
Uroczystość XIII rocznicy nadania Ośrodkowi imienia  

świętego Franciszka z Asyżu 

W dniu 02.06.2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                                           

im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą odbyła się uroczystość poświęcona 

obchodom trzynastej rocznicy nadania szkole imienia. Tradycją naszej społeczności szkolnej 

jest rozpoczęcie tego dnia uroczystą mszą św. w Klasztorze Ojców Kapucynów, której w tym 

roku przewodniczył brat Borys Karczmarzyk. Wszyscy z uwagą wysłuchali homilii 

przybliżającej postać naszego Patrona. 

         

W związku z obchodami kolejnej rocznicy nadania imienia naszej placówce  

zorganizowany został  szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Święty Franciszek 

 z Asyżu – nasz patron”. Celem konkursu było poznanie życia i świętości Franciszka z Asyżu, 

pobudzenie wrażliwości ekologicznej oraz popularyzacja pozytywnych zachowań człowieka 

wobec zwierząt.  Konkurs przyczynił się również do rozwijania wyobraźni i uzdolnień 

plastycznych naszych podopiecznych. Dał też możliwość prezentowania swoich prac na 

forum całej szkoły. Konkurs trwał od 20.04.20.21 r. do 28.04.2021 r. i podzielony był na dwie 

kategorie wiekowe. Na ręce organizatorów wpłynęło bardzo dużo prac, które wykonane 

zostały różnymi ciekawymi 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 oraz 

ogólny wyraz artystyczny. Komisja konkursowa w składzie – Anna Piwnik (wicedyrektor) 

 i Monika Żółcińska (pedagog szkolny) wyłoniła następujących laureatów konkursu:  



Grupa I ( oddziały przedszkolne, klasy I – III) 

Miejsce 1 –Wiktoria Czerwińska 

Miejsce 2 – Jacek Czerwiński 

Miejsce 3 – Dawid Pawul 

Wyróżnienia: Jakub Piekarek, Szymon Gwizdała, Wojciech Pająk. 

Grupa II ( klasy IV- VIII, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, 

 Szkoła Branżowa I Stopnia) 

Miejsce 1 –Łukasz Grot 

Miejsce 2 – Kacper Kawecki 

Miejsce 3 – Mateusz Matysiak 

Wyróżnienia: Dawid Sobczak, Anita Rylska, Krzysztof Bartos.  

Wszystkie prace zostały zaprezentowane w Dniu Patrona na zorganizowanej wystawie prac                

w świetlicy szkolnej. Każdy mógł podziwiać wspaniałe prace swoich koleżanek i kolegów jak 

też chwalić się własnym talentem. W tym też dniu organizatorzy konkursu wręczyli 

wszystkim uczestnikom  pamiątkowe dyplomy oraz kolorowe nagrody.  

  



             

  

  

                                                                                                           Organizatorzy: 

Anna Szymańska, Agnieszka Milczarczyk 


