XIII Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół im. Św. Jana Pawła II
Dnia 11 maja 2017 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Surażu był gospodarzem XIII Zjazdu Podlaskiej
Rodziny Szkół im. Św. Jana Pawła II.
W spotkaniu uczestniczyło 36
szkół i placówek wychowawczych z
pocztami sztandarowymi z całego
województwa. Zjazd rozpoczął się
Mszą Świętą w kościele
parafialnym p.w. Bożego Ciała w
Surażu, którą celebrował Jego
Ekscelencja ks. Arcybiskup Edward
Ozorowski. Homilię wygłosił ks. dr
Janusz Wiśniewski Dyrektor Archdiecezjalnego Radia „I”. Zwracając się
do uczniów, powiedział między innymi, że powinni być podwójnie dumni i
szczęśliwi, iż mają za swgo patrona Św. Jana Pawła II. Jako człowiek
całym swoim życiem pokazywał, że wiara, miłość, prawda, praca i
szacunek do drugiego człowieka są wartościami najważnieszymi. W
dzisiejszym świecie to najlepszy wzór i autorytet dla młodych ludzi. Jako
Święty nadal może pomagać tym, którzy Go o to mądrze poproszą („Niebo
nie wsółpracuje z głupotą”), wstawiając się za nami u Boga. Oprawę
muzyczną podczas Mszy św. i całej uroczystości zapewniła orkiestra pod
batutą dyrygenta Franciszka Mocarskiego.
Następnie poczty sztandarowe, dostojni goście, nauczyciele, uczniowie
i rodzice przy dźwiękach muzyki
marszowej przeszli ulicami Suraża
do szkoły. Nad bezpieczeństwem
podczas przemarszu czuwali strażacy
z OSP w Surażu i Policja.
Wszystkich uczestników Zjazdu
powitali Burmistrz Suraża p. Henryk
Łapiński i Dyrektor Zespołu p.
Dorota Marczuk, która podczas swojego wystąpienia nawiązała do bogatej
historii Suraża oraz przeczytała list od Papieża Franciszka, w którym
przekazał swoje błogosławieństwo uczestnikom Zjazdu.

Minął rok od ostatniego spotkania Rodziny Szkół imienia Jana Pawła
II, który odbył się w gościnnej Czarnej Białostockiej.
To dla nas zaszczyt, że teraz my pełnimy rolę gospodarzy. Gmina
Suraż jest niewielka, ale ma wielkie tradycje historyczne. Tysiąc lat temu
było tu grodzisko. W XV wieku było tu miasto z zamkiem. Staliśmy się
grodem królewskim. Możemy powiedzieć, że nas – naszą szkołę i
miejscowość – łączy z naszym patronem Kraków, siedziba królów polskich.
Właśnie z Krakowa – grodu naszego wielkiego Patrona – król Kazimierz
Jagiellończyk nadał w 1445 r. Surażowi prawa miejskie.
Nieskromnie też powiem, że mamy i związki z Watykanem, gdzie swoją
wielką misję pełnił nasz Patron Jan Paweł II. Otóż właśnie ze stolicy
apostolskiej otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo Jego
Świątobliwości Ojca Świętego Franciszka dla naszego spotkania.
Oto treść listu:
Następnie podkreśliła rolę
Patrona Św. Jana Pawła II w
wychowaniu dzieci i młodzieży.
Zadała im pytanie, kim dla nich jest
ich Patron – posągową postacią
godną podziwu czy wzorem do
naśladowania? Odpowiedzią na te
wątpliwości były listy do Patrona
nadesłane na konkurs, których
fragmenty odczytały uczennice III klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Surażu. Świadectwa młodych ludzi w nich zawarte pozwalają
mieć nadzieję, że uczniowie Podlaskiej Rodziny Szkół im. Św. Jana Pawła
II będą budowniczymi przyszłości opartej na fundamentach nauki
Wielkiego Patruna.
Następnie pani dyrektor
poprosiła ks. Dziekana Andrzeja
Kondziora o poświęcenie tablicy
upamiętniającej uroczystość
nadania imienia Jana Pawła II
Szkole Podstawowej i Publicznemu
Gimnazjum w Surażu, którą

ufundowali Wspólnota Gruntowa „Grądek” z Suraża i Rodzice. Uczniowie
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu
złożyli kwiaty przed popiersiem Patrona, dziękując za otrzymane za Jego
pośrednictwem łaski.
Przemówienia gości honorowych rozpoczął p. Roman Czepe doradca
Wojewody Podlaskiego, który
przekazał serdeczne pozdrowienia
od Pana Wojewody Bohdana
Paszkowskiego oraz życzenia
owocnego i pomyślnego
spotkania. Stwierdził, że o
życzliwości Wojewody
Podlaskiego dla Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II świadczy
objęcie spotkania honorowym
patronatem oraz przekazanie nagród konkursowych. R. Czepe
pogratulował szkołom wyboru tak wspaniałego patrona, który jest nie tylko
świętym i był głową Kościoła, ale także gigantem ludzkiej myśli i
duchowości, wybitnym intelektualistą, filozofem i teologiem, człowiekiem
kultury, liderem pozytywnych przemian w świecie.
Następnie głos zabrała p.
Elżbieta Kamińska Dyrektor
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w
Białymstoku, która w imieniu Pani
Kurator Jadwigi Marioli Szczypiń i
sowim podziękowała za
organizację XIII Zjazdu oraz
wyraziła uznanie za pracę, która
służy młodym ludziom w odkrywaniu bogactwa osobowości i nauki Ojca
Świętego. Pani Maria Marciszewska
Dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa
Powiatowego odczytała list Starosty
Powiatu Białostockiego Antoniego
Pełkowskiego, w którym złożył On
wyrazy szacunku i gratulacje osobom

zaangażowanym w organizację Zjazdu oraz życzył, aby w szkołach
wzrastały kolejne roczniki młodych ludzi idących przez życie wierni
zasadom, które głosił Papież Jana Pawłem II. Obie Panie wyraziły radość z
możliwości uczestniczenia w spotkaniu tak wielu młodych ludzi, dla
których Papież Polak jest drogowskazem w ich życiu. Przekazały też na
ręce p. Dyrektor upominki od Kurator Oświaty w Białymstoku i Starosty
Powiatu Białostockiego.
Kolejnym punktem programu
była część artystyczna, podczas
której uczniowie klasy piątej
przedstawili pantomimę nawiązującą
do słów Patrona: „Człowiek jest
stworzony do miłości”. Krótki
spektakl bardzo wzruszył widownię,
ponieważ poruszał problem
odrzucenia, poszukiwanie akceptacji
i potrzebę miłości. Przedstawienie
zostało gorąco przyjęte przez publiczność. Zachwycił również śpiew
piosenek w wykonaniu chóru i solistek. Uroczystość uświetnił pokaz
układu tanecznego marżoretek z Białegostoku.
Kolejną częścią spotkania było rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie
nagród. W konkursie plastycznym „Św. Jan Paweł II w harmonii z
przyrodą” uczniowie mieli ukazać
Papieża Polaka kochającego
przyrodę. Nadesłano 105 prac,
które uczestnicy Zjazdu mogli
obejrzeć na wystawie. Konkursy
literackie: „List do Patrona mojej
szkoły Św. Jana Pawła II” i
„Spotkanie z Janem Pawłem II”
ukazały osobiste relacje dzieci i
młodzieży ze swoim Patronem
oraz Jego ogromną rolę w kształtowaniu postaw i charakterów, o czym
można było się przekonać, słuchając czytanych fragmentów. Uczestnicy
najlepszych prac otrzymali nagrody, które ufundowali: Wojewoda
Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Nadleśnictwo Dojlidy,
Burmistrz Suraża i Lokalni sponsorzy: Rada Rodziców, Wspólnota
Gruntowa „Grądek” i Park Linowy w Doktorcach.

Wszyscy goście otrzymali
pamiątki XIII Zjazdu Podlaskiej
Rodziny Szkół im. Św. Jana Pawła II
– własnoręcznie wykonane przez
uczniów Szkoły Podstawowej i
Publicznego Gimnazjum w Surażu
obrazki przedstawiające
najpiękniejsze miejsca naszego
miasteczka i gminy.
Na zakończenie części oficjalnej p. Dyrektor Dorota Marczuk
podziękowała wszystkim za liczne przybycie i zaprosiła wszystkich na
poczęstunek. Goście mogli też dokonać wpisu w księdze pamiątkowej i
wziąć udział w tworzeniu „Serca Serc”.
Uczniom przybyłym na Zjazd została przygotowana oferta
warsztatowa:
1. Konkurs wiedzy „Wszystko, co każdy młody Polak powinien
wiedzieć o papieżu Św. Janie Pawle II” –.Uczniowie sprawdzili
swoją wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń z życia Karola
Wojtyły oraz pontyfikatu Jana Pawła II. Uczestnicy za uzyskane
punkty otrzymali dyplom i tytuł „Eksperta w dziedzinie życia i misji
Św. Jana Pawła II”.
2. Wystawa „Wtedy świat się zatrzymał” Zaprosiliśmy młodzież do
zapoznania się z archiwalnymi materiałami dotyczącymi śmierci,
pogrzebu Jana Pawła II i relacji świata na to wydarzenie.
3. „Śpiewajmy Panu” Śpiew pieśni ulubionych przez papieża Jana
Pawła II i innych piosenek oazowych, religijnych. Muzykę na żywo
zapewnił dyrektor MGOK w Surażu– Pan Marek Jarosz.
4. Wyjście do Muzeum Archeologiczno – Etnograficznego w Surażu.
Przewodnikiem po zbiorach prywatnego muzeum był jego
właściciel, syn założyciela – Pan Wiktor Litwińczuk.
5. „Nasza Mała Ojczyzna” –Wszyscy uczestnicy Zjazdu mogli
zapoznać się z ofertą turystyczną gminy Suraż, obejrzeć wystawę
najciekawszych, wartych zwiedzenia miejsc.
Po zjedzeniu kiełbasek z grilla i ciasta ufundowanego przez cukiernię
„U Lecha” w Łapach młodzież uczestniczyła w warsztatach.

Niezapomnianymi wrażeniami ze spotkania wszyscy dorośli
uczestnicy Zjazdu dzielili się przy wspólnym, smacznym obiedzie.

