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17 czerwca w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Moń-
kach odbyło się odsłonięcie 
tablicy poświęconej 90 rocz-
nicy urodzin Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 

Uroczystości rozpoczęła 
Msza Św. w Kościele p.w. 
MB Częstochowskiej i Św. 
Kazimierza w Mońkach, któ-
rą odprawił proboszcz ks. 

dziekan Tadeusz Horosz. 
Po mszy uczniowie, ro-

dzice, nauczyciele oraz za-
proszeni goście przema-
szerowali na ulicę Planetarną, 
gdzie przed budynkiem 
szkoły odsłonięto tablicę. 

Następnie otwarto Izbę 
Pamięci poświęconą Patro-
nowi Szkoły oraz salę - miej-
sce zabaw, przygotowane w 
ramach rządowego programu 
"Radosna Szkoła". 

W trakcie dalszej części 
uroczystości, w hali sporto-
wej,  

        (ciąg dalszy na str. 4)
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Henrykowi Tekień, Romualdowi Kapica, Leszkowi Rudzińskiemu,

Ewie i Leszkowi Kuprel, Jarosławowi Pieńczykowskiemu,

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

i Radzie Rodziców oraz paniom Ewie Konopka i Agacie Zub,

które przygotowały Izbę Pamięci.

Dziękuję nauczycielom i pracownikom, którzy zaangażowali się

w przygotowanie święta Naszej Szkoły.

DZIĘKUJĘ SPONSOROM I WYKONAWCOM
OBELISKU ORAZ TABLICY:

Alicja Halicka - Pochodowicz SERWIS INFORMACYJNY SZKOŁY

www.sp1monki.pl
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11 czerwca wyjechał z Mo-
niek do Sandomierza trans-
port z darami zebranymi w 
trakcie akcji "Solidarni w po-
trzebie", przeprowadzonej 
przez Szkolne Koło Caritas 
przy SP Nr 1 w Mońkach i 
monieckich harcerzy. 

W akcji uczestniczyła też 
Straż Pożarna (zapewniając 
transport darów ze sklepów) i 
Policja (dostarczając odzież i 
zabawki). 

Mieszkańcy Moniek - Sandomierzowi W PARKU JURAJSKIM
Pracownicy Urzędu Skar-

bowego w Mońkach przeka-
zali zakupione przez siebie środ-
ki czystości a Moniecki Ośrodek 
Kultury zabawki - zebrane w 
trakcie festynu z okazji Dnia 
Dziecka. 

Do Sandomierza pojechała 
też odzież, koce, artykuły żyw-
nościowe i przemysłowe - zbie-
rane przez harcerzy i wolontar-
iuszy z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w 
Mońkach. 

Pomysłodawcą i patronem 
akcji "Solidarni w potrzebie, 
mieszkańcy Moniek - Powo-
dzianom" był burmistrz Moniek 
Zbigniew Karwowski. Transport 
darów do Sandomierza zapew-
niła nieodpłatnie Moniecka 
Spółdzielnia Mleczarska.

 Szacunkowa wartość zebra-
nych darów wyniosła ponad 12 
tysięcy złotych.

Informacje na temat akcji 
go a

zkole odstawowej
-  n a  s t r o n i e :  

www.solidarniwpotrzebie.pl

Szkolne  Koł  Caritas przy 
S P  Nr 1

15 czerwca 2010 r. ucz-
niowie kl. Ia I I b pod 
opieką swoich wycho-
wawców: p. E. Konopka,  
p. B. Skutnik i p. A. Zub 
wybrali się do gospo-
darstwa agroturystyczne-
go  B. i M. Grygo ,,Wilcza 
Jama" w Downarach. 

Były zabawy integra-
cyjne, ognisko z kiełbas-
kami i słodkie ,,wilcze 
kły". Ogromną atrakcję 
stanowiła przejażdżka wo-
zem i wspólne zbieranie 
grzybów w lesie.

Przyjazne otoczenie, 
las i świeże powietrze  
sprawiły, że dzieci spę-
dziły czas bezpiecznie i 
miło. Pogoda też dopisała !

Wyprawa ta na długo 
pozostanie w pamięci 
wszystkich uczestników.

9 czerwca kl. II a i I c wraz 
z p. A Misiejko, p. K. Szesz-
ko i p. I. Zajko wybrały się na 
wycieczkę do Parku Juraj-
skiego. Czekało tam na nie 
wiele atrakcji. Pod kierun-
kiem przewodnika podzi-

wiały różne gatunki prasta-
rych gadów i wzbogaciły 
wiedzę na ich temat. Po 
wspólnym ognisku pokony-
wały tor przeszkód i bawiły 
się na placu zabaw. Wy-
cieczka była bardzo udana.
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(ciąg dalszy ze str. 1)
zaprezentowali program 

okolicznościowy, który przy-
gotowali pod kierunkiem s. 
Lucyny Lubińskiej. Ich wy-
stęp został przyjęty z wielkim 
entuzjazmem i nagrodzony 
gorącymi brawami

Dyrektor Alicja Halicka-
Pochodowicz wręczyła pa-
miątkowe podziękowania 
Przyjaciołom Szkoły. 

Otrzymały je między in-
nymi osoby zaangażowane w 
wykonanie obelisku i tablicy 
oraz Izby Pamięci a także za-
proszeni goście - współpra-
cujący na co dzień z moniec-
ką "Jedynką" i wspierający 
szkołę w jej pracy. 

Na zakończenie panie ku-
charki zaserwowały wszyst-
kim pyszną grochówkę a po 
niej rozpoczął się festyn, w 
którym uczniowie mogli 
sprawdzić swoje sportowe 
umiejętności. 

Sponsorami i wykonaw-
cami obelisku oraz tablicy 
byli: Henryk Tekień, Ro-
muald Kapica, Leszek Ru-
dziński, Ewa i Leszek Ku-
prel, Jarosław Pieńczykow-
ski oraz Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszka-
niowej w Mońkach.

Izbę Pamięci przygoto-
wały panie Ewa Konopka i 
Agata Zub. 

Gośćmi czwartkowych 
uroczystości byli, m.in.: bur-
mistrz Moniek Zbigniew 
Karwowski, ks. dziekan Ta-
deusz Horosz, Mieczysław 
Baszko - członek Zarządu 
Województwa Podlaskiego i 
Irena Berner - radna Sej-
miku Województwa Podlas-
kiego oraz rodzice uczniów. 

www.sp1monki.pl
AKTUALNE INFORMACJE Z ŻYCIA SZKOŁY
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     Minął kolejny rok nauki
i pracy, kolejny dobry rok
dla naszej szkoły.
Rok w którym nasi uczniowie 
odnosili sukcesy w nauce
i sporcie oraz rozwijali swoje 
indywidualne zainteresowania.
     Już za dwa miesiące 
powitamy uczniów klas 

pierwszych. Czeka na nich 
nowoczesna, dobrze 
wyposażona szkoła oraz równie 
wyjątkowi nauczyciele, 
wychowawcy i pracownicy, 
którym zależy na wysokich 
wynikach uczniów w nauce, 
sporcie i wychowaniu - na 
rozwijaniu ich kreatywności
i samodzielności.

     Kończyliśmy ten rok 
szczególną uroczystością - 
odsłonięciem tablicy
i otwarciem Izby Pamięci 
poświęconej Patronowi Szkoły, 
Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II w 90 rocznicę
Jego urodzin.

     Absolwentom Szkoły życzę 
powodzenia w gimnazjum - 
staraliśmy się przygotować 

Was jak najlepiej do dalszej 
edukacji. Mam nadzieję,
że kończąc kolejne szkoły
i uczelnie - będziecie pamiętali 
tą pierwszą, moniecką SP Nr 1 
i widniejące na jej sztandarze 
słowa Jana Pawła II, 
wypowiedziane na spotkaniu z 
młodzieżą w Toronto w 2002 
roku: "Wy młodzi jesteście 
nadzieją  tego świata, jesteście 
moją nadzieją…".
Wiem, że tej nadziei nie 
zawiedziecie…

     Wszystkim Uczniom, 
Rodzicom, Nauczycielom
i Pracownikom Szkoły dziękuję 
za wspólnie przepracowany rok 
i życzę jak najlepszych, 
słonecznych wakacji.

   Alicja Halicka-Pochodowicz

Izba Pamięci Patrona Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Moń-
kach  - Jana  Pawła II, została 
otwarta 17 czerwca 2010 r.
     Zgromadzone tam zdjęcia, 
albumy, nagrania i inne ma-
teriały umożliwiają poznanie 
dzieciństwa, młodości, czasu 

IZBA PAMIĘCI

kapłaństwa i biskupstwa Ka-
rola Wojtyły oraz pontyfikatu 
Papieża Jana Pawła II. Atmo-
sfera tego miejsca pozwala na 
żywy kontakt z historią i bez-
pośrednie czerpanie z nauki 

Ojca Świętego.
     Izbę zaprojektowały i wy-
konały Panie:  Ewa Konop-
ka i Agata Zub, nauczycielki 
kształcenia zintegrowanego 
SP Nr 1 w Mońkach.
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