I POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI
PT. „BŁOGOSŁAWIONA BOLESŁAWA LAMENT”

W niedzielę 21 lutego 2010 r. w kościele Błogosławionej Bolesławy Lament w
Nidzicy bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 12:00 odbyło się uroczyste wręczenie
nagród, dyplomów i wyróżnień I Powiatowego konkursu plastycznego i literackiego na
temat Błogosławionej Bolesławy Lament, organizowanego pod honorowym patronatem
Starosty Powiatu Nidzica.
Konkurs został ogłoszony w ramach trzyletniego cyklu przygotowań do 150 rocznicy
urodzin Założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny – Matki Bolesławy,
był adresowany do dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz młodzieży ponadgimnazjalnej.
Głównym jego zadaniem było przybliżenie postaci Błogosławionej, Jej biografii,
pobudzenie aktywności literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży oraz zaprezentowanie
wzoru osobowego.
Błogosławiona Bolesława Lament całe swoje życie poświęciła pracy na rzecz
zjednoczenia chrześcijan i działalności charytatywnej. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II w
Białymstoku w 1991 roku. Święto patronalne przypada 29 stycznia.
Inicjatorką konkursu i jednocześnie osobą czuwającą nad prawidłowym jego
przebiegiem była s. Samuela Halina Grygo - katechetka Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy.
Współorganizatorami konkursu byli: Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy, Zgromadzenie
Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Nidzicy, Parafia NP NMP i Św. Wojciecha w Nidzicy,
Parafia Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy, Parafia Miłosierdzia Bożego w
Nidzicy.
Propozycja organizatorów spotkała się z dużym zainteresowaniem księży, nauczycieli,
katechetów, dzieci oraz młodzieży, bowiem nadesłano aż 200 prac literackich i plastycznych,
z 2 przedszkoli i 13 szkół powiatu nidzickiego.
Prace miały różnorodną formę: były albumy, rzeźby, prezentacje multimedialne,
rysunki, plakaty, opowiadania przybliżające sylwetkę Błogosławionej, a także wiersze,
modlitwy z prośbą o wstawiennictwo. W niewielkiej ilości pojawiły się wywiady i
scenariusze. Ogólnie wszystkie prace zasługują na uznanie, choć w różny sposób nawiązują
do Błogosławionej Bolesławy - Założycielki Zgromadzenia Zakonnego. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
Komisja konkursowa w składzie:- s. Samuela Halina Grygo (przewodnicząca),
Regina Ekiert, Danuta Jakubowska, Małgorzata Wilińska, Joanna Komorowska, Henryka
Andryszczyk, Grażyna Bieniek i Jolanta Szałanda w dniu 15 stycznia 2010 r. dokonała
przeglądu i oceny prac nadesłanych na konkurs. Komisja większość prac zakwalifikowała na
wystawę pokonkursową przyznając 34 nagrody i 5 wyróżnień.
Prace zostały ocenione w 6 grupach wiekowych:
I grupa - prace dzieci przedszkolnych,
II grupa - prace dzieci klas I-III,
III grupa - prace dzieci klas IV -VI,
IV grupa -prace dzieci placówek specjalnych.,
V grupa - prace młodzieży gimnazjalnej,
VI grupa - prace młodzieży ponadgimnazjalnej,
Większość prac została wyeksponowana na wystawie pokonkursowej w kościele p.w.
Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy. Ekspozycje tych właśnie prac mogli podziwiać
licznie zebrani parafianie i goście podczas uroczystego podsumowania konkursu. Mogli
również poznać nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Wystawa prac plastycznych została

także umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy, by była dostępna dla
szerszego grona zainteresowanych.
Nagrodzeni uczestnicy konkursu uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej
sprawowanej przez ks. kanonika Adama Turka proboszcza parafii Błogosławionej Bolesławy
Lament w Nidzicy. Uroczystego wręczenia nagród, dyplomów i wyróżnień dokonał:
wicestarosta powiatu Nidzica Lech Brzozowski. Miło było zobaczyć uśmiechnięte twarze
najmłodszych zwycięzców i nieco wcześniej urodzonych.
Dziękuję w imieniu organizatorów autorom prac, rodzicom, księżom, siostrom
zakonnym, nauczycielom-katechetom, dyrekcjom szkół, za zaangażowanie i rozpropagowanie
idei, które realizował konkurs. Szczególne podziękowania należą się Starostwu
Powiatowemu na czele ze Starostą z panem Ludwikiem Ekiertem i Wicestarostą Lechem
Brzozowskim, a także państwu Monice i Dariuszowi Czepło, państwu Barbarze i
Franciszkowi Felińskim, Panu dyrektorowi Nidzickiego Domu Kultury Pawłowi
Bukowskiemu - za bezinteresowną pomoc i wsparcie finansowe.
Mam nadzieję, że także w przyszłym roku uda się w ramach przygotowań do 150
rocznicy urodzin Błogosławionej Bolesławy zorganizować kolejny konkurs i że nie
zabraknie osób odpowiedzialnych, które zaangażują się w organizację konkursu oraz, że
znajdą się kolejni uczestnicy.

s. Samuela Halina Grygo

Kościół p.w. bł. Bolesławy Lament w Nidzicy.

Wręczanie nagród.

Liturgia okolicznościowa.

Wystawa prac konkursowych w kościele p.w. bł. Bolesławy w Nidzicy.

