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         Autorzy wyróżnionych przez jury prac 

otrzymali nagrody i gratulacje od organizatorów. 

         – Dziękuję, że zdecydowaliście się przystąpić 

do konkursu plastycznego, w tak wyjątkowym czasie 

– powiedziała Dyrektor GBP Maria 

Strózik  podkreślając, że Boże Narodzenie to czas 

magiczny, w którym w sposób szczególny należy 

pamiętać o bliskich.  

          Uroczystość podsumowująca Gminny 

Konkurs Plastyczny „Święta Bożego Narodzenia  

w literaturze” przebiegała w kilku etapach.  

W nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili nas 

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Wągłczewie przedstawiając jasełka. 

Następnie wokaliści zaprezentowali najbardziej 

znane kolędy i pastorałki, a po ich występach 

nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 

konkursu.  

         - Dziękuję wszystkim uczniom za wzięcie 

udziału w konkursie, a nauczycielom za rozwijanie 

talentów swych podopiecznych i zachęcenie ich do 

dodatkowego działania. Bardzo się cieszymy z ilości 

nadesłanych prac - powiedziała koordynator 

konkursu starszy bibliotekarz Joanna 

Kozica podkreślając, że idea kultywowania tradycji 

Bożego Narodzenia, jest  potrzebna w dzisiejszych 

czasach. – Nadesłane prace potwierdzają znajomość 

dzieł literackich związanych z zimowymi świętami, 

takich jak: „Opowieść wigilijna" Karola Dickensa, 

czy „Dziewczynka z zapałkami" Hans Christian 

Andersen. Autorzy prac wykazali się dużym 

zaangażowaniem i dbałością o szczegóły.  

          Autorzy wszystkich nagrodzonych  

i wyróżnionych prac otrzymali nagrody 

przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

we Wróblewie. Młodym plastykom gratulował  Wójt 

Gminy Wróblew Tomasz Woźniak, który uświetnił 

swą obecnością uroczystość oraz dokonał wręczenia 

dyplomów i nagród.  

  

         

 

 

 

 

 

          

           Podczas spotkania wręczono także 

podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli szkół 

podstawowych, których uczniowie wzięli udział  

w konkursie oraz dyrektora i instruktorów GOK.  

Szczególne podziękowania zostały skierowane do 

Pani Anny Musielak dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie oraz 

uczniów tej placówki, którzy przygotowali część 

artystyczną uroczystości.  

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 

                             Opracowała  

                        Joanna Kozica 
                                   GBP we Wróblewie 
                                     tel. 043 8286601 
                      e-mail:bp.wroblew@pbp.sieradz.pl 
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              Boże Narodzenie jest częstym motywem 

podejmowanym w literaturze - zarówno polskiej, jak 

i powszechnej. Ze wszystkich świąt kościelnych to 

właśnie ono cieszy się największą  popularnością 

wśród powieściopisarzy i poetów. 
           Z pewnością duży wpływ na to ma niezwykła 

magia tych świąt i ludzi, którzy tworzą 

niepowtarzalny klimat. Pod koniec grudnia, niemal w 

każdym zakątku świata, w powietrzu unosi się 

cudowna aura przyjaźni, radości i ciepła domu 

rodzinnego. Wszyscy są sympatyczniejsi, milsi i lepsi 

od tych, jakich znamy na co dzień.  

          To właśnie ten wspaniały czar Świąt Bożego 

Narodzenia zainspirował nas do zorganizowana dla 

dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu 

gminy Wróblew Gminnego Konkursu Plastycznego 

„Święta Bożego Narodzenia w literaturze”. 

Nadesłane prace można było podziwiać na 

pokonkursowej wystawie przez okres Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku.  

           

            W dniu 15 stycznia 2019 roku w Gminnej 

Bibliotece Publicznej we Wróblewie odbyło się 

podsumowanie konkursu. Zwycięskie prace zostały 

nagrodzone podczas uroczystej akademii  

w czasie spotkania świąteczno-noworocznego 

zorganizowanego przez Bibliotekę w ramach cyklu 

„Kultura łączy pokolenia”. 
           Uroczystość uświetnili uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  

w Wągłczewie przedstawiając Jasełka „Bóg się 

rodzi”. Oprawą muzyczną dla tego wydarzenia były 

występy wokalne laureatów „ Gminnego Konkursu 

Kolęd i Pastorałek” zorganizowanego przez Szkołę 

Podstawową im. Tadeusza Kościuszki  

w Wągłczewie.  

           W konkursie zorganizowanym przez 

bibliotekę wzięło udział 35 uczniów z czterech szkół 

podstawowych z terenu Gminy Wróblew.  

Na zaproszenie biblioteki odpowiedziały: Szkoła 

Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki  

w Wągłczewie, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, 

Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym oraz 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta  

w Charłupi Wielkiej.  

            Prace oceniało jury w składzie: Maria 

Strózik – Dyrektor GBP We Wróblewie, Katarzyna 

Janiak – nauczyciel religii i informatyki w Szkole 

Podstawowej we Wróblewie, Agnieszka Michalak – 

nauczyciel plastyki i informatyki w Szkole 

Podstawowej w Charłupi Wielkiej oraz Marcin Celej 

- instruktor Gminnego Ośrodka Kultury we 

Wróblewie.  

           Spośród 35 prac spełniających wymogi 

regulaminu jury wybrało 18. Prace oceniane były  

w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz 

klasy IV – VIII szkoły podstawowej.  

          Wśród laureatów klas I – III znaleźli się: 

 

   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Wśród laureatów klas IV – VIII znaleźli się: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


