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UROCZYSTOŚCI NA BOISKU

FLAGA
MR: Całość Baczność!
MR: Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej wystąp.
MR: Do hymnu państwowego!

HYMN PAŃSTWOWY
(wciąganie flagi)

MR: Poczet flagowy odmaszerować.
MR: Spocznij!

POWITANIE

MŻ: W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli, Rodziców oraz Uczniów Zespołu Szkół im. 
Ks. Jerzego Popiełuszki witamy wszystkich zgromadzonych na uroczystości otwarcia
nowego wielofunkcyjnego boiska. 

MR: Jesteśmy tutaj dzięki organizatorom konkursu „Kolorowe boiska...czyli Szkolna
Pierwsza Liga”. 

MŻ: Zwycięzcą VI już edycji konkursu została nasza szkoła. Chcemy w tym miejscu
podziękować fundatorowi nagród w konkursie - Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka 
S.A. za to, że spełnili nasze najskrytsze marzenie. Należą się im wielkie brawa. 

MR: Witamy w sposób szczególny przedstawicieli firmy Śnieżka:
MŻ - Panią Annę Szymaszek
MR - Pana Łukasza Dobrowolskiego
MŻ - Pana Wojciecha Pula
MR oraz Panią Jowitę Niedźwiedzką.
- Panią Paulinę Chodkiewicz.

MŻ: Ponieważ jest to dla nas moment szczególny, jest nam niezmiernie miło z tego 
powodu, że są wśród nas przedstawiciele władz oraz znamienici goście, którzy 
uświetniają swoją obecnością ten ważny dla nas dzień. Dziękujemy za to, że jesteście
z nami. 

MR: Prosimy przedstawicieli fundatora nagrody konkursu „Kolorowe boiska” 
o zabranie głosu.

GŁOS PRZEDSTAWICIELA „ŚNIEŻKI”

MR: Marzenia się spełniają, ale z pewnością trzeba im pomóc. Chcielibyśmy 
z przymrużeniem oka przybliżyć Państwu historię powstania naszej pracy 



konkursowej, która zdobyła uznanie internautów i jurorów, zdobywając zaszczytne I 
miejsce. Zapraszamy do obejrzenia spektaklu wykonanego przez uczniów klas II 
gimnazjum.

SPEKTAKL

MR: Nastąpi teraz uroczysty moment otwarcia boiska. Prosimy o oficjalne przecięcie
wstęgi następujące osoby:  

MŻ - Panią Annę Szymaszek-przedstawiciela Fabryki Farb i Lakierów 
„Śnieżka”

MR - Panią Wiesławę Ćwiklińską - wicekurator Oświaty w Białymstoku

MŻ - Pana Krzysztofa Marcinowicza - wójta gminy Juchnowiec Kościelny

MR - Panią Barbarę Klimaszewską - Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

MŻ - Panią Małgorzatę Stasiewicz-przedstawiciela rodziców

MR: oraz Jakuba Skarżyńskiego i Olgę Śliwowską jako przedstawicieli uczniów.

PRZECIĘCIE WSTĘGI

MŻ: Wśród nas są obecni Ksiądz Dziekan Andrzej Kondzior - Proboszcz Parafii
Św. Trójcy w Juchnowcu Kościelnym oraz Ksiądz Jan Karpiuk z Parafii 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach.

MR: Witamy ich serdecznie i prosimy o dokonanie aktu poświęcenia boiska.

POŚWIĘCENIE BOISKA

MŻ: Mamy przywilej powitać w naszym gronie gospodarza naszej gminy - Pana
Wójta Krzysztofa Marcinowicza, którego prosimy w tej chwili o zabranie głosu.

GŁOS WÓJTA

(Pani Dyrektor, Małgorzata Stasiewicz przejmują mikrofon)

PODZIĘKOWANIA DYREKCJI, DZIECI I RODZICÓW

MŻ: W tej chwili prowadzenie programu przejmie Pan Arkadiusz Szczęsny - 
Asystent działu marketingu klubu piłkarskiego „Jagiellonia Białystok”.



PROGRAM „JAGIELLONII”

MR: Za chwilę na naszym nowym boisku zostanie rozegrany pierwszy mecz. Mimo 
tego, że będzie to krótki, 10-minutowy mecz, z pewnością zapisze się na trwałe 
w historii naszej szkoły, ponieważ zagrają w nim przedstawiciele klubu piłkarskiego 
„Jagiellonia Białystok” kontra Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym. 

MŻ: Nasi uczniowie wystąpią w koszulkach zasponsorowanych przez firmę 
„Śnieżka” i mamy cichą nadzieję, że dzięki temu nasza szkoła będzie mieć większe 
szanse na wygraną.

MR: Prosimy wszystkich uczniów o zajęcie miejsc wokół boiska.

MECZ

MR: Gratulujemy zwycięskiej drużynie. 

MŻ: W tym miejscu pragniemy podziękować przedstawicielom Jagiellonii za tę 
niezwykłą okazję zmierzenia się z profesjonalnymi sportowcami podczas pierwszego 
meczu na nowo otwartym boisku jak również za wsparcie w czasie akcji głosowania 
na naszą konkursową pracę. 

MR: Wszystkich zaproszonych na dzisiejsze uroczystości gości  zapraszamy teraz 
na salę gimnastyczną, gdzie odbędzie się dalsza część dzisiejszego programu.



SALA GIMNASTYCZNA
MR: Baczność!
MR: Sztandar szkoły wprowadzić!
MR: Do hymnu szkoły!

HYMN SZKOŁY
MR: Spocznij!

MŻ: Dziś z kraju marzeń przeszła w rzeczywistość wizja nowego wielofunkcyjnego 
obiektu, które zostało oddane do użytku dzięki zwycięstwie w konkursie „Kolorowe 
boiska”. Ale ten dzień jest dla nas szczególny również z innych powodów. 30 lat 
temu rozpoczęła się działalność naszej szkoły, zaś 3 lata temu zaczęliśmy realizację 
projektu unijnego „Mam szansę”. 

MR: Jest to dla nas czas wspomnień, podsumowań oraz radości z wygranej. Dlatego 
chcielibyśmy jeszcze raz gorąco powitać wszystkich, którzy zechcieli towarzyszyć 
nam podczas tak ważnych chwil. 

MŻ: Jest wśród nas gość szczególny. Osoba, której obecność podnosi rangę naszej 
uroczystości.

MR: Mamy zaszczyt powitać Panią Prezydentową Karolinę Kaczorowską.

MŻ: Na pamiątkę dzisiejszej wizyty chcemy Pani wręczyć folder upamiętniający 
pobyt Pani Męża w naszej szkole. 

MR: Prosimy Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym o przekazanie 
pamiątkowego folderu.

POWITANIE GOŚCI 

MŻ: Na naszą szkolną uroczystość zaprosiliśmy wielu znamienitych gości. 
Niestety nie mogli na nią przybyć posłowie i senatorowie ziemi podlaskiej 
ze względu na rozpoczynające się obrady sejmu. Jedynym ich przedstawicielem 
jest Pani Poseł Bożena Kamińska. 

MR:Zabiegaliśmy o to, by naszą uroczystość uświetnili również przedstawiciele 
najwyższych władz województwa. Wielu z nich nie mogło dziś przybyć z racji 
na liczne obowiązki. 

MŻ: Tym bardziej gorąco witamy tych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

MR: A są wśród nas przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Pani 
Wiesława Ćwiklińska oraz Pani Bożena Krzesak-Mucha.



MŻ: Witamy serdecznie Wicemarszałka Województwa Podlaskiego - Pana 
Mieczysława Kazimierza Baszko.

MR: Jest wśród nas Pani Katarzyna Zajkowska - Dyrektor Departamentu 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

MŻ: Witamy przedstawicieli służb mundurowych, w tym Panią Komendant 
Policji w Białymstoku - inspektor Irenę Doroszkiewicz.

MR: Gorąco witamy radnych powiatowych i radnych naszej gminy, 
przedstawicieli władzy lokalne i samorządowej gminy Juchnowiec Kościelny 
oraz przedstawicieli lokalnych zakładów pracy.

MŻ: Jest nam niezmiernie miło powitać dyrektorów placówek oświatowych oraz
placówek kultury z terenu naszej gminy.

MR: Cieszymy się, że są wśród nas obecni przyjaciele szkoły, rodzice, uczniowie,
absolwenci oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym. To nasze 
wspólne święto.

MŻ: A dzisiejszą uroczystość mają zaszczyt poprowadzić dla Państwa:

MR: w imieniu nauczycieli - Pani Monika Żochowska

MŻ: w imieniu rodziców - Pan Mariusz Redliński.

PIOSENKA CHÓRU „RADOŚĆ”

MŻ: W tym miejscu chcemy się Państwu przedstawić i zaprezentować jako Zespół 
Szkół im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. Zapraszamy zatem 
na 30-letnią podróż w czasie...

PREZENTACJA-HISTORIA SZKOŁY

MŻ: 6 lat temu nasza szkoła przyjęła imię Księdza Jerzego Popiełuszki. Podczas 
obchodów 30-lecia szkoły nie zapominamy o jego postaci. Nastąpi teraz złożenie 
kwiatów oraz zapalenie znicza pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi 
Szkoły. 

MR: Baczność!

MR: Reprezentacja do złożenia kwiatów i zapalenia znicza wystąp!



MŻ: Prosimy delegację o udanie się pod tablicę pamiątkową poświęconą 
Księdzu Jerzemu Popiełuszce.

MR: Spocznij!

MŻ: Słowami kolejnej pieśni przywołujemy najważniejsze przesłanie nauki Księdza 
Jerzego. Chcemy iść za jego przykładem i naśladować go w zwyciężaniu zła dobrem.

„NIE DAJ SIĘ ŻWYCIĘŻYĆ ZŁU”

MR: Baczność!
MR: Sztandar szkoły wyprowadzić!
MR: Spocznij!

MŻ: Prosimy o zabranie głosu Panią Dyrektor Barbarę Klimaszewską.

GŁOS PANI DYREKTOR 

MŻ: Podczas seminarium podsumowującego realizację projektu „Mam szansę” 
chcemy przybliżyć Państwu te 3 lata intensywnej pracy wszystkich zaangażowanych 
w to przedsięwzięcie nauczycieli oraz uczniów, którzy w pełni wykorzystali swoją 
szansę na rozwój zdolności, zainteresowań, a także odnosili wiele znaczących 
sukcesów. 

MR: Ogrom ich pracy zobaczymy podczas prezentacji zajęć projektowych, natomiast
szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo w folderach, które zostaną
wręczone pod koniec naszych uroczystości. 

MŻ: Proszę również zwrócić uwagę na naszą bogatą dekorację sali 
gimnastycznej. Prace, które Państwo widzą, zostały wykonane podczas zajęć 
projektowych.

PREZENTACJA-PROJEKT 

PIOSENKA kwartetu „HULA-HOOP”
MŻ: Nasz szkolny kwartet wprowadził nas w tematykę sportową, bowiem przed 
nami zaprezentuje się sekcja zapaśnicza prowadzona w ramach projektu „Mam 
szansę”.

MR: Zapraszamy na pokaz zapaśniczy, który pozwoli bliżej przyjrzeć się pracy 
młodych sportowców.

POKAZ ZAPAŚNICZY
MŻ: Równie prężnie działała w naszej szkole sekcja badmintona. Obie sekcje 
sportowe mają się dziś czym pochwalić. Zapraszamy naszych sportowców 



do zaprezentowania pucharów, medali oraz dyplomów zdobytych w licznych 
zawodach.

PUCHARY, MEDALE, DYPLOMY
(na tle muzyki „We are the champions”)

MŻ: Po pokazie męskiego sportu przyszedł czas na prezentację płci pięknej. 
MR: Przed nami dziś już absolwentki juchnowieckiej szkoły, które dzięki  
dodatkowym zajęciom z języka angielskiego  odważnie wyśpiewują obcojęzyczne 
piosenki. 

MŻ: Wysłuchajmy zatem utworów Whitney Houston oraz Katie Melua.

2 PIOSENKI ANGIELSKIE

MŻ: A co projekt „Mam szansę” wniósł w osobiste życie uczniów i rodziców? 

MR: Zapraszamy przedstawicieli obu pokoleń do podzielenia się swoimi 
wrażeniami.

MŻ: Nasi uczniowie odczytają wybrane wypowiedzi swoich koleżanek i kolegów 
uczestniczących w zajęciach projektowych, natomiast jedna z mam opowie o tym, 
jak projekt wpłynął na życie jej dzieci.

ŚWIADECTWA

PIOSENKA CHÓRU „ZIEMIA PEŁNA SŁOŃCA”

MŻ: Po bogatej i różnorodnej  prezentacji naszych osiągnięć chcielibyśmy oddać 
głos naszym licznie zgromadzonym gościom. 

MR: Prosimy gospodarza naszej gminy-Pana wójta Krzysztofa Marcinowicza 
o zabranie głosu.

MR: Czy ktoś z gości chciałby jeszcze zabrać głos?

WYSTĄPIENIA GOŚCI

MŻ: Dzisiejsze spotkanie chcemy zakończyć występem działającego w naszej szkole
od 2006 roku dziecięcego zespołu ludowego „Jarzębinki”, który w dużej mierze 
przyczynił się do medialnego rozgłosu naszej pracy w konkursie „Kolorowe boiska”.
 
MR: Zespół promuje szkołę i gminę w szerokim środowisku. Uczestniczy 
w konkursach, przeglądach i licznych uroczystościach gminnych, wojewódzkich 
i powiatowych. 



MŻ: Mieliśmy już dzisiaj okazję wysłuchać hymnu Euro 2012 w ich wykonaniu. 
Teraz czas na prezentację tańców ludowych. 

MR: Przed Państwem chluba naszej szkoły - dziecko poprzednio realizowanego 
w naszej szkole projektu unijnego „Szkoła Marzeń” - zespół „Jarzębinki”.

„JARZĘBINKI”
(rozdawanie folderów)

MR: Dziękujemy za te wspólnie spędzone chwile. 
MŻ: Przed nami jeszcze miły poczęstunek, na który zapraszamy do sali obok 
wszystkich zaproszonych gości. 

MAREK GRECHUTA 
„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”

Opracowała:
mgr Monika Żochowska


