SUPER PRYMUSI SP 32 W ROKU 2018/2019
W roku szkolnym 2018/19 Naukowym Super Prymusem Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku wybranym przez
Radę Pedagogiczną została Maria Monachowicz, uczennica klasy 8c.
Średnia ocen 5,79. Maria to uczennica, która w ciągu ośmiu lat nauki w naszej szkole każdą klasę kończyła z wysoką
średnią ocen i wzorowym zachowaniem. Efektem jej systematycznej i rzetelnej pracy są nie tylko sukcesy w nauce,
ale także osiągnięcia w konkursach przedmiotowych: Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody
i Matematyki, Mistrzyni ortografii w XVIII Miejskim Konkursie Ortograficznym, laureat III stopnia w Konkursie
Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Matematyka, laureat I stopnia z wyróżnieniem w Konkursie Olimpiada Wiedzy
Archimedes Plus Lingua. Brała czynny udział w konkursach szkolnych: I miejsce w Konkursie Plastycznym Pocztówka
pt. ”Obrazek świąteczny lub zimowy”.
Za każdym razem godnie i z dumą reprezentowała Szkołę Podstawową nr 32 w Białymstoku w Poczcie
Sztandarowym. Nigdy nie zawiodła swoich nauczycieli i kolegów. Z egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów
uzyskała powyżej 94%. Marysia to nie tylko miła i kulturalna uczennica, ale przede wszystkim odpowiedzialna za
siebie i innych osoba. Wychowawczyni - Zofia Jabłońska.

Naukowymi Super Prymusami Publicznego Gimnazjum Nr 12 zostały:
Nina Jermołaj 3cg (z prawej). Średnia ocen - 5,89. Zachowanie - wzorowe. Laureatka
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego. Finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego „Mikołaj Kopernik i jego czasy”
Katarzyna Kamila Wilczewska 3cg (z lewej). Średnia ocen - 5,89. Zachowanie wzorowe. Finalista Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki. Wyróżnienie w
Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego „Mikołaj Kopernik i jego czasy” . III miejsce w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej Miasta Białegostoku w Piłce Ręcznej. Znakomity wolontariat na rzecz środowiska
szkolnego – Samorząd SP 32. Wychowawczyni - Ewa Fiedorczuk

Sportowym Super Prymusem PG Nr 12 została Hania Popko 3ag. Zachowanie wzorowe, średnia ocen 5,44
Najważniejsze osiągnięcia to:
Dwa złote medale w Mistrzostwach Polski Młodzików PZN w narciarstwie biegowym (juniorka C, 5km F; juniorka
C, 3.3km CL), Tomaszów Lubelski, 26-28.01.2019r.
III miejsce w Lithuanian Cross Country CUP 2018 (Ladies Sprint 1,1km F), Łotwa, Madona, 29-30.12.2018
2 x I miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (Dziewczęta 2003r, 3km CL; 5km F), Białka
Tatrzańska, 15-16.03.2019r.
I miejsce w Klasyfikacji Generalnej juniorek C w Pucharze Grupy Azoty PZN 2019
I miejsce w Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski PZN 2019 (Juniorka C)
I miejsce w Mistrzostwach Polski w biegach na nartorolkach (Juniorka C, 6km F), Jelenia Góra, 8-9.09.2018r.
I można by wymieniać wiele innych.
Teraz krótko o Hani.
Niewiele jest takich osób, które posiadają tak wybitne wynikami w sporcie. Niewiele jest takich osób, które mają
tak wysokie wyniki w nauce. Hania potrafiła osiągnąć obie te rzeczy równocześnie. Jeżeli ktoś myśli, że talent plus
zdolności to już pewny sukces, to bardzo się myli. Hania oczywiście posiada i talent i zdolności, ale gdyby nie
samodyscyplina, ciężka i wytrwała praca, z pewnością nie byłoby takich osiągnięć.
Hania mimo to, że jest bardzo ambitna i ma już wiele sukcesów na swoim koncie, ciągle jest miłą, uprzejmą i
sympatyczną młodą osobą. Ma wiele koleżanek i kolegów. Aktualnie jest w kadrze narodowej Polski trenując z
Justyną Kowalczyk i Aleksandrem Wierytelnym. Trenerem klubowym w UKS Hubal Białystok jest Adam
Roszkowski. Gratulujemy, podziwiamy pracowitość, wytrwałość w dążeniu do celu oraz życzymy dalszych
sukcesów. Wychowawczyni - Barbara Dębska

Sportowym Super Prymusem SP Nr 32 została Aleksandra Guziejko 8a. To uczennica, która w ciągu ośmiu lat
nauki w naszej szkole każdą klasę kończyła z licznymi osiągnięciami sportowymi. Efektem jej systematycznej i
rzetelnej pracy jest nie tylko indywidualny sukces, ale też wiele zwycięstw drużyny i szkoły na tle miasta i
województwa. Stojąc na podium, za każdym razem z dumą reprezentowała Szkołę Podstawową nr 32 i miasto
Białystok. Nigdy nie zawiodła swoich trenerów i kolegów. Ola to nie tylko wyjątkowo miła i kulturalna uczennica, ale
przede wszystkim odpowiedzialna i świadoma sportsmenka. Choć niewątpliwie są w szkole uczniowie, którzy mają
wyższą średnią, to zdaniem Rady Pedagogicznej właśnie ta uczennica najbardziej zasługuje na tytuł Sportowego
Prymusa Szkoły, ponieważ oprócz dobrych wyników w codziennej nauce, wielokrotnie reprezentowała szkołę w
różnych dyscyplinach sportowych. Jej najważniejsze osiągnięcia: I miejsce w Igrzyskach Miasta młodzieży szkolnej
w badmintonie; I miejsce w Wojewódzkim Finale Igrzysk młodzieży szkolnej w badmintonie; I miejsce w
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzika w badmintonie.Gra podwójna mieszana; III miejsce w Finale
Krajowym młodzieży szkolnej w badmintonie. Wychowawczyni - Joanna Kołos-Monachowicz, trenerem klubowym w
UKS Hubal Białystok jest Marcin Dernoga.
Zestawienie opracował Lech Szargiej.

