
Sprawozdanie z uroczystości Święta Szkoły 2018

Dzień  8  czerwca  2018 roku  był  w  naszej  szkole  dniem  wyjątkowym,  ponieważ

właśnie tego dnia obchodziliśmy uroczyście  Święto Szkoły. Uroczystości  zainaugurowane

zostały modlitwą w intencji szkoły z udziałem dyrekcji, pedagogów,  pracowników szkoły,

uczniów z rodzicami oraz pocztu sztandarowego SP 50 w Białymstoku (opieka pan Kamil

Ustyniuk/ pan Marek Karłuk). Nabożeństwa odbyły się w Kościele Rzymskokatolickim p.w.

Świętego Karola Boromeusza w Białymstoku oraz w Cerkwi Prawosławanej p.w. Świętego

Jerzego Wielkomęczennika w Białymstoku. 

W apelu okolicznościowym wzięła cała społeczność szkolna z panią dyrektor Teresą

Haliną  Duniewską  na  czele  oraz  zaproszeni  goście:  ksiądz  Mirosław  Niebrzydowski  -

proboszcz  Parafii  Rzymskokatolickiej  pod  wezwaniem  Świętego  Karola  Boromeusza

w  Białymstoku,  ks.  Walerian  Antosiuk  -  wikariusz  parafii  prawosławnej  p.w.  Świętego

Jerzego Wielkomęczennika w Białymstoku oraz przedstawiciele Rady Rodziców wraz z jej

przewodniczacym Jerzym Dudelem.

Podczas apelu okolicznościowego głos zabrała pani dyrektor Teresa Halina Duniewska, która

z okazji Święta Szkoły złożyła serdeczne życzenia skierowane do całej społeczności szkolnej.

W przemówieniu, pani dyrektor przypomniała, że aktualnie priorytetami w edukacji są treści,

oparte na wychowawczej roli szkoły oraz współpracy szkoły i rodziny, wskazując przy tym

na  misję zarówno nauczycielskiego jak i rodzicielskiego trudu opieki i  kształtowania serc

i umysłów młodych ludzi.  Pani dyrektor,  wyraziła  też swoje zadowolenie z faktu,  że cała

nasza  szkoła  włączyła  się  z  takim  zaaangażowaniem  w  akcję  głosowania  na  Podwórko

Talentów NIVEA, zachęciła do dalszego systematycznego głosowania, wyrażając nadzieję na

zdobycie przez nas głównej nagrody. 

W tym dniu tradycyjnie zostały też wręczone Statuetki Jadwisi. W kategorii Przyjaciel Szkoły

otrzymała  ją pani  Maria  Łukaszewicz – zasłużony,  dyplomowany nauczyciel  wychowania

fizycznego SP 50 w Białymstoku z 35 letnim stażem wyróżniającej pracy, zaś  w kategorii

Nauczyciel  Mistrz  statuetkę  Jadwisi  wręczono  pani  Izabeli  Gimer  –  zasłużonemu,

dyplomowanemu nauczycielowi nauczania początkowego, również z 35 letnim stażem.

Pani dyrektor Teresa Halina Duniewska oraz pani wicedyrektor Sławomira Czuro, wręczyły

też  nagrody  naszym  tegorocznym  laureatom  wojewódzkich  konkursów  przedmiotowych.

Nagrody   rzeczowe  ufundowane  zostały  przez  następujących  sponsorów:  firmę  REN  –

dostawcę mrożonek, firmę AGMAR – dostawcę mleka, warzyw i owoców, firmę MAPEN –

dostawcę materiałów biurowych oraz Radę Rodziców.  



Następnie  symbolicznie,  ale  i  bardzo  uroczyście,  oddaliśmy  hołd  naszej  patronce.

Przedstawiciele  Samorządu  Uczniowskiego  złożyli  kwiaty  pod  portretem Świętej  Jadwigi

Królowej Polski oraz został odśpiewany hymn szkoły sławiący czyny i osobowość patronki.

W  części  artystycznej  wystąpił  między  innymi  chór  szkolny  przygotowany  przez  panią

Urszulę Wasiluk oraz uczennice z klasy 5b: Magdalena Jarmocik i Aleksandra Głowacka,

które refleksyjnie i z humorem opowiedziały o SP 50 w Białymstoku. Ze słowem poetyckim

(wiersze  napisane przez  uczniów „Pięćdziesiątki”)  oraz radosnymi  w nastroju piosenkami

o  naszej  szkole  (słowa  pani  Nela  Bielawska)   zaprezentowali  się  uczniowie  klasy  2ai

przygotowani  przez  ich  wychowawczynie  Irenę Rostkowską i  Nelę Bielawską. Następnie

odbyły się wybory Królowej Roku. W konkursie wzięło udział pięć uczennic: Julita Bogdan

i Wiktorię Falkowska z  klasy 7a, Emilię Filimoniuk z klasy 6b, Dominika Łubińska z kl. 6c

oraz  Oktawia  Kluczyk  z  klasy  6d.  Dziewczęta  wzieły  udział  w  czterech  konkurencjach:

autoprezentcaji, pokazie współczesnej mody dworskiej, wykazaniu się rzeczową, inteligentną

odpowiedzią na pytanie dotyczące znajomości savoir-vivre’u oraz opowiedzieć o swojej misji

jako Królowej SP 50. Jury w składzie: pan wicedyrektor Wojciech Zimnoch, przewodniczący

Rady  Rodziców pan Jerzey  Dudel  oraz  przewodnicząca  Samorządu  Szkolnego  uczennica

klasy 7c Małgorzata Kruk oceniło wszystkie kandydatki i ostatecznie Królową Roku 2018/

2019  została  wybrana  uczennica  klasy  7a  Julita  Bogdan.  Następnie  uroczystego  aktu

koronacji dokonała pani dyrektor Teresa Halina Duniewska. Julita Bogdan - Królowa SP 50

będzie  przez  kolejny  rok  reprezentować  społeczność  szkolną  na  wszystkich  ważnych

uroczystościach oraz patronować działaniom na rzecz innych. Po wyborach królowej, pani

dyrektor  podziękowała  wszystkim,  którzy przynili  się do organizacji  Święta  Szkoły 2018,

a w szególności  zespołowi  ds.  Patrona oraz  prowadzącym okolicznosciowy apel  uczniom

z klasy 7a: Karolinie Fiedorczuk oraz Krzysztofowi Adamskiemu.

Następnie wszyscy udali się do klas na lekcje tematycznie związane z postacią naszej patronki

Świetej Jadwigi Królowej Polski. 

Dnia 8 czerwca 2018 r. odbył  się też „Bieg Patronki”.  Organizatorami  tegorocznej  edycji

zawodów w bieganiu byli pani Izabela Bartoszuk i pan Przemysław Szwed. W konkurencji

sportowej wzięło udział 41 uczniów klas czwartych (26 chłopców i 15 dziewcząt). Na podium

stanęli zdobywając medale następujący uczniowie: dziewczęta: Paulina Milewska (I miejsce),

Julianna  Milewska  (II  miejsce)  i  Anna  Szymaniuk  (III  miejsce)  oraz  chłopcy  Bartosz

Szczerbiński (I miejsce), Karol Zambrzycki (II miejsce), Michał Kossakowski (III miejsce).



Przy okazji święta, w klasach całej szkoły ukazały się gazetki poświęcone życiu i czasom

Królowej Jadwigi, a na holu szkolnym, przy portrecie naszej patronki, pani Alicja Drewicka,

pani Ewa Masajło, pani Elżbieta Piast-Szlubowska, pani Małgorzata Owczarczyk, pani Anna

Piłaszewicz  i  pani  Jolanta  Litwińczyk  zorganizowały  wystawę  prac  nagrodzonych

w tegorocznych konkursach dedykowanych Królowej Jadwidze.  


