Gmina Radzyń Podlaski

5.ROCZNICA NADANIA IMIENIA ŚWIĘTEGO JANA
PAWŁA II SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁCE
29 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce miała miejsce podniosła uroczystość.
Dyrekcja, uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice i zaproszeni goście świętowali 5. rocznicę
nadania imienia szkole.

Po uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Trójcy Świętej uczestnicy udali się do hali sportowej, gdzie dyrektor p.
Dariusz Jurek rozpoczął część oficjalną. Odśpiewano hymn szkoły, następnie delegacje poszły pod pomnik Papieża,
który znajduje się obok budynku, by złożyć kwiaty i zapalić znicze. Pan dyrektor powitał zebranych i gości: ks.
kanonika Krzysztofa Pawelca, przewodniczącą Rady Gminy p. Barbarę Palicę, wójta Gminy Radzyń Podlaski p.
Wiesława Mazurka, zastępcę wójta p. Annę Grochołę, przewodniczącą Rady Rodziców p. Ewelinę Batyrę- Wiatr,
dyrektor Zespołu Szkół w Zabielu p. Wiolettę Chmielarz, członków jury II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego: p.
Jolantę Palicę, p. Annę Korulczyk, p. Adama Świcia i radnego Gminy Radzyń Podlaski p. Arkadiusza Gosa. W dalszej
części przedstawił krótką historię wydarzeń związanych z obchodami kolejnych rocznic nadania imienia. Podkreślił, że
Patron jest wyjątkowy dla naszej społeczności, ponieważ w licznych wystąpieniach ukazywał wartości, które kształtują
postawy młodzieży takie jak: sprawiedliwość, wierność ideałom, wolność, pokój, postęp. Przypomniał, że Jan Paweł II
to człowiek, którego wiara, wiedza, uczciwość, moralność i dokonania są wzorem do naśladowania dla obecnych i
przyszłych pokoleń.
Punktem kulminacyjnym był spektakl teatralny, w czasie którego młodzi artyści pokazali „jak z pewnego uparciuszka,
kwiat wydobył blask serduszka”. W problemach księżniczki Semiramidy widzowie mogli dostrzec analogię do
własnych postaw i zachętę do walki ze swoimi słabościami. Bogata scenografia, piękna muzyka i komponujące z
treścią układy taneczne były możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych. Za
wspaniały występ słuchacze podziękowali gromkimi brawami. Skorzystali również z poczęstunku, którym były m.in.
kremówki papieskie.
W ramach obchodów uroczystości zorganizowano również II Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Poezja i proza Jana
Pawła II”, do którego przystąpiło 35 uczniów.
Część artystyczną przygotowali nauczyciele: Halina Mironiuk, Piotr Skowron, Elżbieta Wierzchowska, Katarzyna
Ostrowska, Agnieszka Lewczuk.
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