Gmina Radzyń Podlaski

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole
Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce.
19 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2018/2019. Wzięli w nim udział dostojni goście: wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, ksiądz
kanonik, proboszcz parafii Trójcy Świętej Krzysztof Pawelec, przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Batyra – Wiatr, a
także dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Jako pierwszy zabrał głos dyrektor szkoły Dariusz Jurek. Podsumował miniony rok szkolny, podziękował wójtowi za
bardzo dobrą, aktywną współpracę, za zaangażowanie w realizację działań na rzecz społeczności szkolnej, także za
wsparcie finansowe wielu przedsięwzięć. Słowa uznania skierował do księdza Krzysztofa Pawelca za modlitwę,
życzliwość i pomoc. Szczególne podziękowanie, za cały rok wspólnego wysiłku i nauki, otrzymali uczniowie,
nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz odchodzący z pracy emeryci.
Zaproszeni goście pogratulowali osiągnięć uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom, podziękowali za owocną
współpracę, trud i zaangażowanie. Uczennice z najwyższą średnią ocen na świadectwie, Weronika Korulczyk z kl. V
a i Dominika Górnik z kl. III a gimnazjum, otrzymały stypendium wójta gminy Radzyń Podlaski. Następnie wręczono
dyplomy, nagrody i świadectwa uczniom, którzy zdobyli odznakę wzorowego ucznia lub świadectwo z wyróżnieniem,
zaś rodzicom podziękowania.
Zakończenie tego roku było wyjątkowe, ponieważ żegnaliśmy ósmoklasistów i gimnazjalistów. Wzruszeniom nie było
końca. Z łezką w oku oglądaliśmy prezentację multimedialną, słuchaliśmy części artystycznej w wykonaniu naszych
absolwentów i przedstawicieli klasy siódmej, a także pięknie zaśpiewanej przez nauczyciela Piotra Skowrona piosenki
zespołu Perfect pt. „Nie płacz Ewka”. Dedykował ją, w imieniu swoim i nauczycieli, pracownikom odchodzącym na
emeryturę, uczniom klas ósmych i trzecich gimnazjum, za ich energię, radość i życie, które wnieśli do naszej szkoły.
Na zakończenie zabrał głos dyrektor szkoły, życzył radosnych, udanych i bezpiecznych wakacji, aby pomogły
zregenerować siły i wrócić z zapałem do pracy.
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