek-

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, Pani Irena Leszczyk-Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą, Ks. Jan Widera-Proboszcz Parafii w Nowym 

Mieście nad Pilicą, Ks. Sylwester Bernat-Wikariusz Parafii w Nowym Mieście nad Pilicą, 

Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się wspólnym przemarszem całej społeczności 

do Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie 

odbyła się Msza święta odprawiona w koncelebrze 

przez naszego katechetę o. Łukasza Szokaluka oraz 

gwardiana o. Piotra Pawlitę w intencji wszystkich 

obecnych. W czasie jej trwania młodzież naszego 

Ośrodka przybliżyła zebranym postać św. Franciszka 

przedstawiając życiorys i śpiewając pieśni na jego 

cześć. 

 

Po mszy uczniowie naszej szkoły wystąpili przed zaproszonymi gośćmi i rodzicami w świetlicy 

szkolnej z przedstawieniem pt. „W Akademii Pana 

Kleksa”.  

 

Mali artyści wcielili się w bohaterów znanej bajki 

Jana Brzechwy i swoimi strojami oraz grą, której nie 

powstydziliby się profesjonalni aktorzy zachwycili 

publiczność, która świetnie się bawiąc poprosiła o 

bis. 

 



Następnie zaproszeni goście wraz z Panią Dyrektor zwiedzali Ośrodek, a dla licznie 

zgromadzonych rodziców wystąpili najmłodsi uczniowie z życzeniami i podziękowaniami za trud 

wychowania i wręczyli własnoręcznie wykonane 

upominki. 

Ostatnią częścią całodniowej uroczystości były 

obchody Dnia Dziecka, którym towarzyszyła 

wspólna zabawa dzieci, rodziców i nauczycieli 

przeplatana konkursami z nagrodami dla dzieci.  

 

 

 

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na 

wspólny obiad, pyszności z grilla i słodkości. Mimo 

niesprzyjającej pogody panowała radosna i gorąca 

atmosfera.   

 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia. 
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