
Zarządzenie Nr  5 /2022 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku 

z dnia  01.03.2022 roku 
w sprawie sytuacji wojennej na Ukrainie 

 
 24 lutego 2022r. o godzinie 6.00 wojska Rosji rozpoczęły operację militarną na 
Ukrainie. Bombarduje się bez opamiętania miasta i wioski suwerennego państwa, 
sąsiada Rosji a także i Polski.  
 Nikt rozsądny nie wierzył, iż Rosja wypowie wojnę Ukrainie. Zapewniał też 
prezydent Putin, ale … okazało się, że tylko na czas igrzysk olimpijskich.  
 W związku z tym, cały praktycznie świat, jednoczy się szukając sposobu na 
rozwiązanie ogromnego problemu o skali globalnej. Zapewne sankcje nałożone na 
Rosję i wiernego sojusznika – Białoruś w dalszej perspektywie powinny odnieść 
pożądany skutek. Mogą też one konflikt zaostrzyć, a guziki broni ostatecznej 
trzyma w ręku wielce nieodpowiedzialny człowiek. 
Polski Związek Badmintona cofnął wizy reprezentantom Rosji i Białorusi na 
zawody odbywające się na terenie Polski aż do odwołania. 
 
Regulacje na terenie szkoły. 
Koordynatorem pomocy Ukrainie jest Wojewoda Podlaski na polecenie MSWiA. 
Punkt Informacyjny całodobowy w hali dworca kolejowego PKP w Białymstoku ul. 
Kolejowa 9. 
 
Rekomendacje w związku ze zwiększonym zagrożeniem w cyberprzestrzeni: upewnij 
się co do prawdziwości każdej informacji; uważaj na konieczność zmiany haseł, czy 
innej aktywności na koncie; czy robisz kopie zapasowe?; zgłaszaj każdą podejrzaną 
aktywność (strona: incydent.cert.pl). 
 
Koordynatorem zbiórki darów w naszej szkole (portiernia główna, sala 29) jest pani 
Marta Kowalczuk i pan Zbigniew Świrydowicz;  
 
Dary zbieramy (w każdej szkole obowiązkowo) od 8.00 do 18.00. 
Dary zbieramy tylko przydatne na wojnie: koce, śpiwory, karimaty, latarki, 
powerbanki, opaski uciskowe, środki opatrunkowe i medyczne, żywność 
długoterminowa, środki higieniczno-chemiczne, żywność dla dzieci, pampersy dla 
dorosłych – w odpowiednie paczki i odpowiednio podpisane wg dostarczonych 
wzorów.  
 
Dostarczanie darów:Magazyny ul. Węglowa 10 od 8.00 do 16.00 (telefon 
kontaktowy: 509 676 717) swoim transportem i odpowiednio popakowane. 
 
Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do szkół odbywa się na dotychczasowych zasadach. 
 
Paweł Lenkiewicz (na własny koszt) przyjmuje z Ukrainy 2 badmintonistów z 
trenerem, trenują z OSSM. 
 
Szkoła może przyjąć osoby do hoteliku zapewniając im obiady. 



 

A P E L 
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy 
Szkoły, 
Za zgodą pana Dyrektora Lecha Szargieja nasza szkoła dołącza do 
białostockiej akcji pomocy Ukrainie w związku z obecną, tragiczną 
sytuacją naszych sąsiadów. 
Od poniedziałku (28.02.2022r.) zbieramy dary: 
- żywność trwałą (konserwy, dania gotowe, dania instant), 
- środki opatrunkowe, 
- artykuły higieniczne, 
- śpiwory, 
- koce, 
- karimaty. 
Prosimy o przynoszenie zebranych i zapakowanych darów do sali 29. 
Będą one na bieżąco dostarczane do centrum Aktywności Społecznej . 
Akcja jest zorganizowana przez Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło 
Wolontariatu. 
Liczymy na Waszą POMOC ! 
Szanowni Państwo WYCHOWAWCY, 
proszę skutecznie poinformować Uczniów oraz Rodziców, zachęcić.  
Informacja na stronie szkoły ukaże się już w dniu dzisiejszym. 
Jeśli chodzi o pochwały i punkty ( klasy 4-8), to proponujemy, aby 
uczniowie zgłaszali Wam udział w akcji pomocy i miło by było, aby to 
Wychowawca mógł nagrodzić swego ucznia za przystąpienie do akcji. 
Ilość punktów, które będzie można przyznać zostanie wkrótce ustalona i 
poinformujemy Was o tym w najbliższym czasie. 
Wielkie dzięki za chęci do współpracy i zrozumienie. 
Pozdrawiam, Marta Kowalczuk 
 
 


