
Rok szkolny 2001/2002 

Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku  z  dnia 28 maja 2001 roku podjęto 

decyzję o założeniu Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku. Pierwszym 

dyrektorem została pani Teresa Iwona Muraszkiewicz, a wicedyrektorami – 

pani Teresa Halina Duniewska i pan Jacek Bobrowski. 

Mimo wielu obaw rodziców dzieci przenoszących się do nowej placówki  

w trakcie swojej edukacji w pobliskiej, niezwykle wówczas przepełnionej 

Szkole Podstawowej nr 14, nowe miejsce przyjaźnie powitało uczniów. 

Wszyscy – dyrekcja, pracownicy szkoły, a nawet żołnierze z pobliskiej 

jednostki wojskowej i dzieci – starali się, żeby zdążyć z przygotowaniami na 

czas. 3 września 2001 roku miała miejsce pierwsza  inauguracja roku 

szkolnego. Próg szkoły przekroczyło prawie 800 uczniów w tym 185 

pierwszoklasistów. Nie utworzono tylko najstarszej klasy – szóstoklasiści 

pozostali w Szkole Podstawowej nr 14. Pracę rozpoczęło 63 nauczycieli oraz 

30 pracowników administracji i obsługi. Szkoła ruszyła i zaczęła tworzyć 

swoją historię. Już w pierwszym roku pracy pojawiły się ciekawe 

przedsięwzięcia uczniów i nauczycieli, z których wiele później stało się 

tradycją. 

 

❖ 21 września uczniowie klas piątych wzięli udział w akcji „Sprzątanie 

świata”, aby pokazać troskę o naszą planetę.  

❖ Od września zaczął działalność zespół redakcyjny gazetki klas I-III 

„Cos dla ciebie i coś dla mnie”. Trzy oddzielne grupy redagowały różne 

działy tematyczne. Stworzone gazetki były miłą lekturą dla naszych 

uczniów i ich rodziców. 

❖ Pierwsze ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 50 

odbyło się  6 października  2001 roku. Do ślubowania przystąpiło 

osiem klas pierwszych, w tym dwie klasy integracyjne, w których pod 

opieką dwóch nauczycieli razem z zdrowymi kolegami naukę 

rozpoczynały dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na 

pamiątkę tego ważnego wydarzenia uczniowie dokonali wpisów  

w kronice, a przed szkołą ich rodzice posadzili drzewka, które będą 

rosnąć wraz z dziećmi. 

❖ 14 grudnia 2001 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie placówki 

– tyle czasu trzeba było poświęcić na przygotowania, aby móc 

oficjalnie powitać w murach szkoły przedstawicieli władz 

państwowych i kościelnych. 

❖ Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy nasze stoisko podczas III 

Białostockiego Forum Szkół w dniach 24-26 kwietnia 2002 roku. 

Dzięki temu możliwa była promocja placówki w mieście. 



❖ 22 kwietnia 2002 r. odbyła się pierwsza edycja konkursu ekologicznego 

„Śpiewajmy naszej planecie”. Dzieci wystąpiły śpiewając piosenki  

o ziemi, środowisku przyrodniczym i jego ochronie.  

❖ Zorganizowaliśmy I Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca 

„Śpiewajmy razem, tańczmy razem”. 4 czerwca 2002 roku w Klubie 

Garnizonowym bawiło się razem kilkaset dzieci z czterech szkół 

integracyjnych. W tym festiwalu nie było miejsc na podium. Chodziło 

przede wszystkim o wspólną zabawę. Wszyscy uczestnicy  zostali więc 

nagrodzeni. 

 

Rok szkolny 2002/2003 

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym przybyło wielu uczniów. Wzrosła liczba 

nauczycieli, zmienił się skład kierowniczy. Na swoich stanowiskach pozostali 

pani dyrektor Iwona Teresa Muraszkiewicz i pani wicedyrektor Teresa Halina 

Duniewska, a dołączyły do nich panie: Renata Budźko i Agnieszka Petelska. 

Nasza  szkoła stała się jedną z największych szkół w mieście. Pewne działania 

zapoczątkowane w pierwszym roku pracy były kontynuowane, pojawiły się też 

nowe przedsięwzięcia. 

  

❖ Ślubowanie klas pierwszych odbyło się 24 października 2002  roku.  

W uroczystości brały udział dzieci z ośmiu klas pierwszych. W kronice 

pojawiły się nowe wpisy uczniów, a przed szkołą posadzono nowe 

drzewka. 

❖ 20 grudnia 2002 roku  placówkę odwiedził Jego Ekscelencja Ksiądz 

Arcybiskup Wojciech Ziemba,  Metropolita Białostocki. 

❖ 8 kwietnia 2003 roku 93 uczniów pisało sprawdzian wiadomości  

i umiejętności  ucznia klasy szóstej. To był pierwszy prawdziwy 

egzamin w życiu szóstoklasisty i pierwszy taki sprawdzian w szkole. 

❖ 20 maja 2003 roku gościliśmy w naszych progach przedstawicieli 

Międzynarodowej Organizacji ISEC  - studentów z Holandii, Hiszpanii  

i Meksyku. Spotkanie było okazją dla uczniów do poszerzenia swojej 

wiedzy na temat kultury i obyczajowości innych narodów. Z tej okazji 

dzieci przygotowały stoiska prezentujące najważniejsze informacje na 

temat krajów europejskich. 

❖ 10 czerwca  po raz drugi odbył się  Integracyjny Festiwal Piosenki  

i Tańca „Śpiewajmy razem i tańczmy razem”. Wzięło w nim udział 10 

zespołów z trzech szkół podstawowych integracyjnych z Białegostoku. 

Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło „Tolerancja ważna sprawa, jej 

na jutro nie odkładaj”. Wspólna zabawę prowadził znany białostocki 

aktor  - pan Marek Tyszkiewicz. 

 



 

Rok szkolny 2003/2004 

 

 Można powiedzieć, że dopiero w tym roku zakończył się ostatni etap 

budowy naszej placówki. Najważniejszym i radosnym momentem w życiu 

szkoły i całej społeczności lokalnej było długo oczekiwane oddanie do użytku 

kompleksu sportowego. Od tego momentu uczniowie mogli w pełni rozwijać 

swoje zdolności sportowe. Oczywiście życie szkolne obfitowało w wiele 

innych ważnych wydarzeń.  

 

❖ W październiku obchodziliśmy 25-lecie pontyfikatu  Jana Pawła II.  

Z tej okazji zorganizowano różnorodne konkursy recytatorskie  

i plastyczne pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa 

Wojciecha Ziemby,  Metropolity Białostockiego. 

❖ We wrześniu 2003 roku przez nauczycieli i rodziców uczniów naszej 

szkoły został powołany Uczniowski Klub Sportowy „Pięćdziesiątka”. 

Stworzyło to większe możliwości rozwijania postaw prozdrowotnych  

i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. 

❖ 14 grudnia 2003 roku  odbyło się  trzecie Bożonarodzeniowe spotkanie 

opłatkowe dyrektorów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-

wychowawczych Miasta Białegostoku. Szkoła otworzyła swoje 

podwoje wielu dostojnym gościom. Uroczystość uświetnił występ 

chóru „Cantica Cantamus” pod dyrekcją pani prof. Violetty Bieleckiej 

oraz chóru dziecięco-młodzieżowego z parafii prawosławnej św. 

Jerzego pod dyrekcją pani Anny Cyrkun. 

❖ 15 grudnia 2003 roku naszą szkołę odwiedzili Górale Beskidu 

Śląskiego „Jetlinka”. Goście zaprezentowali uczniom kolędy polskie  

i góralskie. 

❖ 23 lutego 2004 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie 

obiektu sportowego z udziałem przedstawicieli władz miejskich  

i oświatowych. 

❖ W naszej działalności pojawiły się różnorodne sportowe imprezy 

międzyszkolne, takie jak Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej 

chłopców, Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej dziewcząt czy 

Międzyszkolny Turniej Unihokeja chłopców. 

❖ Zaczęliśmy organizować rajdy piesze dla dzieci i współorganizować 

zawody Biegu na Orientację (mistrzostwa województwa, szkolna liga). 

❖ 7 maja 2004 roku dzięki współpracy z Filią Książnicy Podlaskiej doszło  

w naszej szkole do wizyty „Ciotki-Klotki”, czyli pani Ewy 

Chotomskiej. Autorka bardzo ciekawie zaprezentowała dzieciom swoje 

utwory i piosenki nagrane dla telewizji i radia. 



❖ Wyszliśmy z inicjatywą zorganizowania międzyszkolnego konkursu na 

gazetkę klas I-III. 5 maja 2004 roku odbyła się impreza 

podsumowująca konkurs. Otrzymaliśmy II nagrodę  za pismo „Coś dla 

ciebie i coś dla mnie”. Celem konkursu była wymiana doświadczeń  

w zakresie organizacji, finansowania i metodyki prac pism szkolnych 

oraz prezentacja szkolnych pisemek redagowanych przez uczniów klas 

I-III w środowisku szkół podstawowych miasta Białystok. 

 

Rok szkolny 2004/2005 

 

 Po kilku latach istnienia placówki odczuwaliśmy  potrzebę powszechnie 

uznanego autorytetu, który będzie nas łączył we wspólnej pracy, nadawał 

kierunek kształceniu i wychowaniu, by nasza szkoła mogła stawać się 

prawdziwą kuźnią cnót i talentów. Dlatego po głębokim namyśle uczniowie, 

rodzice i nauczyciele zdecydowali, że patronką naszej szkoły zostanie święta 

Jadwiga Królowa Polski. Ten rok upłynął więc pod znakiem przygotowań do 

uroczystości nadania imienia szkole, chociaż oprócz tego miało też miejsce 

wiele innych znaczących wydarzeń. 

  

❖ 1 września w naszej placówce odbyła się Wojewódzka Inauguracja 

roku szkolnego 2004/2005. Zaszczycili nas swoją obecnością: pani 

Halina Cieślak – dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w MENiS, senatorowie i posłowie RP, 

przedstawiciele władz województwa i miasta,  min. pan Marek 

Strzaliński – Wojewoda Podlaski, pan  Półjanowicz – 

Wicewojewoda Podlaski, Prezydent Miasta – Ryszard Tur,  

duchowieństwo. Uroczystego otwarcia roku szkolnego  dokonała 

pani Zofia Trancyngier-Koczuk  - Podlaski Kurator Oświaty. 

❖ 10  września 2004 roku nasi uczniowie wzięli udział w IV Marszu 

Żywej Pamięci Polskiego Sybiru oddając w ten sposób hołd tym, 

którzy cierpieli i zginęli na zesłaniu. 

❖ 3 grudnia 2004 roku w wyniku powszechnego głosowania wybrano 

świętą Jadwigę Królową Polski patronką szkoły. 

❖ Nawiązaliśmy współpracę z innymi szkołami noszącymi imię 

królowej Jadwigi, m.in. Szkołą Podstawową nr 50 w Warszawie  

i Szkołą Podstawową nr 21 w Lublinie. 

❖ Odbył się  II Międzyszkolny Konkurs Gazetek. Tym razem, z uwagi 

na duże zainteresowanie, został on rozszerzony o klasy IV-VI. 

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród miało miejsce się 10 

marca 2005 roku. 



❖ Z okazji Światowego Dnia Integracji zorganizowaliśmy wystawę 

„Szkolny Dzień Integracji, na której zaprezentowały się wszystkie 

klasy integracyjne. 

❖ Dnia 17 maja 2005 roku  naszej szkole nadano imię Świętej Jadwigi 

Królowej Polski. Z tej okazji szkoła otrzymała sztandar, powstał 

hymn szkoły, portret królowej, utworzono Salę Królewską 

poświęconą patronce, odbyły się liczne konkursy związane  

z królową Jadwigą. 

❖ Dnia 20 maja rozpoczął się  I Międzyszkolny Turniej Rycerski. 

Jego celem było propagowanie wśród uczniów zawsze 

obowiązujących zasad kodeksu rycerskiego, zapoznanie  

z postaciami sławnych rycerzy i rozwijanie sprawności fizycznej,  

a wszystko to w atmosferze wspaniałej zabawy i średniowiecznej 

stylistyce. W imprezie wzięło udział 6 drużyn z trzech białostockich 

szkół integracyjnych. Specjalnymi gośćmi turnieju byli członkowie 

Bractwa Rycerskiego „Wojowie”, którzy dali pokaz walk 

rycerskich. 

Rok szkolny 2005/2006 

 Pod sztandarem świętej Jadwigi szkoła rozwijała się w dalszym ciągu. 

Staraliśmy się tworzyć nowe elementy tradycji i obrzędowości szkolnej, takie 

jak obchody Święta Szkoły w rocznicę nadania imienia,  wycieczka śladami 

patronki do Krakowa dla najlepszych uczniów, ustanowienie nagrody 

rzeczowej dla najlepszego absolwenta, udział pocztu sztandarowego  

w znaczących uroczystościach państwowych i miejskich. Poprzez różnorodne 

działania coraz bardziej stawaliśmy się widoczni w środowisku. 

❖ Gabinet logopedyczny został odpowiednio wyposażony, żeby  wzbogać 

ofertę terapeutyczną o metodę Tomatisa. Jest to nowoczesna metoda 

treningu słuchowego przeprowadzanego za pomocą tzw. 

elektronicznego ucha. Składają się na nią sesje terapeutyczne, w czasie 

których wykorzystywana jest głównie muzyka Mozarta i chorały 

gregoriańskie oraz ocena audio - psycho - fonologiczna. Od tej pory  

z takiej terapii mogły korzystać dzieci z różnymi deficytami 

rozwojowymi uczęszczające do naszej szkoły. 

❖ Zrealizowaliśmy projekt edukacji ekologicznej „Czy ja dbam  

o środowisko”. Jego celem było budowanie świadomości ekologicznej  

oraz odpowiedzialności za środowisko dzieci i młodzieży. 

❖ W dniach 22-24 lutego 2006 roku nasza szkoła zaprezentowała zajęcia 

teatralno-taneczne i zajęcia redakcyjno-dziennikarskie w II Przeglądzie 

Artystycznych  Zajęć Pozaszkolnych.  



❖ W marcu 2006 roku wzięliśmy udział w I Podlaskiej Szkolnej Giełdzie 

Turystycznej „Przygoda”. Zespół naszych uczniów zajął II miejsce  

i zakwalifikował się do ogólnopolskiego finału, który odbył się w maju 

w Szczecinie.  

❖ W dniach 22-23 marca nasza szkoła była gospodarzem VII 

Białostockiego Forum Szkół organizowanego przez Prezydenta Miasta 

Białegostoku. W czasie dwudniowej imprezy, mającej na celu promocję 

placówek oświatowych z terenu miasta, odbyły się ciekawe sesje 

naukowe, seminaria, wykłady i dyskusje, na które zostali zaproszeni 

przedstawiciele społeczności białostockich szkół. 

❖ 17 maja 2006 roku, podczas obchodów Święta Szkoły odbył się II 

Turniej Rycerski. 

❖ W ramach  udziału w ogólnopolskiej kampanii społecznej 

„Wysportowana  Rodzina” w naszej szkole przeprowadzony został test 

sprawności fizycznej. Celem akcji było zbadanie kondycji fizycznej 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

❖ W dniach 6-8 czerwca 2006 roku odbyła się  pierwsza w historii naszej 

szkoły wycieczka „Śladami Świętej Jadwigi Królowej Polski”. 

Uczestnikami wyjazdu byli najlepsi z najlepszych – uczniowie, których 

osiągnięcia i zaangażowanie w życie szkoły, zasługiwały na szczególne 

wyróżnienie. 

❖ Po raz pierwszy najlepszego absolwenta naszej szkoły uhonorowano 

nagrodą  rzeczową. 

❖ Zorganizowaliśmy II Międzyszkolny Konkurs Informatyczny 

„Logomania”. 

Rok szkolny 2006/2007 

Szkołę opuszczali kolejni absolwenci, a drzewka posadzone podczas 

uroczystości ślubowania rosły i cieszyły oczy tak, jak cieszył rozwój naszej 

placówki – nasi uczniowie nie tylko mogli się pochwalić bardzo wysokimi 

wynikami sprawdzianu szóstoklasisty czy nagrodami w kolejnych konkursach, 

ale również bardzo aktywnie uczestniczyli wraz ze swoimi nauczycielami  

w różnorodnych przedsięwzięciach rozwijających ich umiejętności  

i zainteresowania, a także promujących szkołę. 

 

❖ 18 października 2006 r. miały miejsce obchody XXIV Dni Kultury 

Chrześcijańskiej „ Trwajcie mocni w wierze” zorganizowane przez 

Urząd Miejski, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej, Klub 

Inteligencji Katolickiej i Stowarzyszenie ”Civitas Christiana”. 



❖ 30 października 2006 roku poczet sztandarowy naszej szkoły wziął 

udział w obchodach 95-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 21 im. 

Królowej Jadwigi w Lublinie. 

❖ Szkoła została organizatorem osiedlowego konkursu literacko-

plastycznego „Święta sercu bliskie” adresowanego do uczniów ze szkół 

podstawowych znajdujących się na osiedlu Nowe Miasto.  

❖ 16 marca uczniowie klas szóstych reprezentowali szkołę podczas II 

Podlaskiej Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”. Nasza drużyna 

przygotowała stoisko zachęcające do odwiedzenia Wielkiej Brytanii 

oraz przedstawienie prezentujące kulturę tego kraju. Zdobyliśmy 

wyróżnienie w przeprowadzonym konkursie „Świat w zmysłach”. 

❖ 12 maja 2007 roku członkowie koła historycznego zaprezentowali 

projekt zatytułowany „Losy żołnierzy poległych w walce obronnej 

Białegostoku – Cmentarz Wojskowy przy ul. 11 listopada” podczas 

regionalnej prezentacji ”Ślady przeszłości  - uczniowie adoptują 

zabytki” w białostockiej galerii Arsenał.  

❖ W dniach 7-9 czerwca 2007 roku uczniowie naszej szkoły wraz  

z opiekunami uczestniczyli w Krakowie w I Ogólnopolskim Zjeździe 

Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej  w dziesiątą rocznicę jej 

kanonizacji. Celem tego spotkania była przede wszystkim integracja 

szkół jadwiżańskich, popularyzowanie postaci świętej Jadwigi oraz 

kształtowanie postaw moralnych i patriotycznych. Przedstawiciele 

około 50 szkół z całej Polski w strojach z epoki przemaszerowali ze 

sztandarami w uroczystym pochodzie z Rynku Głównego do Katedry 

na Wawelu. Następnie pod przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza 

Pieronka odbyła się msza święta z udziałem około 2000 uczestników.  

❖ W czerwcu wyposażono nową pracownię komputerową 

współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

❖ 11 czerwca 2007 r. miała miejsce wizyta duszpasterska Jego 

Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. 

 

Rok szkolny 2007/2008 

 

To już siódmy rok pracy szkoły i siódmy rok integracji. Zdążyliśmy 

wypracować różnorodne formy działalności  tak, żeby umożliwić jak najlepsze 

łączne funkcjonowanie uczniów zdrowych i uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Dzięki wspólnym wysiłkom wychowawców, specjalistów  

i uczniów wszystkie dzieci osiągały sukcesy na miarę swoich możliwości. Nie 

tylko lekcje były ważne – uczniowie czynnie brali udział w licznych zajęciach 

pozalekcyjnych, wycieczkach przedmiotowych i turystycznych, konkursach  

i imprezach o różnym charakterze. 



 

❖ W miesiącach jesiennych nasza szkoła przyłączyła się po raz pierwszy 

do Ogólnopolskiej Kampanii „Ratujmy Kasztanowce”. Akcja miała na 

celu podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów i promowanie 

różnych działań proekologicznych. 

❖ Kontynuowaliśmy organizowanie osiedlowego konkursu  literacko- 

plastycznego ”Święta sercu bliskie...”. W konkursie uczestniczyły nie 

tylko dzieci z pobliskich szkół podstawowych, ale również 

wychowankowie przedszkoli znajdujących się na osiedlu Nowe Miasto. 

❖ Odbyła się V Międzyszkolny Konkurs Gazetek. Tym razem należało 

zgłosić specjalny numer pisemka poświęcony przyjaźni. Szacowne jury 

pod przewodnictwem pana Jana Leończuka, dyrektora Książnicy 

Podlaskiej, miało niełatwe zadanie – w sumie na konkurs wpłynęło 12 

gazetek z klas I-VI białostockich szkół, które prezentowały wysoki 

poziom edytorski.  

❖ Ponownie wzięliśmy udział w Majówce Integracyjnej w Parku 

Zwierzynieckim – 18 maja 2008 roku. 

❖ Przeprowadziliśmy IV edycję Konkursu Piosenki Turystycznej i Letniej 

„Trampek”. Jak co roku, zespoły wokalne z białostockich szkół 

podstawowych prezentowały utwory o tematyce wakacyjnej. 

❖ 28 maja 2008 roku uczniowie naszej szkoły brali udział  

w uroczystościach Święta  Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Wystąpił 

chór szkolny w strojach dworskich, który wykonał hymn szkolny 

podczas gali piosenki ”Śpiewajmy Patronowi, śpiewajmy”. 

❖ 5 czerwca odbył się VII Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca 

„Śpiewajmy razem, tańczmy razem”. Jak zwykle dzieci zaprezentowały 

swoje umiejętności wokalno-muzyczne, a także ciekawe układy 

taneczne. Po rozdaniu pucharów, dyplomów i nagród uczestnicy 

festiwalu wspólnie zaśpiewali piosenkę o szczęściu i przyjaźni. 

❖ Już po raz trzeci 24 uczniów naszej szkoły w nagrodę za najlepsze 

wyniki sportowe i najwyższą średnią w roku szkolnym 2007/2008 

uczestniczyło w czerwcu w trzydniowej wycieczce do Krakowa. 

 

Rok szkolny 2008/2009 

 

 W tym roku Szkoła Podstawowa nr 50 im. Świętej Jadwigi Królowej 

Polski została Szkołą Podstawową nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Świętej Jadwigi Królowej Polski. Zmieniła się nazwa, ale nie zmienił się 

charakter szkoły. Nadal obchodziliśmy uroczyście wszystkie święta 

państwowe. Tradycyjnie odbywały się ślubowania pierwszoklasistów.  

W grudniu spotykaliśmy się przed bożonarodzeniową szopką, żeby obejrzeć 



jasełka, a potem składaliśmy sobie świąteczne życzenia podczas spotkań 

opłatkowych. W karnawale odbywał się szkolny turniej tańca nowoczesnego. 

W maju obchodziliśmy Święto Szkoły, a w czerwcu, jak zwykle, 

organizowaliśmy wycieczkę śladami świętej Jadwigi. Nasi uczniowie  

w dalszym ciągu uzyskiwali wysokie wyniki sprawdzianu i zostawali 

laureatami różnorodnych konkursów - ten rok był rokiem rekordowym pod 

względem ilości laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 

Funkcjonowała integracja, dzieci brały udział w licznych zawodach 

sportowych, a szkoła była widoczna w środowisku dzięki podejmowanym 

działaniom. 

 

❖ W VIII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 

naszą społeczność reprezentował poczet sztandarowy i klasa VI d. 

Uczniowie znowu oddali hołd tym, którzy ponieśli ofiarę życia za to, że 

byli Polakami. 

❖ 29 września 2008 roku klasa I a wraz z innymi pierwszoklasistami 

białostockich szkół uczestniczyła w imprezie pt.: „Jesteśmy pierwsza 

klasa” Dzieci spotkały się z wiceprezydentem Tadeuszem 

Arłukowiczem i złożyły uroczyste ślubowanie. 

❖ Kolejny raz zorganizowaliśmy w grudniu osiedlowy konkurs literacko – 

plastyczny „Święta Sercu Bliskie”. Jak zwykle cieszył się on dużym 

zainteresowaniem. 

❖ 17 marca 2009 roku nasza szkoła włączyła się jak co roku  

w prezentację  bogatej oferty edukacyjnej oraz opiekuńczo-

wychowawczej w ramach X Białostockiego Forum Szkół. Tym razem 

odbyły się pokazy talentów sportowych, artystycznych, 

humanistycznych i matematycznych na terenie naszej placówki. 

❖ 1 maja 2009 r. wzięliśmy udział w  miejskich obchodach V rocznicy 

wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zaprezentowaliśmy stoisko 

poświęcone starożytnej Grecji. 

❖ 2 maja 2009 roku reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w miejskiej 

uroczystości Święta Flagi, która odbyła się na Placu Piłsudskiego, 

przed Teatrem Dramatycznym. 

❖ Po raz piaty dziecięce zespoły wokalne z całego miasta rywalizowały  

w organizowanym przez nas Międzyszkolnym Konkursie Piosenki 

Turystycznej i Letniej  „Trampek”. 

❖ 5 czerwca po raz ósmy miał miejsce w naszej szkole Integracyjny 

Festiwal Piosenki i Tańca „ Śpiewajmy razem, tańczmy razem”. Wzięło 

w nim udział 140 uczestników z pięciu szkół. 

❖ 24 maja uczestniczyliśmy w Majówce Integracyjnej. 

 



Rok szkolny 2009/2010 

 Oprócz przedsięwzięć zakorzenionych już w tradycji szkoły, takich jak 

uroczystości szkolne i państwowe, udział w miejskich imprezach 

patriotycznych, ekologicznych, integracyjnych i sportowych czy cykliczne 

organizowanie konkursów międzyszkolnych w tym roku podjęliśmy wiele 

nowych działań wzbogacających ofertę szkoły. 

❖ Nasza placówka rozpoczęła działalność w zakresie przeznaczonej dla 

dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi terapii metodą integracji 

sensorycznej, złożonej z systemu ćwiczeń, które mają nauczyć mózg 

właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Podczas sesji 

terapeutycznej wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt. Dlatego 

dyrekcja szkoły wygospodarowała pomieszczenie, w którym powstał 

gabinet integracji sensorycznej z odpowiednim wyposażeniem. Od 

początku bieżącego roku szkolnego z terapii korzystało wielu uczniów. 

❖ Szkoła realizowała innowację metodyczno-organizacyjną z zakresu 

języka angielskiego Creative and motivated, prowadzoną  

we współpracy z pracownikami naukowymi WSFiZ, MODM  oraz ze 

Szkołą Podstawową nr 5, obejmującą zajęcia pozalekcyjne  

i prowadzenie biblioteczki anglojęzycznej, jak również konkursy 

międzyszkolne i przedstawienia w języku angielskim. 

❖ Podczas Szkolnego Turnieju Tańca Nowoczesnego  miał miejsce 

występ gości specjalnych – uczestników programu „You Can Dance”: 

Rafał „Roofi”  Kamiński i Błażej Górski.  

❖ 18 marca nasza szkoła wzięła udział w Forum Szkół . Na ciekawie 

przygotowanym stoisku prezentowaliśmy ofertę edukacyjno-

wychowawczą skierowaną do uczniów i rodziców dzieci zdrowych  

i niepełnosprawnych. 

❖ W ramach ogólnopolskiej akcji, do której przystąpiła szkoła, 

„Katyńocalić od zapomnienia”, posadzone zostały dęby poświęcone 

oficerom Wojska Polskiego, rozstrzelanym przez NKWD w kwietniu 

1940 roku – Michałowi Paszkowskiemu, Piotrowi Łodzińskiemu  

i Kazimierzowi Korobowiczowi oraz Dąb Prezydencki upamiętniający 

96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r. Opiekę nad 

dębami przejęły klasy IV.  

❖ Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „ Sklep → wysypisko: 

ulica jednokierunkowa?”. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia 

dyrekcja szkoły podpisała aneks do umowy z MPO na selektywny 

odbiór odpadów. Realizacją projektu w szkole zajęli się członkowie 

koła przyrodniczo-ekologicznego z klas IV. Efektem działań całej 



społeczności szkolnej było otrzymanie przez naszą szkołę certyfikatu 

„Promotora recyklingu”. 

❖ Podjęliśmy adopcję na odległość Blessinga Bensona Simukondy  

z Afryki. Dzięki naszej pomocy finansowej chłopiec zrealizował swoje 

marzenie – rozpoczął naukę w szkole i może ją kontynuować. 

 

Rok szkolny 2010/2011 

 

 Rozpoczęliśmy dziesiąty rok pracy. Świat wokół się zmieniał, stawiał 

coraz to wyższe wymagania. Dbając o zachowanie swoich tradycji i wysokiego 

poziomu nauczania, szkoła też podlegała zmianom – poszerzyła swoją ofertę 

edukacyjną i podjęła nowe działania w zakresie wykorzystania technologii 

informacyjnej i realizacji różnorodnych projektów.  

 

❖ Powstał pierwszy odział przedszkolny, tak zwana klasa „0”.  

W specjalnie przygotowanej i bogato wyposażonej sali dzieci mogły 

bawić się i uczyć przygotowując się do pierwszej klasy. Uczniów 

szkolnej „Zerówki” objęto również pomocą psychologiczno-

pedagogiczną na terenie szkoły. 

❖ Szkoła rozpoczęła działalność z zakresu wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci. Zajęcia stymulujące rozwój objęły dzieci w wieku 

przedszkolnym  

z różnego rodzaju niepełnosprawnościami z terenu miasta Białegostoku 

i jego okolic.  

❖ Placówka przystąpiła do projektu „Usus est optimus magister. Praktyka 

jest najlepszym nauczycielem”  współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem ogólnym projektu jest zmiana jakościowa realizacji praktyk 

pedagogicznych. 

❖ Dwie sale lekcyjne wyposażono w tablice interaktywne, umożliwiające 

wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania. 

❖ 4 marca nasza szkoła wzięła udział w Festiwalu Kultur organizowanym 

po raz czwarty przez Szkołę Podstawową nr 12 w Białymstoku, 

ukierunkowanym na ukazanie inicjatyw szkół na rzecz przybliżenia 

tradycji i kultur różnych narodów i ich wspólnej egzystencji  

w społeczności lokalnej i szkolnej. Zaprezentowaliśmy stoisko 

poświęcone kulturze i tradycjom białoruskim. 

❖ Szkoła została siedzibą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 

organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Kilkuset 

uczniów z całego województwa walczyło w naszych murach o tytuł 

laureata tego konkursu. 



❖ Opracowano i wprowadzono innowację metodyczno-organizacyjną  

z zakresu języka angielskiego More English – Better Students 

polegającą na zapewnieniu wszystkim uczniom klas czwartych zajęć 

pozalekcyjnych o charakterze rozwijającym zainteresowania językowe 

oraz zajęć utrwalających. 

❖ Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających 

realizując projekt z zakresu języka angielskiego„Szkolnictwo w krajach 

europejskich”. 

❖ Projekt Daily Life at our School w ramach programu e-twinning. 

(Projekt polegał na współpracy ze szkołą z Irlandii przy użyciu 

platformy internetowej twinspace. Uczniowie klasy VId komunikowali 

się pod kierunkiem nauczycieli prowadzących z uczniami irlandzkimi, 

wymieniali informacje na temat codziennego życia w szkole, 

środowiska lokalnego, zainteresowań, itp.) 

❖ 22 marca 2011r. W naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie 

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez 

Podlaskiego Kuratora Oświaty. Prawie 600 uczniów z całego 

województwa odbierało zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata. 

❖ Szkoła włączyła się w ogólnopolską kampanię propagującą ideę ruchu 

hospicyjnego „Pola Nadziei”, której symbolem jest żonkil. Nasze 

uczennice wystąpiły podczas finału akcji, a liczni uczniowie wzięli 

udział w organizowanych z tej okazji konkursach. 

 

Rok szkolny 2011/2012 

 

Ten rok rozpoczął drugą dekadę pracy placówki, upłynął więc pod znakiem 

uroczystych obchodów 10-lecia, które odbyły się 17 września 2012 r., chociaż 

oprócz tego miało też miejsce wiele innych znaczących wydarzeń. 

Ze względu na jubileusz, jaki obchodziliśmy, był to czas podsumowań.  

Z radością stwierdziliśmy, że udało się nam stworzyć miejsce o wyraźnych 

tradycjach, przyjazne uczniom, stymulujące ich rozwój i zapewniające wysoki 

poziom edukacji. Wyniki naszych uczniów, wyróżniające się w województwie  

i kraju były dla nas przez wszystkie lata powodem do dumy. Z  drugiej strony 

ten rok to czas zmian. Od 1 września bowiem placówkę zaczął prowadzić 

nowy zespół kierowniczy: pani Teresa Halina Duniewska – dyrektor oraz 

wicedyrektorzy - pani Sławomira Czuro i pan Wojciech Zimnoch. Wiele 

działań będących tradycją szkoły było podejmowanych nadal, pojawiły się 

również nowe przedsięwzięcia.  

 

❖ Powstał pierwszy odział specjalny dla dzieci z autyzmem, w którym 

pod opieką specjalistów i pomocy nauczyciela kształci się czterech 

uczniów korzystających ze wszystkich możliwych form wsparcia. 



Oprócz zajęć edukacyjnych uczniowie w pełni uczestniczą w życiu 

społecznym szkoły. 

❖ W ramach ogólnopolskich obchodów Roku Janusza Korczaka szkoła 

podjęła różnorodne działania, takie jak projekcje filmu Janusz Korczak, 

propagowanie idei korczakowskich podczas zebrań z rodzicami, 

specjalne wydania gazetki szkolnej i inscenizacja „Stary doktor wśród 

dzieci” dla uczniów i rodziców. 

❖ Zaczęliśmy organizować międzyszkolne turnieje sportowe o puchar 

Dyrektora Szkoły w dyscyplinach: piłka nożna chłopców i piłka ręczna 

dziewcząt. 

❖ W związku z tym, że bieżący rok został ogłoszony „Rokiem z pasją”  

w naszej szkole zorganizowano wystawę prezentującą pasje 

nauczycieli. Na przełomie listopada i grudnia można było podziwiać 

ekspozycję dokumentującą zainteresowania pracowników. 

❖ Zespół wokalno-taneczny „Sweet of eight” wystąpił podczas 

uroczystości obchodów jubileuszu 20-lecia Przedszkola 

Samorządowego nr 64 pod nazwą „Akademia Jasia i Małgosi”.  

❖ W październiku gościliśmy Joannę Olech, która przyjechała na 

spotkanie autorskie zorganizowane przez Towarzystwo Nauczycieli 

Bibliotekarzy Szkół Polskich w Białymstoku W spotkaniu wzięło 

udział ok. 120 czytelników klas IV - VI z różnych szkół. Pani Joanna 

podzieliła się z czytelnikami swoimi sekretami pisarskimi. 

❖ Dzięki wsparciu Miasta Białystok, w naszej szkole został zrealizowany 

projekt "O tożsamość szkoły - angielski śpiewająco od podstaw" 

skierowany do uczniów klasy "0". W ramach projektu prowadzone były 

zajęcia dydaktyczne, warsztaty i zajęcia otwarte dla rodziców. 

❖ We współpracy z MODM Białystok zorganizowaliśmy międzyszkolny 

konkurs piosenki angielskiej. Finał odbył się 20.03.2012 r. 

❖ Ukoronowaniem wieloletniej prężnej działalności Samorządu 

Uczniowskiego było zdobycie I miejsca w finale międzyszkolnego 

konkursu "Jestem dobry, chcę być lepszy" - Samorząd Uczniowski 

pomaga potrzebującym. Zaprezentowano tam album ukazujący 

różnorodne formy pracy i akcje działalności charytatywnej Samorządu. 

❖ 13 czerwca 2012 r. uczniowie sześcioosobowa drużyna z klasy 4c pod 

opieką wychowawczyni - p. Grażyny Makuszewskiej zdobyła III 

miejsce w Ogólnopolskim Finale Olimpiady Humanistycznej 

TROPICIELE  

w Sopocie zorganizowanej przez wydawnictwo WSiP.  

❖ Tradycja naszej szkoły została wzbogacona o nowe elementy  - jednym 

z nich stało się coroczne przyznawanie przez specjalną Kapitułę 

statuetek „Jadwisi” za wybitne osiągnięcia. Pierwsze uroczyste 

wręczanie miało miejsce podczas obchodów Jubileuszu 10-lecia.  



W kategorii NAUCZYCIEL-MISTRZ statuetkę otrzymała p. Grażyna 

Makuszewska, w kategorii UCZEŃ-Aleksandra Gwiazdowska, zaś 

PRZYJACIELEM SZKOŁY okazał się pan Michał Karpowicz.  

❖  W sobotę 23 czerwca, odbył się po raz pierwszy w naszej szkole festyn 

rodzinny. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas 0 - III wraz  

z rodzicami. W programie znalazły się zawody sportowe  

i sprawnościowe, przedstawienia teatralne, konkursy plastyczne  

i muzyczne, popisy taneczne i wokalne oraz kiermasz ciast, z którego 

dochód został przekazany na dofinansowanie letniego wypoczynku dla 

najuboższych dzieci z naszej szkoły.  

❖ Rada Rodziców postanowiła od tego roku nagradzać trzy klasy, które 

uzyskały największą liczbę punktów w konkursie na „Super klasę”, 

dlatego przyznała trzy nagrody pieniężne za I., II. i III. miejsce 

odpowiednio klasom: IV C, VI A i VI B. Dzięki temu pod koniec roku 

uczniowie mogli wspólnie spędzić czas, świętując sukces będący 

wynikiem całorocznego wysiłku, nie ponosząc żadnych kosztów. 

❖ Nowym zwyczajem stał się też bal szóstoklasisty w przeddzień 

zakończenia roku szkolnego. 

 

Rok szkolny 2012/2013 

 

Dwunasty rok pracy naszej szkoły był przede wszystkim rokiem 

wyjątkowym pod względem sukcesów naszych uczniów. Zdobyli oni aż 

dwanaście (najwięcej dotychczas) tytułów laureata w Wojewódzkich 

Konkursach Przedmiotowych, a także tytuły laureata, finalisty oraz nagrody  

i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach przyrodniczych, literackich, 

językowych, informatycznych, ekologicznych, dziennikarskich i plastycznych. 

Oprócz tradycyjnych działań szkoły, takich jak uroczystości szkolne  

i państwowe, udział w miejskich imprezach patriotycznych, ekologicznych, 

integracyjnych i sportowych czy cykliczne organizowanie konkursów 

międzyszkolnych, jak co roku pojawiły się nowe inicjatywy. 

❖ Od 21 do 25 stycznia 2013 po raz pierwszy zorganizowaliśmy zimowy 

wypoczynek dla uczniów klas I-III „Ciekawe ferie”. Bogaty program,  

zawierający między innymi zajęcia plastyczne, językowe, 

matematyczne i muzyczne, gry i zabawy, a także wycieczkę do centrum 

zabaw i dyskotekę karnawałową, realizowany był przez naszych 

nauczycieli we współpracy z Wychowawcami Podwórkowymi. 

❖ 12 marca 2013 roku w naszej szkole miała miejsce niecodzienna 

premiera. Grupa teatralna "Warto" działająca w areszcie śledczym pod 

kierunkiem pani Moniki Kwiatkowskiej ze sławnego "Wierszalina" 

zaprezentowała naszym najmłodszym przedstawienie pt.: "Czarno na 



białym". Sztukę o przyjaźni i zrozumieniu obejrzało ponad 100 

uczniów z klas I-III.  

❖ Od 25 marca do 8 kwietnia 2013 r. w ramach konkursu ogłoszonego  

z inicjatywy Posła na Sejm RP Roberta Tyszkiewicza 

współorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku  

i Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

w Białymstoku zaprezentowana została wystawa pt.: „PODLASKA 

MOZAIKA. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza”. Wykonawcami 

prac przedstawiających wielokulturowość naszego rejonu oraz 

różnorodne aspekty współistnienia odmiennych narodowości i religii 

byli uczniowie kl. IV-VI. 

❖ 15 kwietnia 2013 r. po raz pierwszy odbył się w naszej szkole miejski 

konkurs języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI „Macmillan 

Primary School Tournament”, organizowany we współpracy  

z wydawnictwem Macmillan. Wzięło w nim udział jedenaście szkół  

z Białegostoku. Na początku uczestnicy zmierzyli się z pisemnym 

arkuszem, następnie był czas na słodką niespodziankę i zajęcia 

integrujące dla uczniów, podczas których mieli oni okazję poznać 

swoich kolegów z innych szkół i dowiedzieć się o nich czegoś 

interesującego. Nauczyciele mogli wymienić się swoimi 

doświadczeniami, czekając aż ich podopieczni skończą pisać, a potem 

wspólnie sprawdzili testy. 

❖ Dnia 16 maja z okazji Święta Szkoły zorganizowaliśmy I Miejski 

Koncert Ekumeniczny, który został objęty honorowym patronatem  

J.E. Ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity 

Białostockiego, J.E. Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, 

Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego, 

Podlaskiego Kuratora Oświaty Pana Jerzego Kiszkiela. Wzięło w nim 

udział dziesięć dziecięco-młodzieżowych chórów działających przy 

szkołach, przedszkolach oraz parafiach naszego miasta i regionu, które 

wykonały piękne pieśni i piosenki religijne. Przedsięwzięcie to miało 

na celu nie tylko integrację środowiska lokalnego, ale również 

charakter charytatywny, bowiem dochód z koncertu został 

przeznaczony na wsparcie budowy dwóch sąsiadujących ze szkołą 

świątyń różnych wyznań. 

 

Rok szkolny 2013/2014 

 

Trzynasty rok funkcjonowania naszej szkoły, wbrew pozorom, nie był 

pechowy. Wręcz przeciwnie. Był rokiem obfitującym w liczne sukcesy. 

Pobiliśmy dotychczasowy rekord w ilości tytułów laureata Wojewódzkich 

Konkursów Przedmiotowych- zdobyliśmy ich aż 32! Ten sukces uplasował nas 



w czołówce najlepszych szkół w Białymstoku i został zauważony przez 

innych. Prezydent naszego miasta uhonorował nas specjalnym grawertonem  

z gratulacjami złożonym na ręce Pani Dyrektor.  

❖ We wrześniu uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej nr 14 w Białymstoku uczestniczyli w "Grze terenowej  

z elementami bezpieczeństwa", mającej na celu sprawdzenie wiedzy  

i wybranych umiejętności dotyczących bezpieczeństwa. Gra została 

przygotowana i przeprowadzona przez pracowników Biura Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Wydziału 

Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku we 

współpracy z innymi instytucjami, w ramach realizacji projektu "Nasze 

Osiedle". 

❖ Biorąc głęboko do serca słowa pani Minister Edukacji Narodowej, 

Krystyny Szumilas, która ogłosiła rok szkolny 2013/14 „Rokiem 

Szkoły w Ruchu”, raz w tygodniu na długich przerwach ćwiczyliśmy 

aerobik, dbając tym samym o naszą kondycję fizyczną i zdrowie.  

❖ W październiku w naszej szkole otwarto uroczyście boiska sportowe 

oraz Salę Doświadczania Świata. Od tej chwili mogliśmy jeszcze 

bardziej dbać o naszą kondycję, a lekcje wychowania fizycznego stały 

się atrakcyjniejsze. Nowo otwarta Sala Doświadczania Świata 

pozwoliła dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lepiej 

poznać świat za pomocą wszystkich zmysłów.  

❖ Aby uwrażliwić naszych uczniów na potrzeby innych ludzi, Samorząd 

Uczniowski przeprowadził wiele ciekawych akcji charytatywnych. 

Akcja „Andrzejkowe pluszaki” czy „Książka z uśmiechem” to tylko 

niektóre z nich. Dzięki nim mogliśmy pomóc dzieciom ze szpitala  

i z domu dziecka.  

❖ Oprócz akcji charytatywnych prowadziliśmy także działania 

prozdrowotne i ekologiczne. W ramach projektu „Szkoła przyjazna 

żywieniu i aktywności fizycznej” uczniowie klas trzecich wraz  

z wychowawcami przez cały rok szkolny wspólnie spożywali drugie 

śniadanie, zwracając szczególną uwagę na ogromną rolę zdrowego 

śniadania w diecie dziecka. Uczniowie klas czwartych i piątych 

natomiast wzięli udział w akcji „Ratujmy kasztany”.  

❖ Niewątpliwym sukcesem naszej szkoły stało się uhonorowanie naszej 

uczennicy, Agnieszki Szpakowskiej, stypendium Ministra Edukacji 

Narodowej oraz stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku.  

❖ Chcąc utrwalić nasze najważniejsze działania wydaliśmy samorządną 

gazetkę szkolną pt. „Celuj w pięćdziesiątkę”.  

❖ Przystąpiliśmy do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła 

Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej 

szkoły”. Projekt ten to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest 



wprowadzenie w szkołach nowoczesnego modelu współpracy 

pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami.  

❖ Po raz pierwszy zorganizowaliśmy w szkole Miejski Konkurs Kultury 

Języka Polskiego pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora 

Oświaty, który skierowany był do uczniów klas czwartych i piątych 

białostockich szkół podstawowych. Konkurs zakończył się sukcesem 

naszej uczennicy, Agnieszki Szpakowskiej, która zdobyła tytuł Mistrza 

Języka Polskiego.  

❖ Kolejny raz zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny. Przewodnie hasło 

festynu, „Czas na zdrowie”, mobilizowało nas do propagowania 

zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do spożywania zdrowej 

żywności oraz aktywności fizycznej jako doskonałej formy spędzania 

wolnego czasu.  

❖ W czerwcu wzięliśmy udział w „Wiosennym Spotkaniu Młodych”, 

które w tym roku odwoływało się do pamiętnej wizyty papieża Jana 

Pawła II w Białymstoku. Z transparentem, na którym umieściliśmy 

słowa Ojca Świętego: „Wy jesteście przyszłością świata” wzięliśmy 

udział w tej uroczystości.  

❖ W tym roku nie zabrakło też wielu innych działań takich jak: spotkanie 

klas szóstych z absolwentem naszej szkoły, koncert chińskiej pianistki, 

Bieg Europejczyka, czy też działań o charakterze patriotycznym (udział 

w Festiwalu Pieśni Patriotycznych), kolejny też raz wzięliśmy udział  

w Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom, akcji promującej 

czytelnictwo. 

 

Rok szkolny 2014/2015 

 

 Kolejny rok przeszedł do historii. Szkoła nadal się rozwijała, 

nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, aby podnieść jakość swojej 

pracy, wciąż podejmowaliśmy nowe działania i kontynuowaliśmy te, 

które już od lat stały się integralną częścią naszej szkoły. 

 

❖ W ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 

współfinansowanego ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu 

Współpracy przedstawiciele zaangażowanych w to przedsięwzięcie 

stron odwiedzili naszą szkołę, gdzie mieli okazję zobaczyć w praktyce 

sposób prowadzenia zajęć z tej tematyki wśród najmłodszych. 

Policjanci obecni na tym spotkaniu omówili z dziećmi podstawowe 

zasady bezpiecznego poruszania się na drogach. Wszak 

bezpieczeństwo to podstawa. 

❖ Z okazji 75. rocznicy powstania Państwa Podziemnego we wrześniu 

włączyliśmy się do obchodów tej znaczącej rocznicy poprzez 



wywieszenie flag narodowych, rozpalenie zniczy przy Dębach Pamięci 

oraz zorganizowanie wystawy poświęconej przywódcom i żołnierzom 

Polski Walczącej.  

❖ W październiku odbył się Bal Pierwszoklasistów, którzy na początku 

roku szkolnego ślubowali być dobrymi uczniami i godnie 

reprezentować swoją szkołę. Po prawie dwóch miesiącach przyszedł 

czas na uczczenie tego wydarzenia- dokonanie pamiątkowego wpisu  

w kronice szkoły oraz wspólną zabawę wszystkich pierwszaków.  

❖ Przy naszej szkole po raz kolejny powstało Żonkilowe Pole Nadziei. 

Sadząc żonkile- symbol nadziei, włączyliśmy się w ogólnopolską 

akcję, której celem jest pomoc osobom chorym na raka.  

❖ W listopadzie uczniowie klas trzecich uczestniczyli w pierwszym 

wspólnym balu andrzejkowym. Dzieci miały okazję do zabawy 

połączonej z licznymi konkursami i popisami tanecznymi. Aby też 

tradycji stało się zadość, nie obyło się bez lania wosku i wróżb.  

❖ Po raz drugi zorganizowaliśmy Miejski Koncert Ekumeniczny. W tym 

roku pod hasłem: „Kolędujmy Razem” chcieliśmy przede wszystkim 

zwrócić uwagę na wartości jakie niesie ze sobą wspólne kolędowanie.  

❖ Dzień Otwarty Szkoły to doskonała okazja do promocji naszej 

placówki w środowisku lokalnym. Chcąc jednocześnie zachęcić 

maluchy i ich rodziców do włączenia się w nasze szeregi, 

pochwaliliśmy się tym, co mamy najlepsze: pracownie z tablicami 

interaktywnymi, rozbudowany kompleks sportowy czy Sala 

Doświadczania Świata to tylko niektóre z atutów naszej szkoły.  

❖ Szkolny Turniej Tańca Nowoczesnego to impreza rokrocznie 

organizowana w naszej szkole od początku jej istnienia przez 

nauczycieli wychowania fizycznego. W tym roku, jak zawsze, kolejny 

turniej wzbudził wiele emocji, ale przyniósł też wiele radości, którą 

niesie ze sobą taniec.  

❖ Turniej dziewcząt klas piątych w piłce ręcznej o Puchar Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku to pierwsza promocja Euro 

2016. Nasza drużyna zajęła I miejsce, a w niedługim czasie na 

Igrzyskach Miasta w Piłce Ręcznej nasze uczennice wywalczyły 

srebrny medal.  

❖ W obchody Miesiąca Wiedzy o Autyzmie zaangażowała się cała 

szkoła. Nie bez powodu, wszak jesteśmy placówką integracyjną,  

a dzieci ze spektrum autyzmu są wśród nas. Celem tej akcji było 

przybliżenie uczniom zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób 

dotkniętych autyzmem.  

❖ W tym roku mogliśmy pochwalić się wielkim sukcesem naszej 

uczennicy Gabrieli Perkowskiej, która została nagrodzona „Perełką 

Świętej Jadwigi Królowej” przez The Queen Fundation w Melbourne. 



Co roku dziesięcioro uczniów wybieranych jest ze wszystkich szkół 

należących do Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej. 

Uczniowie- kandydaci do w.w. nagrody muszą spełniać określone 

warunki. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce powinni być 

szczególnie uzdolnieni w jakiejś dziedzinie, stawać w obronie 

słabszych, pomagać im, swoją postawą udowadniać, że są wzorem do 

naśladowania dla innych. Wszystkie te warunki spełniła właśnie nasza 

uczennica, która w Krakowie na Zjeździe Szkół Jadwiżańskich 

odebrała to zaszczytne wyróżnienie.  

❖ Święto Szkoły po raz kolejny uroczyście obchodziliśmy w maju. Tym 

razem klasy młodsze wzięły udział w Turnieju Rycerskim, starsi zaś 

mogli rywalizować między sobą w różnych zawodach i konkursach. 

Statuetki Jadwisi otrzymali: pani Irena Sołowiej w kategorii 

Nauczyciel, Agnieszka Szpakowska w kategorii Uczeń oraz pani Beata  

Świniarska w kategorii Przyjaciel Szkoły.  

❖ Od lat zabiegaliśmy o utworzenie klasy sportowej w naszej szkole.  

I udało się. W maju odbyła się rekrutacja do tejże klasy o profilu Piłka 

ręczna. Dwudziestu czterech uczniów od następnego roku szkolnego 

będzie codziennie trenować pod okiem p. Kamila Ustyniuka i p. Marka 

Karłuka.  

❖  „Owoce i warzywa w szkole”- pod tym hasłem przy naszej szkole 

odbył się piknik promujący zdrowe odżywianie. Był to projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zorganizowany prze 

Agencję Rynku Rolnego.  

❖ Chcąc wspomóc rodziców niepełnosprawnych dzieci utworzyliśmy dla 

nich grupę wsparcia. Dzięki tym spotkaniom rodzice dzieci  

z niepełnosprawnością mogą skorzystać z porad specjalistów, 

porozmawiać miedzy sobą, dowiedzieć się nowych rzeczy, a przede 

wszystkim poczuć się lepiej.  

❖ Kolejny Festyn Rodzinny na placu za szkołą zgromadził dzieci  

i rodziców, którzy mogli wspólnie spędzić czas, a hasło tegorocznego 

festynu „Nasze pasje” z pewnością przyczyniło się do integracji 

społeczności szkolnej.  

❖ Tradycją naszej szkoły stał się już Bal Szóstoklasistów. W przeddzień 

zakończenia roku szkolnego szóstoklasiści po raz ostatni spotkali się 

na wspólnej zabawie.  

 

Rok szkolny 2015/2016 

 

15 rok pracy naszej szkoły upłynął zdecydowanie pod znakiem sportu. 

To właśnie w tym roku mogliśmy pochwalić się wieloma imprezami 

sportowymi oraz sukcesami na tym polu. Ale oprócz sportowych dokonań, 



które niewątpliwie wzbogaciły ofertę „pięćdziesiątki”, kontynuowaliśmy 

również te przedsięwzięcia, które na stałe już wpisały się w tradycję naszej 

placówki.   

 

❖ Już na początku września gościliśmy u nas piłkarzy Jagiellonii 

Białystok- pomocnika Emila Łupińskiego oraz napastnika Alvarinho. 

Specjalnym gościem była też maskotka naszej drużyny- Pszczółka 

Jagiellonii. Spotkanie wywołało ogromne poruszenie wśród uczniów 

naszej szkoły, gdyż większość z nich to fani piłki nożnej oraz wierni 

kibice Jagiellonii. 

❖ Akcja „Bezpieczny autobus” pod patronatem Komendy Miejskiej 

Policji w Białymstoku, w której wzięli udział uczniowie klas 

młodszych, to okazja do poznania zasad bezpiecznego korzystania  

z komunikacji miejskiej, zwłaszcza że bezpieczeństwo dzieci  

i młodzieży to jeden z kierunków polityki oświatowej na ten rok 

szkolny.  

❖ „O Kacperku i Świetliku, czyli o tym, co w trawie piszczy” to spektakl, 

który uczniowie kl. I- III mogli obejrzeć w ramach programu 

edukacyjnego na temat bezpiecznego i racjonalnego użytkowania 

energii elektrycznej. Organizatorem akcji była PGE Dystrybucja S.A. 

oddział w Białymstoku.  

❖ Kolejna bardzo ważna akcja, w której tym razem wzięli udział nasi 

najmłodsi, bo dzieci z grup zerowych, to akcja pod hasłem: „Chcę być 

EKO- segreguję, świecę przykładem”. Dzięki niej nasi milusińscy 

mogli poznać podstawy ekologii, wszak „czym skorupka za młodu 

nasiąknie...” 

❖ Po raz kolejny klasy młodsze wzięły udział w programie „Owoce  

i warzywa w szkole”, której celem jest trwała zmiana nawyków 

żywieniowych wśród dzieci. Tematyka ta została podjęta również w 

klasach starszych podczas Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia.  

❖ Chcąc upowszechnić lekkoatletykę wśród naszych uczniów, klasom  

I-III zaproponowaliśmy udział w programie „Kids’ Atletics- 

lekkoatletyka sportem dla każdego”, mając nadzieję, że dyscyplina ta 

zapewni im wszechstronny rozwój, nie tylko fizyczny.  

❖ Pod patronatem Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej 

oraz Klubu Sportowego „Bestios” w naszej szkole odbył się turniej 

piłki ręcznej klas trzecich. Jego celem było popularyzowanie piłki 

ręcznej wśród najmłodszych uczniów. Finał turnieju odbył się w 

grudniu, a po meczach rozegranych z drużynami z innych szkół, nasze 

dziewczęta zajęły I, a chłopcy II miejsce. Natomiast w Igrzyskach 

Miasta Białegostoku w Piłce Ręcznej dziewczęta zostały złotymi 

medalistkami.  



❖ Szkolne Koło Wolontariatu oraz Szkolne Koło Caritas jak co roku 

zorganizowało Świąteczną Zbiórkę Żywności, a podczas 

Międzynarodowego Dnia Wolontariatu nasi szkolni wolontariusze 

przybliżyli ideę dobrowolnej pracy na rzecz osób potrzebujących 

pomocy.  

❖ 19. grudnia nasi uczniowie uczestniczyli w meczu Jagiellonii Białystok 

z Cracovią Kraków. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 

mieli oni zaszczyt wprowadzenia zawodników gospodarzy, gości oraz 

sędziów na murawę boiska.  

❖ Kolejny sportowy sukces- uczennice naszej szkoły uczestniczyły  

w Halowym Turnieju Piłki Nożnej i zdobyły I miejsce wygrywając 

wszystkie mecze deklasując kolejno rywalki z innych szkół. Brawo 

dziewczyny! 

❖ Chcąc przypomnieć uczniom, że matematyka jest królową nauk, nasi 

matematycy zorganizowali akcję pod hasłem „Marzec miesiącem 

matematyki”. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się w szkole 

najróżniejsze konkursy matematyczno- logiczne, m.in. konkurs na 

prezentację multimedialną o tematyce matematycznej, sudoku, czy 

matematyczne rebusy.  

❖ W związku z tym, że w tym roku jednym z priorytetów MEN było 

propagowanie czytelnictwa, odbyło się u nas wiele imprez 

czytelniczych, m.in. czytanie w świetlicy pod hasłem „Mądra szkoła 

czyta dzieciom”. Do rozwoju czytelnictwa naszych uczniów 

niewątpliwie przyczyniły się też imprezy czytelnicze w bibliotece 

szkolnej, jak choćby „Przerwa z książką” czy udział w programie 

„Książki naszych marzeń” oraz innowacje pedagogiczne poświęcone 

rozwijaniu kompetencji czytelniczych, napisane przez naszych 

nauczycieli („Zaczytani są wśród nas” autorstwa p. Iwony Tomalak 

oraz „Czytanie jest podróżą, a książka mapą” autorstwa p. Grażyny 

Makuszewskiej i p. Katarzyny Cybulko). 

❖ Przedszkoliada Tour to impreza, która po raz pierwszy odbyła się  

w naszej szkole. Było to sportowe wydarzenie dla wszystkich 

aktywnych przedszkolaków, którzy bardzo aktywnie i entuzjastycznie 

uczestniczyli w zawodach. 

❖ Kolejny dowód na to, że ten rok upłynął pod znakiem sportu -  

w świetlicy zorganizowano Tydzień Sportu. Uczniowie mogli ze sobą 

rywalizować w kilku konkurencjach, m.in. w skakaniu na skakance czy 

kręceniu hula hop’em.  

❖ Po raz trzeci zorganizowaliśmy Miejski Koncert Ekumeniczny. Tym 

razem pod hasłem „Chrześcijanin śpiewa w drodze do nieba”.  

W koncercie wzięły udział chóry oraz schole z naszego miasta. Był to 



niewątpliwie dzień, pod znakiem doznań estetyczno- duchowych 

połączony z uroczystymi obchodami 1050-lecia Chrztu Polski.  

❖ Tradycyjnie 17 maja obchodziliśmy Święto Szkoły. Tym razem nasi 

młodsi uczniowie spędzili radośnie czas na „Balu u Królowej Jadwigi”, 

a starsi bawili się na „Jadwiżańskich harcach”. Wcześniej, jak co roku 

na uroczystej akademii wręczono Statuetki Jadwisi. W kategorii 

Nauczyciel otrzymała ją pani Urszula Wiluk, w kategorii Uczeń- Adam 

Filewicz, a w kategorii Przyjaciel Szkoły uhonorowano statuetką panią 

Małgorzatę Lech- doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej 

MODM w Białymstoku.  

❖ Festyn Rodzinny to kolejne wydarzenie, które na stale wpisało się  

w tradycję naszej szkoły. Tego dnia, jak zawsze, na szkolnym 

podwórku nie zabrakło atrakcji. Konkursy, quizy, gry i zabawy na 

świeżym  powietrzu to świetna alternatywa do spędzenia wolnego 

czasu dzieci i rodziców. 

❖ Chcąc uwrażliwić społeczność szkolną na problemy osób 

niepełnosprawnych  oraz wyrobić pozytywne przekonanie o ich 

niezaprzeczalnych wartościach, jak na szkołę integracyjną  przystało, 

zorganizowaliśmy kolejny, dwunasty już Integracyjny Festiwal 

Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem”. 

 

 

Rok szkolny 2016/2017 

 

        W mijającym roku szkolnym po raz pierwszy w historii szkoły 

powitaliśmy 3-latków z grupy przedszkolnej, również po raz pierwszy 

szóstoklasiści nie opuścili murów naszej szkoły. W związku z reformą edukacji 

będą kontynuować naukę przez najbliższe dwa lata. Szkoła dbając  

o zachowanie tradycji i wysokiego poziomu nauczania, poszerzyła swoją ofertę 

edukacyjną poprzez realizację różnorodnych projektów innowacyjnych oraz 

kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich. Powstała 

kolejna klasa sportowa, która reprezentowała z powodzeniem naszą placówkę 

w licznych imprezach sportowych. 

❖ Uczniowie klas ,,0” we wrześniu uczestniczyli w cyklu zajęć 

,,Autochodzik, czyli jestem bezpieczny na drodze”. Dotyczyły one 

zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, umiejętności 

rozpoznawania znaków drogowych, poruszania się po drodze  

w charakterze pieszego, jak i użytkownika roweru. 



❖ ,,Podaj dalej –drugie życie odpadów” to hasło tegorocznej akcji 

Sprzątania Świata na rzecz ochrony środowiska. Dzieci z klas V naszej 

szkoły podczas porządkowania pobliskiego Lasu Turczyńskiego 

uświadomiły sobie, że dbając  o środowisko poprzez segregację 

odpadów, dbają również o własne zdrowie. 

❖ Tradycyjnie klasy VI  we wrześniu uczestniczyły w XVI 

Międzynarodowym Marszu Pamięci Żywego Sybiru, który stał się 

lekcją historii najbardziej tragicznych i trudnych lat z kart historii 

Polski  

i naszego regionu. 

❖ Z okazji 15 –lecia naszej szkoły w Dniu Edukacji Narodowej odbyła się 

uroczystość z udziałem wielu zaproszonych gości, nauczycieli oraz 

pracowników szkoły. Poprzedzona została nabożeństwami w kościele 

p.w. św. Karola Boromeusza oraz cerkwi św.Jerzego w intencji całej 

społeczności naszej szkoły. Uroczystość prowadzili piętnastoletni 

absolwenci szkoły. Pani Dyrektor Teresa Halina Duniewska 

przedstawiła najważniejsze fakty z historii i teraźniejszości szkoły. 

Podczas części artystycznej szóstoklasiści  przeczytali  wierszowaną 

historię szkoły pt,,Alma mater. Historia szkolna z lat 2001-2016  

w piętnastu strofach pisana wierszem” napisana specjalnie na tę 

uroczystość przez absolwentkę naszej szkoły Agnieszkę Szpakowską.  

❖ 27 października odbyło się Uroczyste Ślubowanie Pierwszoklasistów,  

na które już od początku roku z niecierpliwością oczekiwali uczniowie 

klas pierwszych. Najważniejszym punktem uroczystości był moment 

ślubowania. Pani Dyrektor odczytała słowa roty ślubowania,  

a uczniowie z przejęciem odpowiedzieli ,,Ślubujemy”. Następnie po 

otrzymaniu pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych 

pierwszoklasiści zaprezentowali wspaniałe recytacje wierszy, piosenki  

i piękne tańce. 

❖ 28 października po raz pierwszy odbyło się Pasowanie na 

przedszkolaka. Pani Dyrektor dokonała pasowania czarodziejskim 

ołówkiem, a w dowód przyjęcia do grona przedszkolaków dzieci 

otrzymały pamiątkowe dyplomy  i słodkie upominki. 

❖ ,,Ratujmy kasztanowce” to hasło ogólnopolskiej akcji w której brały 

udział uczniowie z Koła Młodego Przyrodnika. Polegała ona na 



systematycznym grabieniu i uporządkowaniu opadających liści 

kasztanowca w ochronie przed groźnym szkodnikiem tego drzewa. 

❖ W przeddzień Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości odbyły 

się w klasach młodszych i starszych uroczyste apele połączone  

z prezentacjami multimedialnymi oraz wspólnym śpiewaniem pieśni 

patriotycznych  o waleczności oręża polskiego i zwycięstwie po 123 

latach nieobecności Polski na mapie Europy. 

❖ 24 listopada odbyła się XIII edycja Integracyjnego Festiwalu Piosenki  

i Tańca ,,Śpiewajmy razem, tańczmy razem”. Wspaniałe występy 

uczestników festiwalu zwieńczone zostały wspólną wesołą zabawą 

wszystkich uczestników festiwalu. Radość płynąca z zabawy i wspólne 

jej przeżywanie prowadziły do lepszego poznania się i nawiązania 

wspaniałych kontaktów. Już od dziś z niecierpliwością czekamy na 

kolejne spotkanie. 

❖ ,,Owoce i warzywa w szkole” to akcja, która już kolejny rok 

uświadamia uczniom naszej szkoły, jak ważne w zachowaniu zdrowia  

i właściwej kondycji są prawidłowe nawyki żywieniowe oraz korzyści 

płynące z  odżywczych właściwości  owoców  i warzyw. 

❖ W tym roku Międzynarodowy Dzień Wolontariatu przygotowany przez 

Szkolne Koło Caritas i Szkolne Koło Wolontariatu przebiegał pod 

hasłem ,,Człowiek jest wart tyle, ile może dać drugiemu człowiekowi”. 

Zorganizowano między innymi  Świąteczną Zbiórkę Żywności oraz 

akcję charytatywną ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” na 

rzecz osób potrzebujących pomocy. Wolontariusze przybliżyli również 

uczniom naszej szkoły założenia bezinteresownej pomocy innym, 

zachęcając do udziału w tych akcjach. 

❖ W grudniu klasy szóste uczestniczyły w zajęciach informacyjno-

aktywizujących na temat preorientacji zawodowej, które 

przeprowadzili w naszej szkole przedstawiciele Lokalnego Centrum 

Doradztwa Zawodowego  w Białymstoku. 

❖ Szkolne Jasełka przeniosły nas w magiczny czas Bożego Narodzenia. 

Po raz kolejny, ale zupełnie na nowo, mogliśmy przeżyć historię 

narodzin Jezusa- Zbawiciela Świata. Piękny występ małych artystów 

podbił serca zgromadzonej publiczności, a radosny wspólny śpiew 

kolęd oraz serdeczne świąteczne życzenia Pani Dyrektor uświadomiły 

wszystkim, że święta Bożego Narodzenia są już naprawdę blisko. 



❖ Tradycyjnie w pierwszych dniach marca odbyły się Dni Otwarte 

Szkoły. Przyszli uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami mieli 

okazję obejrzeć prezentację multimedialną o funkcjonowaniu naszej 

szkoły i część artystyczną w wykonaniu klas integracyjnych przy 

udziale 33. Białostockiej Drużyny Harcerskiej im. Królowej Jadwigi 

,,Jagiellonowie”. Następnego dnia uczestniczyli w zajęciach 

otwartych: ruchowych, matematycznych, przyrodniczych, 

plastycznych i innych. Spotkania przyczyniły się do promocji naszej 

integracyjnej placówki, która wzmacnia z każdym rokiem swoją 

pozycję na mapie edukacyjnej naszego miasta. 

❖ 28 marca w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się gala finałowa 

połączona z wręczeniem nagród laureatom VI Miejskiego Konkursu 

Piosenki Angielskiej ,,Sing a Songs”. Gospodarzami spotkania były  

P. Dyrektor Teresa Halina Duniewska oraz P. Dyrektor MODM B-stok 

Maria Jolanta Ambrożej. Przyjazne koncertowe spotkanie członków 

środowiska lokalnego było okazją do podziwiania utalentowanych 

uczniów oraz podziękowania nauczycielom mentorom za trud włożony 

w przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia. 

❖ Klasy sportowe z powodzeniem reprezentowały naszą szkołę w XIV 

Mazurskim Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców w Giżycku. 

Uczestniczyło w nim ponad 700 uczestników w międzynarodowej 

obsadzie. Po zaciętej rywalizacji zdobyliśmy II miejsce w kategorii 

dziewcząt i III miejsce wśród chłopców. Gratulujemy sukcesów 

drużynom i ich opiekunom. 

❖ Szkoła przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu ,,W barwach 

biało-czerwonych” organizowanego przez Podlaską Rodzinę Szkół 

Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej, w związku 

z obchodami Święta Flagi i Święta konstytucji 3 Maja. Realizacja 

projektu stała się żywą lekcją historii i nowoczesnego patriotyzmu. 

Efektem pomysłowości i zaangażowania całej społeczności szkolnej 

były barwy narodowe, które pojawiły się w szkole. 

❖ Tradycyjnie w maju obchodziliśmy Święto Szkoły. Wszyscy uczniowie 

szkoły angażowali się, rywalizując w różnych zawodach i konkursach 

przygotowanych  przez  zespół ds. patrona. Wiele emocji dostarczył 

Turniej Rycerski. Jak co roku uroczyście oddaliśmy hołd naszej 

patronce, składając kwiaty pod portretem Świętej Jadwigi Królowej 



Polski. Statuetki Jadwisi otrzymali: pani Romualda Czerwińska –

nauczyciel bibliotekarz w kategorii Nauczyciel, pani Anna Gawryluk 

doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w 

Białymstoku w kategorii Przyjaciel Szkoły. Statuetki nie przyznano 

uczniowi z powodu wydłużenia czasu nauki w szkole. Kolejny 

absolwent szkoły otrzyma to zaszczytne wyróżnienie za dwa lata. 

 

❖ 10 maja na stadionie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły 

się Igrzyska Miasta Białegostoku w czwórboju lekkoatletycznym. 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. M. Karłuka zdobyli 

Mistrzostwo Miasta Białegostoku. Gratulujemy naszym sportowcom. 

❖ 8 czerwca delegacja naszej szkoły uczestniczyła w X Zjeździe Szkół 

Jadwiżańskich  związanym  z uroczystością XX  rocznicy kanonizacji 

Świętej Jadwigi. Wyjątkowym wydarzeniem było wręczenie uczennicy 

naszej szkoły Emilii Szpakowskiej nagrody ,,Perełki Świętej Jadwigi 

Królowej” przez The Queen Fundation w Melbourne. Wyjazd  

do Krakowa umożliwił uczniom naszej szkoły integrację  

ze środowiskiem ogólnopolskim oraz pozwolił na refleksyjne 

kroczenie śladami Patronki po Jej Królewskim mieście. 

❖ Kolejny Festyn Rodzinny, który odbył się w czerwcu na terenie 

naszych zewnętrznych obiektów sportowych zgromadził liczne grono 

uczniów i rodziców naszej szkoły. Atrakcjom i wesołym wspólnym 

zabawom nie było końca. Festyn niewątpliwie przyczynił się  

do integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym i dostarczył wszystkim 

uczestnikom niezapomnianych przeżyć. 

 

2017/2018 

 

Wypoczęci po wyjątkowo słonecznych wakacjach i pełni zapału do nauki 

uczniowie powitali nowy rok szkolny. Po raz pierwszy w historii szkoły 

zgodnie z reformą edukacji naukę rozpoczęli uczniowie klas siódmych. 

 

❖ 5 września 2017 roku  nagrodzono najlepszych uczniów oraz ich 

mistrzów – nauczycieli towarzyszących wychowankom na drodze 

rozwoju. Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki 

wręczył medale „Diligentiae – za pilność ” uczniom i nauczycielom 



białostockich szkół. Wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 w 

Białymstoku wyróżniona została Emilia Szpakowska – absolwentka 

oraz pani Agnieszka Morzy – nauczycielka przyrody. Medal 

Diligentiae został ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława 

Augusta, nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów  

w Warszawie jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. 

❖ W dniu 27 września 2017 roku w naszym mieście odbyły się Igrzyska 

Dzieci Miasta Białegostoku w piłce nożnej dziewcząt. W rywalizacji 

dziewcząt udział wzięło 13 szkół podstawowych. W finale udział 

wzięły następujące szkoły: SP 50, SP 49, SP 47 oraz SP 37. Nasze 

uczennice sięgnęły  w składzie: Hanna Olędzka, Wiktoria Niewińska, 

Wiktoria Martyniuk, Wiktoria Perkowska, Hanna Bołtuć, Luiza 

Angielczyk, Weronika Kiersnowska, Julia Bakier, Martyna Popławska 

w składzie. Opiekunem  zespołu był pan Kamil Ustyniuk. 

❖ 10 października 2017 roku uczniów naszej szkoły odwiedzili specjalni 

goście: policjanci przewodnicy z Komendy Miejskiej oraz 

niecodzienny gość - pies policyjny Abra. Podczas spotkania  

mundurowi  opowiadali na czym polega służba, zaprezentowali 

umiejętności Abry i jej reakcję na komendy. Dzieci wykazały się 

znajomością numerów alarmowych oraz wiedzą dotyczącą kontaktów 

z osobami nieznajomymi. 

❖ 27 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste 

ślubowanie uczniów klas pierwszych Przez dwa miesiące 

pierwszoklasiści raz z wychowawczyniami przygotowywali się do 

tego bardzo ważnego wydarzenia w ich życiu szkolnym. Z wielkim 

zaangażowaniem uczyli się wierszyków, piosenek, hymnu szkoły, 

hymnu państwowego. Swoje umiejętności z uśmiechem na ustach 

zaprezentowali Dyrekcji szkoły, zaproszonym gościom i rodzicom. 

Najważniejszym punktem uroczystości było pasowanie  

na pierwszoklasistę przez Panią Dyrektor Teresę Halinę Duniewską,  

oraz wręczenie legitymacji szkolnych.  

❖ 10 listopada 2017 roku  pamiętając o historii i o ofierze złożonej z 

życia wielu Polaków walczących o wolność, uczciliśmy w naszej 

szkole Narodowe Święto Niepodległości. Jak co roku, uczniowie 

wszystkich klas naszej szkoły wyrazili narodową dumę i radość  z 

życia w wolnej Polsce wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. 



Powstawały one  kiedyś w legionach, na polach bitew i w domach 

ludzi tęskniących za Niepodległą. Następnie reprezentanci klas wzięli 

udział w interaktywnym quizie historycznym przygotowanym  

z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i komputera. Emocje były 

ogromne, a wiedza uczniów na temat odzyskania niepodległości przez 

Polskę okazała się imponująca. 

❖ Dnia 22 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się XVI 

Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca ,,Śpiewajmy razem, tańczmy 

razem". Naszą szkołę odwiedziły liczne zespoły taneczno-wokalne  

z białostockich placówek integracyjnych. Niezmiennie już od wielu 

lat ideą festiwalu pozostaje umożliwienie każdemu z uczestników 

przeżywania radości z sukcesu i poczucia wzajemnej akceptacji. 

Ruch, ożywienie, liczne niespodzianki oraz życzliwa atmosfera, którą 

stworzyła prowadząca pani Bożena Puchalska sprawiły, że młodzi 

artyści zaprezentowali wspaniałe umiejętności. Wszyscy uczestnicy 

zostali na  zaproszeni  do udziału w kolejnej edycji festiwalu  

w przyszłym roku oraz otrzymali dyplomy i upominki. 

❖ 27 listopada 2017 roku  odbył się apel z okazji Tygodnia Promocji 

Zdrowia. Tegoroczne hasło przewodnie to „Wyłącz komputer  

i smartfona – uprawiać sport najwyższa pora”. Głównym celem 

spotkania uczniów było stworzenie warunków i podejmowanie 

działań, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, 

kształtują postawy zdrowego stylu  życia jej członków, oraz 

uświadamiają poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne  

i innych.  

❖ Nadszedł długo wyczekiwany czas radosnego świętowania, 

kolędowania, łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń czyli 

szkolna Wigilia połączona z Jasełkami Bożonarodzeniowymi. 

Uczniowie klasy II a w pięknych strojach na tle okolicznościowej 

dekoracji z ekspresją i wielkim zaangażowaniem przedstawili historię 

narodzin Zbawiciela. Piękna oprawa muzyczna oraz właściwie  

dobrany repertuar kolęd i pastorałek przeniósł zgromadzonych do 

Betlejem i rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia.  

❖ Dnia 15 stycznia 2018 roku odbył się w naszej szkole IV Miejski 

Koncert Ekumeniczny ,,Bóg się rodzi, moc truchleje....", który został 

objęty honorowym patronatem J. E. Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy 



Metropolity białostockiego, J. E. Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i 

Gdańskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza 

Truskolaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty Panią Mariolę 

Jadwigię Szczypiń. Na wstępie Pani Dyrektor Teresa Halina 

Duniewska przekazała  symboliczne cegiełki ,,Dary serca" na budowę 

Świątyń od społeczności SP nr 50 na ręce Proboszczów Parafii 

Rzymskokatolickiej p. w. Św. Karola Boromeusza oraz Parafii 

Prawosławnej Świętego Jerzego. Udział w konkursie wzięło 81 

uczniów z 15 białostockich placówek oświatowych. Każdy wspaniały 

występ wieńczyło wręczenie młodym artystom podziękowań i 

pamiątek statuetek w kształcie skrzydeł anioła. Już od dziś z 

niecierpliwością czekamy na kolejny koncert integrujący 

mieszkańców naszego miasta.  

❖ Absolwent naszej szkoły Grzegorz Kossakowski był członkiem 

bobslejowej czwórki, która reprezentowała Polskę na zimowych 

XXIII Igrzyskach Olimpijskich Pyeong Chang 2018 w Korei. Tym 

razem występ nie zakończył się zdobyciem medalu, jednak wszyscy 

trzymamy kciuki za następną olimpiadę już  za cztery lata. 

❖ Dni otwarte w naszej szkole odbyły się 1 i 2 marca 2018 roku 

Pierwszego dnia miało miejsce spotkanie uczniów przyszłych klas 

pierwszych, oddziałów ,,0" i ich rodziców z dyrekcją szkoły i 

nauczycielami SP 50. Przybyłych gości witał Samorząd Uczniowski w 

przepięknych strojach  

z czasów naszej patronki Królowej Jadwigi. Wszyscy zgromadzeni 

obejrzeli „Wesoły film o szkole” oraz zapoznali się z ofertą szkoły. 

❖ Pani wicedyrektor Ewa Jarzębińska przekazała najważniejsze 

informacje na temat organizacji pracy szkoły oraz rekrutacji do klas I  

i oddziałów zerowych na rok szkolny 2018/2019. Następnego dnia 

nauczyciele nauczania zintegrowanego zaprosili na lekcje otwarte w 

swoich klasach. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci uczestniczące w 

spotkaniu  po wakacjach zasiądą w ławkach jako pierwszoklasiści. 

❖ Dnia 16 kwietnia 2018 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów 

z oddziałów 0-III zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół 

Szalonego Wózkowicza. Poprzez aktywne formy pracy prowadzący 

starali się przybliżyć uczniom problem niepełnosprawności. Dzieci 

miały okazję zapoznać się ze sposobami porozumiewania się i 



pomocy takim osobom. Ćwiczyły jazdę wózkiem po specjalnym torze 

przeszkód i prowadzenie niewidomego w różnych sytuacjach. 

Uczestnicy mogli też wcielić się w rolę osoby niepełnosprawnej – 

niewidomej i jeżdżącej na wózku inwalidzkim. Zajęcia uatrakcyjnił 

film i scenki aktorskie. Uczniom szczególnie podobał się pokaz 

umiejętności  psa asystującego o imieniu Spike. Takie wspaniałe 

spotkania uwrażliwiają i uczą naszych małych podopiecznych  jak 

pomóc osobie niepełnosprawnej. 

❖ Uczestnicy koła Młodych przyrodników z kl 5d i 5a z okazji Dnia 

Ziemi 22 kwietnia 2018 r. zaprezentowali na apelu inscenizację o 

tematyce ekologicznej pt. ,,Paweł i Gaweł" oraz prezentację 

multimedialna mającą na celu uświadomienie współczesnych 

zagrożeń naszej planety. W ramach projektu ,,Ekspedycja poznawcza 

Narwiańskiego Parku Narodowego" uczniowie naszej szkoły 

odwiedzili siedzibę parku w Kurowie  i uczestniczyli w zajęciach 

warsztatowych i terenowych. O konieczności ochrony rzadkich lub 

zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt przypomniała  

okolicznościowa wystawa prac  konkursu plastycznego ,,Gatunki 

chronione - różnorodność zwierząt". 

❖ 26 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 

227 rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy Vd 

przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 Maja 1791 roku  

i wyjaśnili, dlaczego jest to tak ważny dzień dla Polski oraz dlaczego 

walczono o niepodległość naszego kraju. 

❖ Nawiązano również do obchodów setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Recytacji towarzyszyła prezentacja 

multimedialna. Wszyscy uczniowie tego dnia byli odświętnie ubrani,  

a całą szkołę udekorowano barwami narodowymi. Nasza uroczystość 

stała się okazją do wspólnego świętowania i  rozmów na temat 

patriotyzmu i dumy z bycia Polakami. 

❖ 10 maja 2018 r. odbył się w naszej szkole finał V edycji konkursu 

Kultury Języka Polskiego pod honorowym patronatem Podlaskiego 

Kuratora Oświaty. Uczniowie białostockich  szkól podstawowych 

walczyli o tytuł Mistrza i Wicemistrza kultury języka polskiego.  

W finale uczniowie musieli popisać się znajomością zasad 

poprawności językowej, ortograficznej i gramatycznej. Finaliści 



otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez Urząd Miasta 

Białegostoku oraz Dyrektora naszej szkoły. 

❖ Dnia 11 maja 2018 r. naszą szkołę odwiedził szczególny Gość – Jego 

Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda – Pasterz naszej  

Archidiecezji w asyście towarzyszących duszpasterzy. Było to 

wyjątkowe wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Uroczyste 

powitanie Księdza Arcybiskupa częścią artystyczną przy wtórze 

pieśni religijnych zainicjowanych przez uczniów naszej szkoły było 

wzruszające i podniosłe dla wszystkich zebranych. Uśmiechnięty 

Ksiądz Arcybiskup z uwagą słuchał każdego wypowiedzianego  

i wyśpiewanego słowa. Następnie pani Dyrektor Teresa Halina 

Duniewska wręczyła Księdzu Arcybiskupowi bukiet róż, a Aleksandra 

Szymczyk uczennica klasy Vie własnoręcznie wykonany portret 

przedstawiający Księdza Arcybiskupa. 

❖ Na zakończenie wizyty ks. Arcybiskup skierował do wszystkich 

zebranych swoje słowo i udzielił pasterskiego błogosławieństwa, po 

czym udał się na spotkanie z nauczycielami na słodki poczęstunek. 

Mamy nadzieję, że wizyta Księdza Arcybiskupa w progach naszej 

szkoły zapisze się nie tylko na stronach kroniki, ale także w naszych 

sercach  i pamięci jako niezwykła, uroczysta  i radosna chwila.  

❖ 19 maja 2018 r. odbył się  integracyjny Festyn Rodzinny pod hasłem 

„Mamo, tato! Pobawcie się ze mną”. Liczne stanowiska przygotowane 

przez nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości tematyką 

nawiązywały do różnych form spędzania czasu z rodziną. Uczestnicy 

festynu mogli sprawdzić swoją kondycję fizyczną na torze przeszkód, 

przeciągając linę, zagrać w piłkę nożną. Dużą popularnością cieszyła 

się degustacja świeżo wyciskanych soków. Wyjątkową atrakcją był 

trening piłki ręcznej z klasą sportową naszej szkoły. Harcerze 

przygotowali szereg zabaw sportowo-animacyjnych. Wszystkie 

łakomczuchy napełniały brzuchy pyszną pieczoną kiełbaską. Jak co 

roku rodzice przygotowali także stanowisko z domowymi wypiekami. 

Pieniądze z ich sprzedaży zostały przeznaczone na konkretny cel.  

W tym roku uzyskano kwotę 1400zł, zostały przekazane 

potrzebującym uczniom naszej szkoły. Cały festyn urozmaicały 

występy taneczno-wokalne uczniów z wielu klas naszej szkoły. 



❖ W dniach 4-8 czerwca 2018 r. biblioteka naszej szkoły wzięła udział  

w siódmej edycji Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom  

w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji ABC XXI wieku ,,Cała 

Polska czyta dzieciom". Udział w uroczystej inauguracji w Operze  

i Filharmonii Podlaskiej, czytanie ulubionych książek z dzieciństwa 

przez zaproszonych gości przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji  

i Aresztu Śledczego oraz liczne imprezy czytelnicze miały na celu 

popularyzację czytelnictwa wśród uczniów, a także rozwijanie 

świadomego zainteresowania książką. 

❖ 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. 

Nabożeństwa odbyły się w Kościele Rzymskokatolickim pw. 

Świętego Karola Boromeusza w Białymstoku oraz  

w Cerkwi Prawosławnej p.w. Świętego Jerzego Wielkomęczennika  

w Białymstoku. 

❖ W apelu okolicznościowym udział wzięła cała społeczność szkolna  

z panią Dyrektor Teresą Haliną Duniewską na czele oraz zaproszeni 

goście: ks. Mirosław Niebrzydowski - proboszcz Parafii 

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem  Świętego Karola Boromeuszaw 

Białymstoku, ks. Walerian Antosiuk - wikariusz parafii prawosławnej 

p.w. Świętego Jerzego Wielkomęczennika w Białymstoku. Pani 

Dyrektor tradycyjnie wręczyła Statuetki Jadwisi. W kategorii 

Przyjaciel Szkoły otrzymała ją Pani Maria Łukaszewicz nauczyciel 

wychowania fizycznego, a w kategorii Nauczyciel Mistrz Pani Izabela 

Gimer nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Na zakończenie apelu 

wręczono również nagrody uczniom, którzy zostali laureatami 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 

❖ Tuż przed zakończeniem roku szkolnego okazało się, że nasza szkoła 

dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej 

znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów ogólnopolskiej akcji 

,,Podwórko Talentów Nivea". Z niecierpliwością czekamy, kiedy  

z podwórka będziemy mogli korzystać. 

 



 

Rok szkolny 2018/2019 
 

Kolejny rok pracy naszej szkoły był przede wszystkim wyjątkowym 

pod względem sukcesów naszych  uczniów. Zdobyli oni 8 tytułów laureata  

w konkursach  przedmiotowych a także nagrody i wyróżnienia w licznych 

konkursach literackich, przyrodniczych, informatycznych i plastycznych na 

szczeblu ogólnopolskim i miejskim. Spektakularne były też osiągniecia 

sportowe uczniów. Wciąż podejmowaliśmy działania wzmacniające 

efektywność kształcenia oraz kontynuowaliśmy te, które stały się integralną 

częścią naszej szkoły. Po raz pierwszy w historii mury naszej szkoły opuścili 

absolwenci klas ósmych. 

 

 

❖ 7 września 2018 r. poczet sztandarowy naszej szkoły i wszyscy 

uczniowie klas szóstych wspólnie z innymi mieszkańcami 

Białegostoku oraz licznymi przedstawicielami Związku Sybiraków  

z kraju i zagranicy, harcerzami i politykami uczestniczyli w XVIII 

Międzynarodowym Marszu Pamięci Sybiru. 

❖ 27 września 2018 r. w naszej szkoły odbyło się podsumowanie 

Współzawodnictwa Sportowego Szkół o Puchar Prezydenta Miasta 

Białegostoku za ubiegłoroczny rok szkolny. W klasyfikacji miejskiej 

nasza szkoła zajęła: I miejsce w klasyfikacji generalnej, II miejsce w 

klasyfikacji dziewcząt, III miejsce w klasyfikacji chłopców. Pani 

Dyrektor odebrała z tej okazji okazałe puchary. Uroczystość 

uatrakcyjniły pokazy umiejętności chłopców z klasy sportowej.  

❖ 26 października 2018r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas 

pierwszych. Najważniejszym i najbardziej podniosłym punktem 

uroczystości był moment ślubowania na sztandar szkoły przez 

przedstawicieli poszczególnych klas wraz z rodzicami. 

❖ Następnie Dyrekcja szkoły dokonała uroczystego pasowania 

wszystkich uczniów klas pierwszych. Następnie uczniowie 

zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne głośno 

oklaskiwane przez wszystkich zgromadzonych. Spotkanie zakończyło 

się słodkim poczęstunkiem w klasach. 

❖ 24 października 2018r. odbył się finał konkursu historycznego pod 

hasłem „Zamień celebrytę na autorytet” w ramach obchodów 100 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczennice klasy 6d 

prezentując postać naszej patronki Świętej Jadwigi Królowej Polski, 

zajęły zaszczytne II miejsce. 



❖ 9 listopada 2018r.  nasza szkoła włączyła się w obchody 100-ej 

rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Klasy starsze 

uczestniczyły w uroczystym apelu pod hasłem ,,Wierszem i piosenką 

uczcijmy Niepodległą". Po wspólnym odśpiewaniu hymnu uczniowie 

biorący udział w wielu szkolnych konkursach i zawodach związanych 

z obchodami Święta Niepodległości otrzymali nagrody i dyplomy. 

Pani Dyrektor uhonorowała również laureatów międzyszkolnego 

konkursu plastycznego ,,Polska to dom rodzinny to mój dom". 

Stworzenie flagi narodowej z białych i czerwonych kartek przez 

wszystkich zgromadzonych a także symboliczne posadzenie ,,Dębu 

Niepodległości" zwieńczyło obchody tej ważnej rocznicy w historii 

Polski. Klasy 0-III również uczciły Narodowe Święto Niepodległości 

poprzez wysłuchanie montażu słowno-muzycznego oraz wspólne 

śpiewanie pieśni patriotycznych. 

❖ 6 grudnia 2018r. w mikołajki w naszej szkole miało miejsce uroczyste 

przecięcie wstęgi z udziałem zaproszonych gości podczas  otwarcia 

Podwórka Talentów NIVEA. Wszystko zaczęło się od filmiku 

przygotowanego przez panią Urszulę Wasiluk przedstawiającego 

różne talenty naszych uczniów.  Ten filmik tak zainteresował 

społeczność szkolną i lokalną, że ponad 30 tysiącami głosów zdobył 

trzecie miejsce w Polsce, a dzięki temu na terenie szkoły wybudowane 

zostało piękne podwórko Talentów Nivea. Składa się ono  

z trzech sfer aktywności: artystycznej , naukowej i rozwijającej 

sprawność fizyczną. W dalszej części uroczystości przed 

zaproszonymi gośćmi zaprezentowali się już na żywo utalentowani 

uczniowie naszej szkoły. W holu można było podziwiać talent 

jednego z rodziców paralotniarza prezentującego wystawę zdjęć 

,,Sokolim okiem". 

❖ 5 grudnia 2018 r. podczas Międzynarodowego Święta Wolontariatu 

członkowie koła rozdawali wszystkim uczniom i rodzicom czerwone 

serduszka z hasłami zachęcającymi do robienia dobrych uczynków. 

Przeprowadzili również kiermasz świąteczny, z którego dochód został 

przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, Chorych ,,Nasza Rodzina". 

❖ W ciągu pierwszego półrocza klasa 1c uczestniczyła  w projekcie 

fundacji Uniwersytetu Dzieci ,,Technologie z klasą". Lekcje  

z głównym bohaterem robotem Kodeuszem wprowadziły uczniów  

w świat oprogramowania komputerów i innych urządzeń cyfrowych 

poprzez zestaw ,,Zaprogramowani na przygodę".  

❖ Od grudnia 2018 r.  wszyscy uczniowie klas drugich uczestniczyli  

w ogólnopolskim programie: ,,Od grosika do złotówki". Tematyka 

projektu koncentrowała się wokół podstawowych pojęć dotyczących 



finansów i przedsiębiorczości. Uczniowie odbywali podróż  

z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce 

Oszczędzanie.  

❖ 10 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się XV Integracyjny Festiwal 

Piosenki i Tańca ,,Śpiewajmy razem tańczmy  razem". Przesłanie 

Festiwalu niezmiennie jest takie same- umożliwienie  uczestnikom 

zaistnienia i wyrażenia siebie oraz poczucia wspólnoty i akceptacji. Po 

każdej prezentacji zespołu  taneczno-wokalnego wręczane były 

dyplomy i upominki, a magię tej chwili wzmacniały brawa i wspólne 

okrzyki. 

❖ 11 lutego 2019 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Białymstoku rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs,,112 ratuje 

życie". Maciej Dąbrowski z klasy IV j za wykonanie plakatu 

informującego, jak należy reagować w sytuacjach nieszczęśliwych 

wypadków, otrzymał dyplom i nagrodę za zdobycie I miejsca. 

Gratulujemy! 

❖ 2 marca 2019 r. W SP 47 odbyło się rozstrzygniecie XII Regionalnego 

konkursu ,, Mistrz Origami". Uczennica kl 3a Patrycja Czarnocka 

zdobyła nagrodę specjalną Wojewody Podlaskiego za pracę ,,żubr". 

❖ 3 marca 2019 r. reprezentanci naszej szkoły z klasy 6 d uczestniczyli  

w finale XIV  Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności DI  we 

Wrocławiu. Udział w niej był zwieńczeniem zajęć organizowanych 

przez panią Katarzynę Sidorczuk w ramach projektu Destination 

Imaginination. Zorientowany jest on na rozwój w uczniach 

kreatywności i umiejętności XXI wieku: innowacyjność, pracę w 

zespole, zdolności aktorskie, techniczne, manualne oraz umiejętność 

logicznego myślenia. Nabyte umiejętności z pewnością będą 

procentować w przyszłości. 

❖ 4 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczysta gala finałowa połączona  

z wręczeniem nagród laureatom VIII miejskiego Konkursu Piosenki 

Angielskiej ,,Sing a Songs". Konkurs zgromadził wielu 

utalentowanych wokalnie uczestników posługujących się nienagannie 

językiem angielskim. Przyjazne  koncertowe spotkanie było okazją do 

podziwiania uczniów oraz podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do przygotowania tego wspaniałego wydarzenia. 

❖ Ośmiu laureatów postawiło naszą szkołę na III miejscu  

w województwie podlaskim w liczbie uzyskanych tytułów laureatów 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 

2018/2019. 5 kwietnia 2019r.  Dyrektor szkoły otrzymała pamiątkowy 

grawerton  za  wysokie osiągnięcia  edukacyjne od Wojewody 

Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Szczególnym 

sukcesem może poszczycić się Michał Sztachelski, który uzyskał tytuł 



potrójnego laureata oraz Małgorzata Kruk podwójna laureatka 

konkursów przedmiotowych. 

❖ 18 maja  2019 r. odbył się VIII Festyn Rodzinny pod hasłem 

,,Bawimy się zdrowo i bezpiecznie". Liczne stanowiska przygotowane 

przez nauczycieli i zaproszonych gości nawiązywały tematyką do 

zachowania zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. Dużą popularnością 

cieszyła się degustacja świeżo wyciskanych soków oraz pokaz 

udzielania pierwszej pomocy. Harcerze przygotowali szereg zabaw 

sportowo-animacyjnych. Atrakcje jak co roku na festynie wzbogaciła 

obecność funkcjonariuszy policji, straży miejskiej oraz straży 

pożarnej. Zebrane podczas spotkania pieniądze ze sprzedaży 

domowych wypieków rodziców zostały przeznaczone na 

dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Julii niepełnosprawnej 

uczennicy naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy w dobrych humorach 

opuszczali naszą szkołę z zaproszeniem do udziału w festynie  

w przyszłym roku. 

❖ Tradycyjnie 7 czerwca 2019 r. jak co roku obchodziliśmy Święto 

Szkoły. Po okolicznościowych nabożeństwach sprawowanych  

w pobliskich świątyniach w intencji całej społeczności naszej szkoły,  

uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w uroczystym apelu 

przygotowanym przez zespół d/s patrona. Po wystąpieniach 

zaproszonych gości zostały wręczone statuetki ,,Jadwisi ". Pan Kamil 

Ustyniuk odebrał statuetkę jako najlepszy nauczyciel, natomiast 

Małgorzata Kruk jako najlepsza uczennica w naszej szkole. 

❖ 19 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2018/2019. Spotkanie miało  szczególny charakter związany   

z pożegnaniem  po raz pierwszy w historii naszej szkoły absolwentów 

uczniów klas ósmych. Nie obyło się bez łez wzruszenia, ale wszyscy 

zadeklarowali, że będą miło wspominać lata nauki spędzone w naszej 

szkole. Uczniowie którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce 

uhonorowani zostali nagrodami książkowymi. 

 

Rok szkolny 2019/2020 

 
Rok szkolny 2019 / 2020 dobiegł końca. Za nami kolejny rok ciężkiej, 

solidnej pracy. Ten rok szkolny naznaczony był przede wszystkim epidemią - 

ona wymusiła nową formułę nauczania – zdalnego, która zarówno od uczniów, 

nauczycieli oraz dyrekcji szkół jak i rodziców wymagała intensywnej pracy  

i dostosowania się do nowych warunków. Ogromne zaangażowanie osób 



związanych z systemem edukacji sprawiło, że nauka zdalna, która miała 

miejsce od połowy marca  do końca roku szkolnego,  przebiegła sprawnie. 

❖ Tradycyjnie klasy VI we wrześniu uczestniczyły w XIX 

Międzynarodowym Marszu Pamięci Żywego Sybiru, który stał się 

lekcją historii o najbardziej tragicznych i trudnych latach z kart historii 

Polski i naszego regionu. 

❖ Jak co roku we wrześniu uczniowie klas V naszej szkoły wzięli udział                                    

w Ogólnoświatowej Akcji „Sprzątanie Świata”.  „Nie śmiecimy – 

sprzątamy – zmieniamy” - to hasło tegorocznej akcji.  Rozwijanie 

świadomości ekologicznej poprzez segregację odpadów to obowiązek 

każdego z nas. Ciągle się uczymy, jak umiejętnie dbać i korzystać  

z zasobów przyrody. Dbając o środowisko, dbamy przecież o nasze 

zdrowie. 

❖ Pod koniec września odbyły się w świetlicy szkolnej ,,Otrzęsiny’’. Jest 

to ważny moment dla każdego pierwszoklasisty, który uczęszcza do 

świetlicy szkolnej. Nasi uczniowie musieli stawić czoła wielu 

konkurencjom: czekała ich próba mądrości, próba zręczności, próba 

zwinności, próba taneczna, próba smaku, próba muzyczna, próba 

matematyczna. Pierwszoklasiści wzorowo zdali ten jakże ważny 

egzamin i zostali włączeni do społeczności świetlicowej. Zwieńczeniem 

tego było uroczyste złożenie przysięgi i dołączenie  do ,,Wesołej 

Gromadki Kubusia Puchatka’’.                                                                                                                                                

❖ Swoje święto mieli też nasi najmłodsi uczniowie. We wrześniu  

w grupie „0a” odbyła się uroczystość z okazji Ogólnopolskiego Dnia 

Przedszkolaka. Sześciolatki uczestniczyły w tym dniu w wielu 

atrakcjach przygotowanych specjalnie dla nich. Był to dzień wspólnego 

przeżywania radości, propagowania i rozpowszechniania 

nowoczesnego wychowania przedszkolnego. 

❖ W październiku starsi uczniowie naszej szkoły kolejny raz włączyli się 

w akcję Młodzi głosują. To akcja społeczna powstała przy pomocy 

Centrum Edukacji Obywatelskiej polegająca na przeprowadzaniu  

w szkołach wyborów, które odbywają się przed właściwymi wyborami. 

Akcja ma na celu zachęcanie młodych ludzi do udziału w życiu 

publicznym. 

❖ Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w październiku 2019 

roku był obchodzony pod hasłem „Wyobraź sobie”. Z tej okazji 

nauczycielki bibliotekarki - p. Katarzyna Korsak, p. Dorota Śliwińska, 

p. Iwona Tomalak, p. Małgorzata Zimnoch - przeprowadziły szereg 



działań. Zarówno uczniowie jak i rodzice mogli zapoznać się  

z korzyściami, jakie niesie czytanie książek, szczególnie to głośne 

razem z rodzicami. Gazetka, która została zaprezentowana na szkolnym 

korytarzu, przybliżyła ideę Dnia Głośnego Czytania. 

❖ 29 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych  naszej szkoły 

zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. 

 Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego 

ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. 

Pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, 

swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej 

szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza placówka 

była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, zawiązywać 

nowe przyjaźnie, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.  

❖ Dnia 28 i 29 października dzieci z grupy „0a” i „0b”, wybrały się na 

wycieczkę do Miejskiej Komendy Policji w Białymstoku na zajęcia  

z cyklu „Komisariat Młodego Policjanta”, w ramach realizacji 

wybranych zagadnień z programu profilaktycznego „Bezpiecznie na 

drodze”.  Przedszkolaki w trakcie tych zajęć poznały zasady 

bezpiecznego poruszania się po ulicach naszego miasta. Ponadto 

dowiedziały się, na czym polega praca policjantów oraz jak należy 

zachować sięw różnych sytuacjach.  

❖ Jak co roku w ramach obchodów Narodowego Święta Odzyskania 

Niepodległości odbyły się w klasach młodszych i starszych uroczyste 

apele połączone z prezentacjami multimedialnymi  oraz wspólnym 

śpiewaniem pieśni patriotycznych, aby uczcić waleczność oręża 

polskiego  i upamiętnić zwycięstwo po 123 latach nieobecności Polski 

na mapie Europy. 

❖ 5 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 

Postaci z Bajek. Choć święto związane jest z twórcą kultowej Myszki 

Miki – Waltem Disneyem, to można śmiało rzec, iż to dzień wszystkich 

bajkowych postaci. Bajki towarzyszą nam  od najmłodszych lat, nie 

tylko bawią i rozweselają, ale również wychowują. Uczniowie uczcili 

to święto, przebierając się za ulubionych bajkowych bohaterów. 

Uczniowie klas 5b, 5g, 5i i 7d oraz przedszkolaki z zerówki 

przygotowali prace plastyczne, a podczas długich przerw wszyscy 

chętni rozwiązywali zagadki przygotowane przez klasy 4a, 6b, 7d oraz 

8c. Każdy mógł się wykazać wiedzą dotyczącą tych znanych i tych 

mniej znanych bajek, zarówno literackich jak i filmowych. 

❖ W dniach 18 – 22 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień 

Promocji Zdrowia pod hasłem: „Szanuj swoje mienie!”. Wychowawcy 



przeprowadzili pogadankę z uczniami na temat szanowania mienia 

szkolnego, rzeczy kolegów oraz swojej własności. Uczniowie klas 5f  

i 6ai spotkali się z przedstawicielami policji i wysłuchali prelekcji na 

temat szacunku w cyberprzestrzeni oraz konsekwencji nieposzanowania 

mienia. Uczniowie przygotowali gazetki, które mogliśmy podziwiać na 

korytarzach naszej szkoły. 

❖ Tradycją naszej placówki jest organizowanie festiwalu integracyjnego. 

21 listopada odbyła się XVI edycja Integracyjnego Festiwalu Piosenki  

i Tańca ,,Śpiewajmy razem, tańczmy razem”. Jak co roku nasza szkoła 

gościła liczne zespoły taneczno – wokalne z białostockich placówek 

integracyjnych. Wspaniałe występy uczestników festiwalu zwieńczone 

zostały wspólną wesołą zabawą. Radość płynąca z zabawy i wspólne jej 

przeżywanie prowadziły do lepszego poznania się i nawiązania 

wspaniałych kontaktów.  

❖ W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

oraz rozszerzenia współpracy z Książnicą Podlaską im Łukasza 

Górnickiego Filia nr 5 w listopadzie 2019 roku w siedzibie biblioteki 

publicznej z inicjatywy biblioteki naszej szkoły zorganizowano 

wystawę prac plastycznych. Ekspozycja była plonem szkolnego 

konkursu plastycznego klas II-III ,,Wędrówki po rymach wierszy Jana 

Brzechwy i Juliana Tuwima". Wystawa cieszyła się dużym 

zainteresowaniem czytelników korzystających z osiedlowej biblioteki  

i przyczyniła się do integracji obu placówek w środowisku lokalnym. 

❖ Nieprzerwanie od kilku lat nasza szkoła jest wybierana przez 

Podlaskiego Kuratora Oświaty na siedzibę konkursów 

przedmiotowych. W tym roku po raz czwarty odbył się Wojewódzki 

Konkurs Języka Polskiego. Szkoła gościła uczniów i ich opiekunów  

z całego rejonu. Jak co roku nad organizacją i przebiegiem konkursu 

czuwały panie Grażyna Makuszewska i Katarzyna Cybulko. 

❖ 5 XII obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W tym 

dniu p. Magdalena Bajsicka i p. Edyta Karwowska przeprowadziły 

zajęcia z tej właśnie okazji. Rozmawiały z dziećmi o tym, co to jest 

wolontariat i dlaczego warto pomagać innym. Zajęcia miały na celu 

krzewić prawidłowe postawy obywatelskie oraz empatyczne postawy 

wobec bliźniego. 

❖ W grudniu nadszedł czas radosnego świętowania, kolędowania, łamania 

się opłatkiem i składania sobie życzeń, czyli szkolna Wigilia połączona 

z Jasełkami Bożonarodzeniowymi. Uczniowie klas młodszych  

i starszych w pięknych strojach na tle okolicznościowej dekoracji  



z ekspresją i wielkim zaangażowaniem przedstawili historię narodzin 

Zbawiciela. Klasy  4-8 obejrzały przedstawienie bożonarodzeniowe 

„Gwiazda”. Nawiązywało ono do słów naszego wieszcza narodowego, 

Adama Mickiewicza: „Wierzysz, że Chrystus narodził się  

w Betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie narodził się w tobie”. 

❖ 20 i 21  lutego 2020 r. w naszej szkole odbyły się dni otwarte.  

W czwartek 20 lutego odbyło się spotkanie uczniów przyszłych klas 

pierwszych oraz dzieci oddziałów ,,0" wraz z rodzicami, dyrekcją 

szkoły i nauczycielami. Samorząd Uczniowski w strojach z czasów 

Królowej Jadwigi witał gości. Każdy z przybyłych  otrzymał folder  

o naszej szkole. Z tej okazji odbyło się wiele ciekawych lekcji 

pokazowych. Zadowoleni goście uczestniczący w dniach otwartych 

opuścili naszą placówkę w przeświadczeniu, że Szkoła Podstawowa nr 

50 jest znakomitym miejscem edukacji ich dzieci. 

❖ W związku z koniecznością zapobiegania rozpowszechnianiu się 

epidemii od 12 do 25 marca zarządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej nastąpiło zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

w szkołach. 

❖ Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 

25.03.2020 r. nauczyciele realizowali podstawę programową  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

W kontaktach z uczniami oraz ich rodzicami nauczyciele 

wykorzystywali różnego rodzaju narzędzia online, w tym m. in. stronę 

internetową szkoły, dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, 

portale społecznościowe i platformy edukacyjne. Dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji szkół jak  

i rodziców, nauka zdalna przebiegła sprawnie. 

❖ WSPANIAŁY SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY! Dziesięciu 

laureatów z SP nr 50 postawiło nas na II miejscu w województwie 

podlaskim w liczbie uzyskanych tytułów laureata wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020. Jest to 

kolejne niezwykłe osiągnięcie uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 

Wart podkreślenia jest fakt, że w ubiegłym roku było to miejsce III,  

a więc utrzymujemy się w czołówce szkół podstawowych  

w województwie podlaskim. 



❖ Od 18 maja br. zaczęło następować stopniowe uruchamianie pracy 

szkoły, przywrócona została możliwość prowadzenia bezpośrednich 

zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

dla uczniów klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Od 25 

maja br. przywrócono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla chętnych uczniów 

klas I-III  oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych Utrzymany został 

obowiązek realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 maja br. uczniowie 

klas VIII mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły. 

Od 1 czerwca br. taką możliwość mieli wszyscy chętni uczniowie. 

❖ 27.05.2020 r. uczniowie klasy 6 a - Michał Dakowicz oraz 6 f  - 

Szymon Litwinowicz po raz kolejny odnieśli sukces, zdobywając II 

miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pisania Gier Komputerowych 

„Dżemik” organizowanym online przez Wydział Informatyki 

Politechniki Białostockiej. Chłopcy jako zespół „Programerzy” 

stworzyli bardzo ciekawą grę w programie Scratch, w której postać 

medyka dzielnie walczyła z wirusem Covid-19. 

 

❖ 08.06.2020 r. z okazji Święta Szkoły kapituła statuetki „Jadwisi” 

przyznała to zaszczytne wyróżnienie w kategorii NAUCZYCIEL- 

MISTRZ Pani Dyrektor Teresie Halinie Duniewskiej. Pani Teresa 

Halina Duniewska od 2001 r.- wicedyrektor SP nr 50, a od 2011 r. 

pełniąca funkcję dyrektora, dba o dobro  

i rozwój szkoły oraz dobro osób z nią związanych. Od 35.lat jako 

pedagog z pasją potrafi swoim zaangażowaniem być inspiracją dla 

uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. W kategorii 

PRIMUS INTER PARES statuetkę „Jadwisi” przyznano Julii 

Kościukiewicz z klasy 8C. Julia to życzliwa i uczynna, wszechstronnie 

uzdolniona uczennica osiągająca wysokie wyniki w nauce i sporcie. Jej 

postawa życiowa jest godna naśladowania. W kategorii PRZYJACIEL 

SZKOŁY statuetkę „Jadwisi” otrzymał Pan Jerzy Dudel od kilku lat 

pełniący funkcję przewodniczącego Rady Rodziców SP nr 50. Pan 

Jerzy Dudel  to uczynna i kompetentna osoba, całym sercem angażująca 

się w życie naszej szkoły. Wyróżnieni otrzymali statuetki podczas 

uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego.  

❖ 12.06.2020 r. Uczeń klasy 5g Marcel Bielicki 

zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie literackim  

„Zawierszowani”. Marcel wykazał się ogromną wrażliwością na piękno 



poetyckiego słowa, pisząc bardzo osobistą interpretację 

wiersza „Jeszcze” polskiej noblistki  – Wisławy Szymborskiej.  

❖ 22.06.2020 r. sześciu uczniów naszej szkoły, którzy w lutym 2020 r. 

wzięli udział w  konkursie  przedmiotowym Olimpus z biologii 

 zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej, zostało 

nagrodzonych. I miejsce w Polsce zdobyła Maja Piwowarczyk. 

Tytułami laureata poszczyć się mogą: Natalia Szamruchiewicz, Mikołaj 

Waniewski, Luiza Kiczkajło, Zuzanna Birkos oraz Oliwia Szczawińska. 

Uczniów przygotowała pani Irena Sołowiej.  

❖ 23.06.2020 r. Uczniowie klasy VIId pod kierunkiem pani Małgorzaty 

Ostrowskiej w tym roku szkolnym zrealizowali ogólnopolski projekt 

eTwinning „Co kryją słowa?”. Tym samym włączyli się w obchody 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Projekt miał na celu 

rozwinięcie kreatywności uczniów oraz poszerzenie wiedzy na temat 

języka ojczystego.  

❖ 23.06.2020 r. w VII edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego 

im. Marii Danilewicz Zielińskiej „Słowo i tożsamość” laureatkami  

w kategorii szkół podstawowych zostały dwie uczennice naszej szkoły. 

III miejsce za opowiadanie pt. „Mojemu Dziadkowi” (napisane pod 

kierunkiem pani Małgorzaty Ostrowskiej) zdobyła Patrycja 

Modzelewska z klasy VII d, a wyróżnienie otrzymała Julia 

Kościukiewicz z klasy VIII c za pracę pt. „Dziadek” (napisaną pod 

kierunkiem pani Anny Rożko). 

❖ Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 kończymy bardzo dobrą 

wiadomością z dnia 28.08.2020 roku o uzyskaniu przez naszych 

absolwentów wysokich wyników z egzaminu ósmoklasisty. Średnie 

wyniki z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki były 

wyższe niż średnie wyniki nie tylko w kraju, województwie podlaskim 

czy powiecie białostockim, ale także w Białymstoku. Napawa to wielką 

dumą zarówno uczniów, jak i ich nauczycieli. 

    

Rok szkolny 20020/2021 

❖ 02.09.2020 r. w I LO w Białymstoku uroczyście zainaugurowano nowy 

rok szkolny 2020/2021. Podczas uroczystości wyróżnieni uczniowie  

i nauczyciele otrzymali medale „Diligentiae – za pilność”.   

To szczególne wyróżnienie otrzymuje uczeń, który dążył do 

zdobywania wiedzy, przejawiał aktywność społeczną i dbał o rozwój 

własnej osobowości oraz nauczyciel, który swoją postawą, 

kreatywnością, umiejętnie towarzyszył mu w tym procesie.  W gronie 

wyróżnionych znalazła się tym razem nasza wybitna absolwentka Julia 



Kościukiewicz oraz jej nauczyciel języka angielskiego, pani Małgorzata 

Szpakowska. Ponadto dwoje uczniów- Magdalena Bartyś z kl. VIII d  i 

Jakub Sidorowicz z kl. VIII b- odebrało artystyczne stypendium 

Prezydenta Miasta Białegostoku. Magda  i Jakub są  ambitnymi i 

sumiennymi zawodnikami, reprezentującymi KTT Kadryl Białystok, 

godnie reprezentującymi miasto i województwo na arenie 

ogólnopolskiej i międzynarodowej. Z całą pewnością nasi uczniowie 

zasłużyli na wsparcie finansowe pozwalające im na dalsze 

kontynuowanie tanecznej kariery. 

❖ 15.09.2020 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki społeczność 

szkolna świetnie bawiła się, odpowiadając na zachętę Samorządu 

Uczniowskiego. Uczniowie klas IV- VIII przyszli do szkoły 

„zakropkowani”, nie tylko licząc na dodatkowe punkty, jakie mogli im 

przyznać wychowawcy za aktywny udział w akcji, ale przede wszystkim 

po to, aby wszystkim było weselej. 

❖ Od września tego roku szkolnego klasa 3c pod kierunkiem pani Agaty 

Sosnowskiej kontynuowała innowację  „Dzień bez ławek”. 

Zmniejszenie czasu ucznia spędzanego w ławce szkolnej na rzecz 

edukacji praktycznej, prowadzonej aktywnie w postaci zabawy to 

nowatorskie rozwiązanie, polegające na tym, iż jeden dzień w tygodniu 

jest dniem bez ławki szkolnej. Zajęcia prowadzone metodami 

aktywnymi odbyły się np. na placu zabaw NIVEA. Bardzo istotnym jest 

fakt, że innowacja ta jest działaniem długofalowym. Dodatkowo, klasa 

uczestniczyła w projekcie „Nowe technologie. Jak zmieniają świat?” 

organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. 

❖ W październiku uczennica klasy 5e – Karolina Michalak wraz z Panią 

Anną Michalak odebrały w Krakowie na Wawelu nagrodę przyznaną 

przez Kustosza Katedry Wawelskiej oraz Radę Rodziny Szkół 

Jadwiżańskich za zajęcie I miejsca III Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo...” o Złote Lilie Jadwigi 

Andegaweńskiej. Laureatki konkursu: Karolina Michalak (kl. 5e), Maria 

Puchalska (kl. 6e) oraz Kinga Smorszczewska (kl. 6e) dowiedziały się  

o zwycięstwie w poprzednim roku szkolnym, jednak ze względu na 

wyjątkową sytuację związaną z wprowadzonym na terenie Polski 

stanem epidemii, Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich oraz  wręczenie 

lilii dla zwycięskich drużyn nastąpiły dopiero w październiku br. 

❖ 01.10.2020 r.  w zerówce odbył się Dzień Przedszkolaka. Dzieci 

rozpoczęły świętowanie od chóralnego śpiewania piosenek. Następnie 

Pani Marta Gogiel- Auchimik i Pani Małgosia Owczarczyk zaprosiły 

dzieci do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Radości i śmiechu 

było co niemiara. Na koniec imprezy dzieci usiadły do wspólnego 



poczęstunku. Cała uroczystość udała się znakomicie i przyniosła wiele 

niezapomnianych przeżyć. 

❖ W naszej szkole od roku 2019 był realizowany międzynarodowy projekt 

„Heureka!”-Archimedes, Pascal & Torricelli", który inspirował  

i pozwalał na kreatywność. Projekt został założony na platformie 

eTwinning razem ze szkołą podstawową z Armenii. Pod kierunkiem 

pani Jolanty Trockiej, z merytorycznym wsparciem pani Barbary 

Jaworskiej, uczniowie obecnej klasy VIIIb (9 uczniów) i VIIIe  

(4 uczniów) wypracowali sukces doceniony w Polsce oraz w Europie. 

Za udział i zaangażowanie Otrzymaliśmy Certyfikaty Jakości.  

❖ Od października w murach naszej szkoły realizowane są zajęcia  

z projektu prowadzonego przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce,  

a finansowanego z Ministerstwa Sportu – „Gramy w Ręczną”.  

W projekcie uczestniczą najmłodsze uczestniczki naszej szkoły  

(nie będące jeszcze w klasach sportowych). Na zajęciach w formie gier 

 i zabaw dziewczynki z klas młodszych poznają piłkę ręczną. 

❖ W październiku 202 r. nasi uczniowie z klas VII mogli wykazać się 

swoimi umiejętnościami językowymi w szkolnym konkursie wiedzy  

z języka angielskiego „HOW GOOD IS YOUR ENGLISH? (I miejsce- 

Michał Dakowicz z kl. VIIa), natomiast uczniowie klas VI wzięli udział 

w szkolnym konkursie „Holiday postcards” (I miejsce Amelia Kamińska 

z kl. VIb i Natalia Szymak z kl. VI j).    

❖ 12.11.2020 r. w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej od 

września przez panie: Elżbietę Baczewską, Bożenę Puchalską i Edytę 

Karwowską pt.: ,,Czytelnictwo jedną z dróg rozwoju młodego 

człowieka” dzieci uczestniczące w kole czytelniczym i z klasy Ib czytały 

znaną i lubianą przez siebie literaturę dziecięcą, którą prezentowały na 

forum grupy. Czytelnicy chętnie podejmowali nowe wyzwania  

i przygotowywali teksty, a później z zachowaniem dykcji, intonacji, 

odpowiedniego tempa czytali przygotowane utwory.    

❖ W listopadzie klasa 1 b wraz z wychowawczyniami dołączyła do 

projektu z eTwinning HAPPY OR SAD, SHOW IT THROUGH ART! 

(2020 - 2021). Ten projekt był powtórzeniem projektu z lat 2019-2020 

„Radość czy smutek, pokaż to poprzez sztukę!”. Pierwszym krokiem 

było zaprezentowanie naszej szkoły dla wszystkich uczestników 

międzynarodowego projektu. Powstała zatem piękna prezentacja 

przedstawiająca SP nr 50 oraz uczniów klasy 1b, przygotowana przez 

panią Bożenę Puchalską.  

❖ 16-21.11.2020 r. był ogłoszony przez Samorząd Uczniowski Tygodniem 

Życzliwości i Pozdrowień w naszej szkole. Uczniowie klas ósmych 

przygotowani przez panie opiekujące się SU- Emilię Fadejew oraz 



Małgorzatę Ostrowską, zachęcali do przekazywania sobie miłych  

i ciepłych słów  oraz zapraszali wszystkich do obejrzenia filmu z okazji 

obchodzonego na całym świecie 21. listopada Dnia Życzliwości  

i Pozdrowień. Reżyserem godnego polecenia filmu nagranego  

z udziałem uczniów klasy VIII b i VIII d była Patrycja Modzelewska.  

W dobie pandemii taki TYDZIEŃ to strzał w dziesiątkę! 

❖ 25.11.2020 r. w naszej szkole dzieci z grupy 0 obchodziły Dzień 

Pluszowego Misia.  W tym dniu każde dziecko przyszło do szkoły ze 

swoim ulubionym pluszakiem -  MISIEM. Dzieci poznały oraz 

przypomniały sobie o postaciach misiach – bohaterach bajek. Nie 

zabrakło dobrej zabawy przy muzyce, zadań sportowych, konkursów 

oraz quizów związanych z tą tematyką. Dzieci popisały się niemałą 

wiedzą na temat swoich ulubieńców oraz udowodniły, że liczy się 

wspólna zabawa. Na jej koniec przy akompaniamencie muzycznym 

wszyscy, wraz ze swoimi misiowymi przyjaciółmi, zasiedli do 

poczęstunku. Równie radośnie 30.11. świętowano w zerówce andrzejki. 

Tańcom, quizom oraz zabawom zorganizowanym przez panią Martę 

Gogiel- Auchimik i Małgorzatę Owczarczyk nie było końca. 

❖ W listopadzie jak co roku odbył się w naszej szkole Tydzień 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Tym razem przebiegał on pod hasłem: 

„Zrobimy Covidowi psikusa – higieną i zdrowym stylem życia 

pokonamy koronawirusa”. Społeczność szkolna miała możliwość 

obejrzenia prezentacji o Covid 19 w wykonaniu uczniów klasy VII g. W 

ramach trwającego tygodnia nastąpiło ponadto rozstrzygnięcie 

szkolnego konkursu plastycznego pod tym samym hasłem. Nagrodzono 

i wyróżniono osiemnaścioro dzieci z oddziałów 0-III, do których ten 

konkurs był skierowany. Najciekawsze prace dzieci można było 

podziwiać na stronie internetowej szkoły. 

❖ W 2009 r. społeczność naszej szkoły podjęła adopcję na odległość 

Blessinga Bensona Simukondy. Przez 11 lat regularnie wysyłaliśmy 

pieniądze przeznaczone na dożywianie, opłacanie szkoły, zakup 

podręczników i pomocy szkolnych dla chłopca, który kończy właśnie 

naukę w szkole średniej. W podziękowaniu napisał do nas wzruszający 

list. W r.szk. 2020/2021 „adoptowaliśmy” dziewczynkę, która mieszka 

w Lusace (Zambia) i uczęszcza do klasy pierwszej. Wychowuje ją tylko 

mama, gdyż ojciec odszedł. Od 21.10.2020 r. do 30.11.2020 r. na terenie 

szkoły pod kierunkiem pani Katarzyny Kłopotowskiej trwała akcja  

„Adopcja Serca”. W to szlachetne dzieło włączyli się: dyrekcja, 

nauczyciele, uczniowie. Dzięki temu Mubanga Kaimana z Afryki 

otrzymała wsparcie finansowe na pierwszy rok nauki (1423 zł) poprzez 

wpłatę na konto misyjne Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. 



❖ W 2020 r. Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” 

odbył się z dużym opóźnieniem. Termin marcowy ze względu na 

epidemię został przesunięty na wrzesień. W konkursie wzięło udział 63 

uczniów naszej szkoły, z czego dziesięciu uzyskało wyróżnienie. 

Nagrodę zdobyła Natalia Maciejczuk z klasy Vc. 

❖ 13.12.2020 r. SP nr 50 uzyskała tytuł „Szkoły z misją”. Stało się tak za 

sprawą udziału naszej szkoły w akcji „Podaj mydło” ogłoszonej przez 

Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z siedzibą  

w Poznaniu. Akcja ta została przeprowadzona przez SU i zespół ds. 

wolontariatu z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk obchodzonego 15 X. 

Celem było zebranie jak największej liczby kostek mydła, które  za 

pomocą fundacji   przekazaliśmy  dzieciom z Afryki, aby zwiększyć ich 

szansę na uniknięcie groźnych, często kończących się śmiercią, chorób, 

przenoszonych przez brudne ręce.  

❖  W grudniu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pod hasłem 

„Pomocna dłoń - mój pomysł na wolontariat". Wzięło w nim udział 33 

uczniów z klas 0 - VIII. Jury - pod przewodnictwem p. Małgorzaty 

Owczarczyk - miało twardy orzech do zgryzienia, gdyż wszystkie prace 

były bardzo ciekawe i pomysłowe. W końcu jednak udało się wyłonić 

laureatów w dwóch kategoriach: klasy 0-III (I miejsce- Magdalena 

Michalak z kl. II f) oraz klasy IV – VIII (I miejsce- Natalia Szymak  

z kl.VIj). W sumie nagrodzono i wyróżniono 20 uczniów, a ich prace 

można było podziwiać na stronie internetowej szkoły. 

❖ Od stycznia do grudnia 2020 r. w naszej szkole był realizowany projekt 

ekologiczny "EkoMisja - nie marnuję". Efekty pracy klas: 6j, 6i, 6f, 6b 

oraz 8b oraz zaangażowanych nauczycieli: Emilii Fadejew, Małgorzaty 

Ostrowskiej, Marii Rolek oraz Bożeny Łukaszewicz, można było 

podziwiać na umieszczonej na stronie internetowej prezentacji.   

❖ W grudniu jak co roku społeczność szkolna włączyła się w akcję 

charytatywną ,,I Ty możesz zostać świetnym Mikołajem”, która 

umożliwiła pomoc najbardziej potrzebującym seniorom z osiedla Nowe 

Miasto. Zebrane dary zostały przekazane seniorom za pośrednictwem 

Parafialnego Zespołu Caritas przy kościele p.w. Świętego Karola 

Boromeusza w Białymstoku. 

❖ Klasa 1 b wraz z wychowawczyniami kontynuowała realizację zadań 

projektu z eTwinning HAPPY OR SAD, SHOW IT THROUGH ART! 

(2020 - 2021). Międzynarodowy projekt (Grecja, Hiszpania, Polska, 

Rumunia, Włochy) po zaprezentowaniu naszej szkoły oraz uczniów 

klasy 1b wszedł w kolejną fazę- przedstawienie naszego kraju za 

pomocą quizu o Polsce. Następnie została stworzona prezentacja  

o Białymstoku. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 



Narodzenia wszyscy uczestnicy prezentowali zwyczaje i tradycje 

bożonarodzeniowe o swoim kraju, a utworzony w tym celu film pt.: 

„Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe w Polsce oraz w klasie 1 b" 

został zaprezentowany także na stronie internetowej szkoły.  

 

❖ 22.12.2020 r. Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich do obejrzenia 

fotorelacji z przeprowadzonej akcji „Świąteczna maseczka”. Oddanie 

atmosfery przedświątecznej na kojarzącej się każdemu z pandemią 

maseczce to doskonały pomysł na oswajanie koronawirusa. 

❖ Od ubiegłego roku w naszej szkole pod kierunkiem pani Magdaleny 

Mroczko działało koło dziennikarskie, w którego skład weszło siedem 

uczennic obecnej klasy 6c. W r. szk. 2019/2020 ukazały się w formie 

tradycyjnej dwa numery gazetki szkolnej klas IV- VIII. W październiku 

grupa przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Junior Media. To 

edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polska Press Grupy 

skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli, czyli internetowa 

platforma do tworzenia gazet. W ramach projektu nasze młode 

redaktorki założyły redakcję pod nazwą „Oczyma Jadwigi". Zaczęły 

powstawać gazetki na szablonach prawdziwych dzienników 

regionalnych. Do tej pory opublikowano na stronie www. juniormedia.pl 

gazetkę pod tytułem „Fakty szkolne 50 - ki". Kolejny numer o tematyce 

świąteczno-zimowej ukazał się pod nowym tytułem „Oczyma Jadwigi". 

❖ W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III 

dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie  

i wpieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

otrzymaliśmy 15 000 zł. na zakup książek. Zostaliśmy zobligowani 

także do realizacji działań promujących czytelnictwo. 

Zorganizowaliśmy wystawę prac w Książnicy Podlaskiej, 

uczestniczyliśmy w Podlaskich Spotkaniach z Pisarzami i Białostockim 

Tygodniu Czytania Dzieciom (organizator- CEN Białystok). Dużym 

zainteresowaniem cieszył się ogólnopolski konkurs promujący 

czytelnictwo „Wielka Liga Czytelników”. W bibliotece szkolnej celem 

eksponowania zakupionych książek został zorganizowany kącik „Środa 

z nowością”. W oparciu o księgozbiór biblioteki szkolnej w świetlicy 

szkolnej odbywały się m.in.: „Poranki z książką”, „Spotkania z bajką” 

„Wędrówki po rymach Brzechwy i Tuwima ”, „Szanuj siebie i innych”. 

Uczniowie klas starszych uczestniczyli w „Tygodniu z książką w języku 

angielskim” oraz w projektach: „Książka jest dobra na wszystko”, „Klub 

Przyjaciół Książki ”, czy „Międzypokoleniowe spotkania” realizowane 

przez Szkolne Koło Wolontariatu. 



❖ Okres przed Świętami Bożego Narodzenia zawsze był najweselszym 

czasem w naszej szkole. Zewsząd słychać było śpiew kolęd, a w salach  

i na korytarzach pojawiały się przepiękne świąteczne dekoracje. W tym 

roku jednak szkoła była smutna i pusta bez uczniów i nauczycieli. 

Jedynie dzieci z oddziału przedszkolnego, które nie miały zdalnego 

nauczania, przerwały tę ciszę. Wykonały bożonarodzeniową dekorację 

sali i holu oraz przygotowały koncert kolęd i pastorałek. 

❖ 05.02.2021 r. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny  pt. „Chociaż 

inne to, wciąż piękne”. Komisja w składzie: pani wicedyrektor Ewa 

Jarzębińska, Ewa Masajło i Agnieszka Sieńczuk, po obejrzeniu 

wszystkich pięknych zdjęć inspirowanych tematyką Świąt Bożego 

Narodzenia, przyznała trzy nagrody i pięć wyróżnień za najciekawsze 

prace. I miejsce zdobył Damian Kruglicz z kl.6 d. 

❖ W lutym Samorząd Uczniowski rozpoczął akcję zbiórki plastikowych 

nakrętek na rzecz białostockiej Fundacji Naszpikowani. Społeczność 

szkolna do specjalnego pojemnika- serca- wrzucała plastikowe nakrętki, 

aby wspomóc leczenie i rehabilitację Patryka – trzynastolatka 

chorującego na ostrą białaczkę szpikową. Uczniowie mieli nie tylko 

świadomość niesienia pomocy, ale także dbania o środowisko naturalne. 

Za dobre serce nagrodzeni zostali ponadto punktami z zachowania. 

❖ W lutym z okazji walentynek nasza szkoła wzięła udział w akcji 

wymiany kartek ze szkołami z całej Polski. Uczniowie klas IV - VIII SP 

nr 50 mogli też składać sobie życzenia na padlecie. Fotorelację z akcji 

SU można było obejrzeć na stronie internetowej szkoły. Poza tym na 

platformie juniormedia.pl można było oglądać kolejne wydanie gazetki 

szkolnej klas 4 - 8 „Oczyma Jadwigi", tym razem specjalne – 

walentynkowe, pełne ciekawostek o miłości.  

❖ 26.02.2021 r. uczniowie klasy III c cieszący się z powrotu do szkoły 

zaproponowali nam prosty sposób na rozruszanie się podczas przerwy 

śródlekcyjnej. Wystarczyło obejrzeć filmik „Przerwa rytmiczno – 

ruchowa w klasie 3c”, wyrysować kwadrat 4/4, a pomysły pojawiały się 

same! Nie ma to jak wspólnie spędzamy czas na lekcjach i przerwach!  

❖ W lutym w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego uczniowie klas 6b, 6e, 6f, 6g, 6i, 6j, 8b i 8d napisali 

autorskie dyktanda, które zostały zamieszczone w elektronicznej książce 

zredagowanej przez p. Małgorzatę Ostrowską. 

❖ 08.03.2021 r. w szkole został zorganizowany konkurs z okazji 

Obchodów Dnia Nauki Polskiej pod hasłem: 545 rocznica urodzin 

Mikołaja Kopernika -19 II, skierowany do uczniów klas siódmych  

i ósmych. Wszystkie nadesłane prace (21) zostały nagrodzone,  

a dodatkowo uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, otrzymali 



oceny celujące z fizyki oraz punkty do oceny z zachowania. 

Organizatorki, pani Katarzyna Korsak i Jolanta Trocka zaprezentowały 

prace w  filmie w formie kolażu. 

❖ 11.03.2021 r.  obchodziliśmy w świetlicy Dzień Marchewki. Każde 

dziecka miało na sobie coś pomarańczowego. Oprócz zabaw  

i konkursów związanych z marchwią dzieci sporo dowiedziały się  

o wartościach odżywczych, jakie posiada marchew. Dzień Marchewki  

w świetlicy oprócz wspaniałej zabawy miał też więc walory edukacyjne. 

Dzieci zgodnie przyznały, że marchewka jest bardzo smaczna i chętnie 

będą po nią sięgały. 

❖ 19.03.2021 r. Wychowankowie świetlicy razem z p. Anną Pleskowicz  

i p. Magdaleną Musiał postanowili umilić bliskim trudny czas pandemii. 

Dzieci na kartkach pocztowych napisały, a następnie przy pomocy pań 

wysłały kilka życzliwych słów swoim bliskim, m.in. rodzicom, 

rodzeństwu lub dziadkom. To był prawdziwy Dzień Życzliwości!  

❖ W ramach Tygodnia Sportu tego dnia w naszej świetlicy odbyła się też 

wspaniała olimpijka sportowa. Dzieci podzielone na dwie drużyny 

zmierzyły się z wieloma konkurencjami sportowymi, takimi jak: biegi, 

skoki, turlanie piłki itp. Ucząc się współpracy w zespole, wykazały się 

szybkością, zwinnością, celnością, refleksem, a przede wszystkim 

świetnie się bawiły. 

❖ Klasa 3c kontynuowała udział w projekcie eTwinning ”Fun Math”. 

Uczniowie pod kierunkiem pani Agaty Sosnowskiej uczyli się 

matematyki w sposób aktywny, manipulacyjny, oparty na grywalizacji, 

eksperymentach i działaniu. Można się było o tym przekonać oglądając 

zamieszczony na stronie internetowej szkoły filmik pt. „Mierzymy- 

prezentacja”. 

❖ Dzieci z grupy 0A zostały małymi przyrodnikami. W ramach zajęć 

„Odkrywamy zjawiska przyrody” w czynny i samodzielny sposób 

zdobywały doświadczenia umysłowe w zakresie funkcjonowania 

przedmiotów, zjawisk, ich cech i właściwości. Badały także różnego 

rodzaju zależności przyczynowo- skutkowe między nimi. 

❖ W marcu w ramach kampanii społecznej „Pola Nadziei” zostały 

przygotowane przez uczniów kartki wielkanocne. W akcję 

zaangażowane były też panie: K. Korsak, M. Syguła – Iwaniuk,  

M. Musiał, I. Kozikowska, A. Pleskowicz, J. Lul  

i E. Karwowska. Zdjęcia wspaniałych i twórczych prac można było 

obejrzeć w prezentacji komputerowej.  

❖ 21.03.2021 r. obchodziliśmy Dzień Osób z Zespołem 

Downa. Uczniowie klasy 6i tego dnia nosili kolorowe skarpetki. W ten 



sposób zwrócili uwagę na prawa osób z Zespołem Downa do życia i do 

pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. 

❖ Zespół do Spraw Wolontariatu był organizatorem wielkanocnej zbiórki 

żywności, w którą włączyli się uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy 

szkoły, a w szczególności panie: L. Czerniakowska, A. Gryc,  

M. Białkowska, M. Owczarczyk, M. Mroczko i K. Kossakowska.  

W dniach 15.03-25.03 zbierana była żywność tzw. długoterminowa.  

Za pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas przy kościele pw. 

Świętego Karola Boromeusza, dzięki dużej ofiarności darczyńców, 

przekazano 30 paczek najbardziej potrzebującym seniorom z osiedla 

Nowe Miasto oraz 6 paczek- uczniom naszej szkoły. 

❖ W marcu biblioteka szkolna zorganizowała dla uczniów klas czwartych 

konkurs  plastyczny pod hasłem „Projekt nowej okładki mojej  ulubionej 

książki”. Nagrodzono trzy najciekawsze prace uczennic: A. Hościło 

(IVe), A. Jakoniuk (IVc) i E. Ludwickiej (IVb) oraz wyróżniono projekt 

N. Sakowicz (IVc), o czym na stronie internetowej szkoły 

poinformowała współorganizator konkursu- pani Małgorzata Zimnoch.   

❖ W kwietniu wzięliśmy udział w akcji charytatywnej ogłoszonej przez 

Samorząd Uczniowski, aby spełnić życzenie chorej na nowotwór 

Amelki. Na prośbę jej wychowawczyni i jej rodziców, włączyliśmy się 

w akcję wysłania pocztówek z życzeniami urodzinowymi. Dziewczynka 

świętująca swoje 13.urodziny otrzymała mnóstwo pięknych kartek  

z całej Polski. Mamy nadzieję, że dzięki temu ten dzień był dla niej 

wyjątkowy a wola walki z nawracającą chorobą- większa. 

❖ Również w kwietniu nauczyciele języka polskiego zorganizowali 

Miejski Konkurs Poetycki „Bohater literacki w wersach wiersza 

ukryty”, który objęty został patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty  

i Książnicy Podlaskiej. W kategorii klas IV – VI jury przyznało  

4 nagrody i 4 wyróżnienia, wśród których znalazły się trzy uczennice SP 

nr 50- Amelia Jakoniuk i Justyna Malwina Moroz (laureatki) oraz 

Andżelika Klimowicz (wyróżniona). W kategorii klas VII –VIII jury 

przyznało 2 nagrody, w tym jedną naszemu uczniowi- Piotrowi Grójec. 

❖ 19.04.2021 r. już po raz trzeci SP nr 50 w Białymstoku włączyła się  

w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną „Żonkil” organizowaną 

przez Muzeum POLIN w 78 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim 

pod honorowym patronatem MEN i wojewódzkich kuratorów oświaty. 

Żonkile symbolizują pamięć o bohaterach powstania w Getcie 

Warszawskim z 1943r., szacunek i nadzieję. W ramach realizacji 

projektu  koordynowanego przez panią Marzenę Joka w dniach 19- 22 

kwietnia w 9. oddziałach klasowych (ok. 220 uczniów naszej szkoły) 



zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dotyczące tych 

historycznych wydarzeń. 

❖ 21.04.2021 r. na godzinie wychowawczej w klasie 6i gościła pani Maria 

Zdrajkowska – wokalistka zespołu muzyki folk - Czeremszyna. 

Spotkanie to było realizacją jednego z zadań Ogólnopolskiego Projektu 

Edukacyjnego  „Z kulturą mi do twarzy” – „Na ludową nutę”. 

❖ W dniach 20- 27 kwietnia odbyły się w naszej szkole następujące akcje 

zorganizowane przez SU działający pod kierunkiem pani E. Świrydziuk 

i M. Ostrowskiej: 1. Z okazji Światowego Dnia Kreatywności  

i Innowacji uczniowie indywidualnie lub wspólnie z całą klasą ułożyli 

wiersze o SP 50, które zostały zebrane i opublikowane w wirtualnym 

tomiku poezji.  2. Z okazji Dnia Ziemi uczniowie posprzątali tereny 

wokół swoich domów lub bloków. 3. Z okazji Światowego Dnia Książki 

i Praw Autorskich powstał padlet, w którym miłośnicy literatury 

reklamowali swoje ulubione lektury.   

❖ Pod koniec kwietnia uczniowie klasy VII g zamieścili na stronie 

internetowej szkoły prezentację dla uczczenia 230 rocznicy Konstytucji 

3 Maja. Ta ustawa rządowa Sejmu Czteroletniego była drugą na świecie 

i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych 

oraz prawa i obowiązki obywateli. Dzięki prezentacji cała społeczność 

szkolna mogła zapoznać się bliżej z ważnymi faktami z dziejów naszego 

kraju oraz wykonać rozmaite ćwiczenia i ciekawe quizy. 

❖ W maju uczennica klasy 8d- Patrycja Modzelewska (pod kierunkiem 

pani Małgorzaty Ostrowskiej) zdobyła wyróżnienie w VII 

Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy 

lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”. Sukces tym większy, że 

konkurs był skierowany nie tylko do uczniów klas VIII szkół 

podstawowych, ale również do uczniów szkół ponadpodstawowych.  

❖ W dniu 6 maja odbył się szkolny konkurs ortograficzny ,,Mistrz 

Ortografii" klas III. Do tego etapu konkursu zakwalifikowali się laureaci 

wyłonieni w eliminacjach klasowych. I miejsce i tytuł ,,Mistrza 

Ortografii" zdobył uczeń kl.IIIe Jakub Kryszczyński , „I Wicemistrzem” 

został Stanisław Kozioł z klasy IIIb, a tytuł „II Wicemistrza Ortografii” 

zdobył Iwo Pawilcz z klasy IIId. Przyznano też trzy wyróżnienia. Za 

organizację konkursu, w który zaangażowane były wychowawczynie 

klas trzecich, odpowiadały panie Katarzyna Kłopotowska i Hanna 

Ostaszewska. 

❖ 16.05.2021 r. rozstrzygnięta została II edycja Wojewódzkiego Konkursu 

Plastyczno-Informatycznego pt. „Mój superbohater – mój autorytet” 

(organizatorzy- panie K. Korsak i E. Świrydziuk). Twórcy (uczniowie 



klas integracyjnych) w 110 pracach konkursowych zaprezentowali 

swoich bohaterów – autorytety w sposób barwny i  inspirujący, oparty 

na wiedzy i umiejętnej argumentacji.  Wśród postaci znaleźli się 

wybitni  duchowni, patrioci, naukowcy, sportowcy,  społecznicy. Wiele 

prac przedstawiało najważniejsze dziecięcemu sercu autorytety: 

rodziców, ukochane babcie, dziadków i panie wychowawczynie.  

W kategorii wiekowej klas I-IV II miejsce zdobyła A. Hościło, a III- N. 

Krasińska, zaś wyróżnienia aż sześciu uczniów klas młodszych SP  

nr 50. Natomiast w kategorii wiekowej klas V-VIII dwa miejsca także 

przypadły naszym uczniom: I miejsce zdobył D. Kruglicz, a III  

- J. Hościło. 

❖ 23.05.2021 r. odbył się konkurs poetycki zorganizowany przez 

bibliotekę szkolną dla uczniów klas piątych naszej szkoły. Osobą 

odpowiedzialną za jego przeprowadzenie była pani Dorota Śliwińska.  

I miejsce za wspaniały wiersz zdobył Michał Danilczuk z kl. Va 

❖ W maju –w tym trudnym roku - w dość nietypowy sposób odbył się 

przegląd muzyczny pt. „MINI PLAYBACK SHOW”. Zadaniem 

uczestników było tym razem przesłanie nagrania i zdjęć z występu  

w formie elektronicznej. Przegląd skierowany był do uczniów kl. I – III 

uczęszczających do SP nr 50. Celem przeglądu było nie tylko rozwijanie 

zainteresowań  muzycznych i tanecznych, pokonywanie tremy podczas 

publicznych wystąpień, ale przede wszystkim pobudzenie aktywności 

wśród uczniów i zachęcenie do zaprezentowania swoich zdolności. 

❖ Pani Katarzyna Sidorczuk wraz z drużyną „Radioaktywne Odpady” 

zdobyła II miejsce na XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności 

Destination Imagination, która odbyła się w dn. 28-30. 05.2021 r. we 

Wrocławiu. Drużyna uczestniczyła w Wyzwaniu Technicznym w III 

poziomie wiekowym 15-19 lat, w którym główny nacisk położony jest 

na umiejętności techniczne, współpracę w zespole, kreatywność oraz 

umiejętność prezentacji. 

❖ I czerwca w Dniu Dziecka mieliśmy okazję przekazać podarunki, które 

były w ostatnim czasie zbierane dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka 

przy ul. Boboli 5 w Białymstoku. Akcję z udziałem społeczności 

szkolnej zorganizowało Szkolne Koło Wolontariatu pod kierunkiem 

pani Ewy Frankowskiej i Iwony Górskiej. Przygotowane paczki 

wywołały uśmiech na twarzach dzieci i umiliły im ten jakże ważny 

dzień. Po raz kolejny pokazaliśmy, iż wartości, którymi kierowała się 

nasza patronka - Święta Jadwiga Królowa Polski - są bardzo bliskie 

naszym sercom i chcemy się nimi kierować. 



❖ 08.06.2021 r. nasza uczennica- Natalia Perz z kl. 7b (przygotowana 

przez panią Annę Rożko) została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu 

Literacko-Fotograficznego „(Pod)różne historie”! – „O podróżach  

w pandemii”, zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz 

Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku. Udowodniła 

tym samym, że młodzież zamknięta we własnych czterech ścianach 

chętniej poddaje się fantazjowaniu i pozwala swojej wyobraźni na 

swobodne snucie fantastycznych historii. Praca Natalki o niepozornym 

tytule „Lekcja matematyki” to niesamowita historia  stworzona przez 

niczym nieskrępowaną wyobraźnię uczennicy.  

❖ 11.06.2021 r. pod kierunkiem pani Izabeli Kozikowskiej i Magdaleny 

Syguła- Iwaniuk odbył się Szkolny Przegląd Talentów „Mam talent”.  

W drodze wewnątrzklasowych eliminacji zostali wytypowani 

reprezentanci klas drugich i trzecich do zaprezentowania swoich 

szczególnych umiejętności. Dzieci pokazały cały wachlarz uzdolnień, 

jak np. taniec, śpiew, akrobatyka artystyczna, karate, recytacja wierszy, 

żonglerka piłką, układanie kostki Rubika.  

❖ W tym roku szkolnym uczniowie SP nr 50 wzięli udział  

w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. 

Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Małgorzata 

Ostrowska, która wykonywała zadania z klasą 6i. Do realizacji zadań 

projektowych przystąpiły też klasy: 6a wraz z panią Urszulą Karpowicz, 

6j – z panią Emilią Fadejew, 7f – z panią Anetą Niemotko i 8c – z panią 

Katarzyną Tomkiel. Wprowadzenie uczniów w świat wartości i kultury 

poprzez aktywny udział w projekcie zaowocowało przyznaniem dla SP 

nr 50 certyfikatu „Z kulturą mi do twarzy”. 

❖ Obchody Święta Szkoły wyglądały w tym roku inaczej niż zwykle, ale  

i tak byliśmy szczęśliwi, gdyż mogliśmy świętować je razem. Przez cały 

dzień odbywały się Akcje Animacje pod hasłem „Nasza Patronka”. 

Każda z klas oglądała prezentację o patronce szkoły, a następnie 

rozpoczynała się zabawa w malowanie porteru Świętej Jadwigi  

- z zamkniętymi oczami! – oraz projektowanie sukni Królowej. Ponadto 

wymyślano krótkie rymowanki o naszej patronce, choć niekiedy 

uczniowie, czując natchnienie płynące chyba od samej Świętej Jadwigi, 

podeszli do zadania bardzo poważnie i z pełnym zaangażowaniem 

układali wiersze dłuższe i wzniosłe. 

❖ W czerwcu w II Szkolnym Konkursie Wiedzy o Państwie Polskim 

zorganizowanym przez panie: R.Budźko, K.Szczęsnowicz, A.Rożko  

i A.Mariankowską I miejsce zdobyła Wiktoria Sroczyńska z kl. VIIIa  



i Franciszek Borawski z kl.VI b. Przyznano też dwa drugie, dwa 

trzecie miejsca oraz wyróżnienie. 

❖ Również w czerwcu br. ukazał się ostatni w tym roku, wakacyjny numer 

gazetki. Uczniowie pracujący pod kierunkiem pani Magdaleny Mroczko 

znaleźli w nim m. in. sposoby na wakacyjną nudę, zasady 

bezpieczeństwa w czasie wyjazdów wakacyjnych, przepisy na zimne 

napoje i stałą rubrykę: Kącik wolontariatu. 

❖ W roku szkolnym 2020/2021 85 szkół podstawowych, spośród 

wszystkich w województwie podlaskim, mogło poszczycić się tym, że  

w gronie ich uczniów był laureat wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych. 10 tytułów laureata oraz 2 tytuły finalisty  

w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez 

Podlaskiego Kuratora Oświaty pozwoliło zająć naszej szkole zaszczytne 

II miejsce. 

❖ W roku szkolnym 2020/2021 klasa VIIIb integracyjna pod kierunkiem 

wychowawczyni pani Barbary Jaworskiej była uczestnikiem projektu 

międzynarodowego eTwinning synergia Erasmus +. Uczniowie 

realizowali zadania projektu edukacyjnego „Ach du liebe Zeit! - War 

denn früher alles besser?”, który dotyczył sposobów spędzania czasu 

wolnego w okresie dzieciństwa przez rodziców i dziadków, porównania 

i analizy tradycji oraz zajęć dawniej i dziś. Zgłoszenie uczniów do 68. 

Europejskiego Konkursu Digital EU –and YOU?! zaowocowało 

zdobyciem przez VIII B tytułu laureata tego konkursu. Projekt ten został 

też odznaczony Krajową Odznaką Jakości. Również każdy uczeń zdobył 

Uczniowską Odznakę Jakości - certyfikat, który można wykorzystać  

w późniejszym CV np. jako potwierdzenie kompetencji pracy w grupie. 

Poza tym uczniowie klasy VIII B wzięli udział w szkolnym etapie 

konkursu ,,Moja pasja początkiem drogi do kariery” pod hasłem: 

,,Innowacyjność i kreatywność drogą do samodzielnego budowania 

kariery zawodowej”. Wyróżnienie w etapie rejonowym organizowanym 

przez CKU w Białymstoku zdobył Sebastian Fruziński. 

❖ 23.08.2021 r. Uczniowie klasy Ib integracyjnej razem  

z wychowawczyniami- Elżbietą Baczewską  i Bożeną Puchalską 

zakończyli udział w Projekcie eTwinning „Szczęśliwi czy smutni, pokaż 

to poprzez sztukę!". W tym projekcie skupili się na emocjach takich jak: 

szczęście, smutek, złość, zazdrość, strach i miłość i znaleźli sposoby ich 

wyrażenia poprzez sztukę. Udział w projekcie poprawił postrzeganie 

emocji przez uczniów, znajomość siebie i swoich potrzeb, reakcji na 

emocje, poprawił znajomość języka angielskiego oraz rozwinął 



umiejętności uczniów w zakresie ICT. Ponadto rozwijali oni swoją 

kreatywność poprzez sztukę, ilustracje oraz tworzenie wspólnej 

opowieści pt.: „Sekret kraju emocji”. Został stworzony kolaż emocji na 

podstawie rysunków wszystkich Partnerów Projektu, a także powstała 

strona z opisem projektu i wspólnymi wynikami pracy nad 

nim. Uczniowie i pani Bożena Puchalska otrzymali Odznaki Jakości – 

eTwinning (2020- 2021). 

❖ Bogaty w wydarzenia i sukcesy, a jednocześnie kolejny, trudny z uwagi 

na panującą pandemię koronawirusa, rok szkolny zamknęła sierpniowa 

rada pedagogiczna, podczas której uroczyście pożegnano 

dotychczasowego dyrektora szkoły - panią Teresę Halinę Duniewska 

oraz długoletniego sekretarza szkoły - panią Grażynę Marcinowicz. Pani 

dyrektor, pełniąca swoją funkcję przez dwie kadencje (lata  2011- 2021), 

a wcześniej będąca wicedyrektorem szkoły (2001-2007) rozwinęła  

w SP nr 50 kształcenie integracyjne i zintegrowane. Dbała o rozwój 

infrastruktury szkoły i motywowała pracowników do ciągłego rozwoju, 

zachęcając do podejmowania ambitnych wyzwań. Dzięki Jej staraniom 

SP nr 50 wzbogaciła się o wielofunkcyjne boiska sportowe, podwórko 

talentów NIVEA, mini - siłownię „pod chmurką”, kolejną świetlicę 

szkolną oraz wiele adoptowanych do nowych potrzeb szkolnych sal  

i pomieszczeń, jak np. salę doświadczania świata. Pani Grażyna 

Marcinowicz natomiast przez 20 lat zatrudnienia w SP nr 50 rzetelnie 

realizowała wszystkie obowiązki przypisane Jej stanowisku. Zawsze 

miała ciepłe słowo dla nauczycieli i interesantów. Obie Panie, 

serdecznie pożegnane przez członków Rady Pedagogicznej, odeszły na 

zasłużoną emeryturę. Podziękowano także ustępującym wicedyrektorom 

szkoły za sumienne czuwanie nad nadzorem pedagogicznym  

i wspieranie nauczycieli i innych pracowników w realizacji codziennych 

zadań. W zawiązku z zakończeniem kadencji przez dyrektora szkoły 

pracę na stanowisku kierowniczym zakończyły panie- Sławomira Czuro 

i Ewa Jarzębińska a także pan Wojciech Zimnoch. Kwiaty i życzenia 

otrzymane od nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, Rady 

Rodziców i przedstawicieli ZNP były miłym podziękowaniem za lata 

wytężonej pracy na rzecz edukacji. „Nie ma ludzi niezastąpionych, ale 

na pewno są niepowtarzalni” to myśl, która towarzyszyła „wiecznej”, 

kryształowej róży podarowanej pani dyrektor Teresie Halinie 

Duniewskiej od wszystkich pracowników. 

 

 

 



 


