„W ogrodzie marzeń”
W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadzono III edycję powiatowego konkursu poezji i sztuk plastycznych
pod hasłem: „W ogrodzie marzeń”. Cele konkursu zostały określone w regulaminie konkursu. Konkurs jest
kontynuacją działań edukacyjno–wychowawczych podejmujących zagadnienia wychowania patriotycznego,
regionalnego i promocję twórczości dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu opatowskiego.
Patronat nad tegoroczną edycja konkursu przyjęli Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów, Starosta Powiatu Opatowskiego. Do organizacji konkursu włączył się
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów i Wójt Gminy Iwaniska Organizacji konkursu podjęła się grupa nauczycieli
z Samorządowego Zespołu Szkól nr 1 w Opatowie współpracując z Dyrekcja Szkoły, samorządami lokalnymi i
stowarzyszeniami lokalnymi. Konkurs zainicjowany został przed trzema laty przez Bibliotekę Szkolna SZS nr
1 w Opatowie. Organizatorami są: nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak, nauczycielki nauczania
zintegrowanego: Ewa Jasińska i Małgorzata Słąpczyńska, nauczyciel-katecheta Gustawa Skrzypczak. Do
organizacji konkursu włączyli się także nauczyciele przedmiotów artystycznych: Barbara Sus i Magda Szemraj
oraz inni pracownicy szkoły.
W trzech kategoriach konkursowych: konkursie poetyckim/ „Na skrzydłach poezji”/, konkursie plastycznym/
„ Twórcze impresje”/ i konkursie na album port folio/ „Między prawdą a legendą”/ uczestniczyło łącznie 277
uczniów z 15 szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu opatowskiego .Konkurs odbywał się
w dwóch etapach. Po rozesłaniu regulaminów do szkół w październiku 2007 roku i zebraniu wierszy , prac
plastycznych i albumów zostały powołane Komisje Konkursowe składające się z nauczycieli specjalistów
w dziedzinie poezji, plastyki i fotografii, które dokonały oceny nadesłanych prac. W ramach prac Komisji
podjęliśmy współpracę z nauczycielami z innych szkół z terenu powiatu opatowskiego. I etap konkursu
odbywał sie w terminie od 10 października do 4 grudnia 2007 roku. W konkursie wzięło udział 211 uczniów z
11 szkół podstawowych. Na konkurs wpłynęło 56 wierszy , 175 prac plastycznych i 2 albumy. Komisje
zdecydowały o przyznaniu 34 nagród w tym dwóch zespołowych oraz 20 wyróżnień. Nagrody na I etap
konkursu ufundowali :Wojewoda Świętokrzyski, Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów/ 22 laureatów z tej gminy.
4 grudnia 2007 roku o godz. 10.30 miało miejsce uroczyste podsumowanie I etapu konkursu oraz wręczenie
nagród laureatom. II etap konkursu odbywał się w terminie od 10 października2007 do 12 lutego 2008 roku .
wzięło w nim udział 75 uczniów z 5 gimnazjów z terenu powiatu opatowskiego.
Zgłoszono 16 wierszy, 62 prace plastyczne i 7 albumów. Komisje w trzech kategoriach przyznały ogółem 20
nagród i 11 wyróżnień. Nagrody ufundowali: Starosta Powiatu Opatowskiego, Burmistrz Miasta i Gminy, Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie oraz Firma Philips sp. z.o.o. W dniu 12 lutego 2008 roku
odbyła się uroczysta gala III powiatowego konkursu poezji i sztuk plastycznych z udziałem patronów,
sponsorów , laureatów i ich opiekunów oraz zaproszonych gości. Dzień ten już po raz trzeci jest świętem całej
szkoły. Przygotowano wystawę prac i prezentacje artystyczną uczniów SZS nr 1 w Opatowie. Ilość
przyznanych nagród i wyróżnień świadczy o wysokim poziomie artystycznym konkursu, który zdobył uznanie
w naszym środowisku lokalnym. Do przygotowania uroczystej gali włączyła się liczna grupa nauczycieli oraz
młodzieży. Przygotowana został także aukcja aniołków z masy solnej wykonanych przez najmłodszych
uczniów naszej szkoły. Powstały one w czasie realizacji zajęć programu głośnego czytania „Przyjazna
Biblioteka” dotyczącego misji. Zysk ze sprzedaży aniołków przeznaczamy na Papieskie Dzieło Misyjne.
Po raz trzeci został wydany także okolicznościowy tomik poezji z wierszami i pracami plastycznymi laureatów
konkursu „W ogrodzie marzeń”. To przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy z Oficyną Wydawniczą
„Atut” ze Starachowic oraz przy pomocy finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów.

