Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku
10 - lecie istnienia
We wrześniu 2010 r. narodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Białymstoku. Pomysłodawcą projektu był rodzic
i absolwent naszej szkoły pan Robert Jóźwiak, który wraz z panem dyrektorem Bogdanem Wróblem przygotował całą dokumentację niezbędną do założenia
tego typu organizacji.
Dnia 21.10.2010r. odbyło się zebranie założycielskie, na którym rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego
w Białymstoku założyli organizację pozarządową o nazwie „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku”. Na tym pierwszym
zebraniu w szkole, przy ul. Kamiennej 15, obecnych było 36 członków założycieli stowarzyszenia, w tym 20 rodziców i 16 nauczycieli SP5.
Datą wpisu stowarzyszenia w KRS jest dzień 15.02.2011r. Stowarzyszenie posiada nr KRS 0000378434.
Pierwszym prezesem zarządu został pan Robert Jóźwiak, a tak przedstawia się skład kolejnych zarządów stowarzyszenia:
ZARZĄD

ZARZĄD

ZARZĄD

ZARZĄD

KADENCJA 2010 – 2013

KADENCJA 2013 – 2016

KADENCJA 2016 – 2019

KADENCJA 2019 – 2022

PREZES – Robert Jóźwiak

PREZES – Dorota Isajuk

PREZES – Maria Gościk

PREZES – Izabela Mokrzecka

Wiceprezes – Helena Grodź

Wiceprezes – Ewa Dmowska

Wiceprezes – Jerzy Okrasiński

Wiceprezes – Agnieszka Antczak

Wiceprezes – Aneta Pańkowska

Wiceprezes – Helena Grodź

Wiceprezes – Renata Pawlak

Wiceprezes– Agnieszka Oniskiewicz

Skarbnik – Aneta Michalczuk

Skarbnik – Aneta Michalczuk

Skarbnik – Aneta Michalczuk

Skarbnik – Urszula Skiepko

Sekretarz – Marcin Kuźniecow

Sekretarz – Jolanta Jasiuk

Sekretarz – Jolanta Jasiuk

Sekretarz – Anna Grelecka

Członek – Teresa Walczuk

Członek – Teresa Walczuk

Członek – Agnieszka Sawoniuk

W roku 2020 obchodzimy 10 - lecie istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół SP5 w Białymstoku !!!

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się następującymi celami: wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku, promocja osiągnięć Szkoły i jej zasłużonych wychowanków, wspomaganie Szkoły w stałym
poprawianiu warunków lokalowych, pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych, wspieranie działań Szkoły w organizacji imprez i uroczystości
związanych z jej działalnością, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie dóbr kultury i tradycji, ochrona i promocja zdrowia,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja wypoczynku uczniów, upowszechnianie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomoc
finansowa i rzeczowa dla uczniów wybitnie uzdolnionych.
W ciągu 10 lat istnienia STOWARZYSZENIE zrealizowało wiele projektów dla społeczności lokalnej i uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 5
w Białymstoku, było ich organizatorem lub współorganizatorem, a mianowicie:
1.

Małą Ojczyznę nosimy w sobie – 2011r.

Realizacja zadania publicznego organizacji pozarządowej w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt
opracowany przez członków zarządu stowarzyszenia i nauczycieli SP5, mający na celu wdrożenie szeregu inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych
skierowanych do dzieci i młodzieży z osiedla Bojary, Sienkiewicza i Piasta oraz do społeczności lokalnej. Formami realizacji projektu były:


Konkurs historyczno-literacki ”Szkoła Podstawowa nr 5 jedną z kart historii Bojar, jedną z kart historii Białegostoku”



Miejski konkurs plastyczny „Pejzaże starego Białegostoku”



Rodzinny konkurs fotograficzny „Czy wiesz gdzie mieszkasz?”



Konkurs poezji patrona szkoły Władysława Broniewskiego



Wizyty w białostockich muzeach



Cykl zajęć „Multimedialne Bojary”, prezentacje multimedialne o historii Białegostoku i dzielnicy Bojary uczniów klas 6



Organizacja wystawy „Stary Rynek” o historii Białegostoku i dzielnicy Bojary



Questing historyczny – gra patrolowa poszukiwania śladów dawnej przeszłości Bojar i Białegostoku



Wieczór muzyczno – poetycki w wykonaniu zespołu muzyki dawnej „Aulos”



Przygotowanie i wydanie publikacji historycznej „Piątka na szóstkę” z okazji 90-lecia szkoły



Cykl spotkań „To się wydarzyło 90 lat temu …”

2.

Dawnych wspomnień czar czyli piosenka Ci nie da zapomnieć – 2011r.

Projekt opracowany przez członków zarządu stowarzyszenia i nauczycieli SP 5, mający na celu wdrożenie szeregu inicjatyw kulturalnych
i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z osiedla Bojary, Sienkiewicza i Piasta oraz do społeczności lokalnej, promowanie wspólnego
muzykowania jako rodzinnego sposobu na spędzanie wolnego czasu, promocja SP5 w środowisku lokalnym, podniesienie świadomości
i samooceny babć, dziadków i osób starszych mogących podzielić się swoją wiedzą i zdolnościami z dziećmi oraz społecznością szkolną
i lokalną. Formami realizacji projektu były:

3.



Cykl spotkań „Muzyczna kawiarenka – Dawnych wspomnień czar, czyli piosenka Ci nie da zapomnieć” dla środowiska lokalnego



Wydanie publikacji „Nasz śpiewnik rodzinny”



Konkurs muzyczny „Rodzinne śpiewanie”

Krok po kroku w Białymstoku – 2011r.

Projekt opracowany przez członków zarządu stowarzyszenia i nauczycieli SP5, mający na celu wdrożenie szeregu inicjatyw kulturalnych
i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z osiedla Bojary, Sienkiewicza i Piasta oraz do społeczności lokalnej, pielęgnowanie miejsc
pamięci Białegostoku, budowanie więzi młodego człowieka z historią miasta w którym mieszka, kształtowanie poczucia dumy z przeszłości
historycznej i dokonań regionu. Formami realizacji projektu były:


Miejski konkurs plastyczny „Pejzaże starego Białegostoku”



Miejski konkurs fotograficzny „Białystok w szkiełku i oku”



Organizacja pokonkursowej wystawy prac



Wizyty w białostockich muzeach



Wycieczki z przewodnikiem po Białymstoku

4.

Poznajmy siebie – nasze Bojary – 2012r.

5.

Święta Bożego Narodzenia na Bojarach – 2012r.

Projekt członków zarządu stowarzyszenia i nauczycieli SP5 obejmujący inicjatywy kulturalne skierowane do uczniów i ich rodzin, mieszkańców
osiedla Bojary. Integracja mieszkańców osiedla Bojary poprzez udział w spotkaniu „Święta Bożego Narodzenia”. Formami realizacji projektu były:

6.



Spotkanie integracyjne „Święta Bożego Narodzenia w naszym domu”



Konkurs plastyczny „Moja rodzina”



Konkurs piosenki świątecznej



Rodzinne wykonanie dekoracji świątecznych na spotkaniu



Stworzenie prezentacji multimedialnej o tradycjach świąt bożonarodzeniowych

Bojary to mój mały świat – 2013r.

Projekt członków zarządu stowarzyszenia i nauczycieli SP 5 obejmujący inicjatywy kulturalne skierowane do uczniów i ich rodzin - mieszkańców
osiedla Bojary, mający na celu integrację mieszkańców osiedla Bojary, wspieranie działań utrwalających i promujących tożsamość kulturalną
Miasta Białystok, promowanie dziedzictwa kulturalnego osiedla Bojary. Formami realizacji projektu były:

7.



Cykl spotkań „Poznajmy siebie”, „Nasze Bojary”, „Białystok – moje miasto”



Konkurs na najciekawszą pracę promującą dzielnicę Bojary



Wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie



Wyjścia do białostockich muzeów, kin i teatrów

Miłośnicy literatury – I edycja, lata realizacji 2013-2014r.

Projekt członków zarządu stowarzyszenia i nauczycieli SP5. Projekt dotyczył rozwoju umiejętności językowych uczniów klas IV-VI SP5 poprzez
rozbudzanie zainteresowań uczniów literaturą oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania z liryką, epiką, dramatem
i sztuką, doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem,
rytmem i intonacją, uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań pisarskich i artystycznych. Formami realizacji projektu były:


Warsztaty z dykcji - spotkanie z aktorem białostockiego teatru.



Pocztówka z wakacji – szkolny konkurs plastyczny w języku angielskim



Spotkanie ze znanym pisarzem, poetą



Wieczorek poetycki - wiersze dowolne - ks. Jan Twardowski, K.K. Baczyński, M. Pawlikowska Jasnorzewska, W. Szymborska



Cykliczne Audycje radiowe w białostockim

radiu Akadera

- „Bez hologramu” prezentacja

autorskich wierszy i opowiadań uczniów biorących udział w programie (środa , godz. 20.00)


Frohe Weihnachten and Merry Christmas – pocztówka bożonarodzeniowa , kiermasz prac ( j.
niemiecki, j. angielski



Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek (w j. polskim, j. angielskim, j. niemieckim)



Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej



Szkolny Konkurs Plastyczny „Słynni poeci i pisarze” – j. polski, j. angielski, j. niemiecki



Happy Easter – pocztówka wielkanocna (j. angielski, j. niemiecki), Kiermasz prac



Wydanie I zbiorku twórczości literackiej dzieci i młodzieży, pt.: „W magicznej krainie wyobraźni”
(projekt okładki oraz redakcja techniczna I i II tomiku - Jerzy Okrasiński)

8.

Miłośnicy literatury – II edycja, lata realizacji 2014-2015r.

Projekt członków zarządu stowarzyszenia, nauczycieli SP 5 i pracownika Teatru Dramatycznego w Białymstoku pani Moniki Bania. Projekt
edukacyjno - wychowawczy dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku mający na celu rozbudzanie zainteresowań uczniów
literaturą oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, pobudzanie dzieci do działań pisarskich i artystycznych, kształcenie
umiejętności tworzenia dzieła literackiego poprawnego pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Formami realizacji projektu były:


Współpraca z portalem www.bajunia.pl



Tworzenie własnych bajek w dwóch kategoriach: uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4-6



Bajkowy poranek – uczniowie klas starszych czytają bajki uczniom klas młodszych



Szkolny Konkurs Plastyczny „Słynni bajkopisarze”

9.



Wydanie II zbiorku twórczości literackiej dzieci, pt.: „Baju, bajunia”



Wystawienie przez uczniów przedstawienia „Kopciuszek vs Czerwony Kapturek” na scenie foyer w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa – wojewódzki konkurs plastyczny I – VIII edycja, lata realizacji 2013 - 2020

Projekt członków zarządu stowarzyszenia i nauczycieli SP5 obejmujący inicjatywy kulturalne skierowane do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych województwa podlaskiego. Projekt realizowany jest od 8 lat, mający na celu promocję województwa podlaskiego, kształtowanie
patriotyzmu lokalnego, zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu, popularyzację walorów przyrodniczych i architektonicznych
Podlasia, promocję podlaskiego rękodzieła ludowego, rozwijanie umiejętności plastycznych przez stosowanie różnych technik i form plastycznych
oraz prezentację możliwości twórczych dzieci i młodzieży podlaskich szkół. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski
w Białymstoku. Formami realizacji projektu były:


Organizacja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Podlasie”



Organizacja uroczystej gali wręczenia nagród w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku



Organizacja dwóch wystaw pokonkursowych w SP5 oraz w Urzędzie Marszałkowskim



Współpraca w wydaniu Kalendarza 2019 Urzędu Marszałkowskiego
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Aneta Michalczuk
członek zarządu trzech kadencji

