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Bezpłatny dodatek 
do Wieści Podlaskich

Nr 1/2018
LUTY 2018 r.

 Białystok, Bielsk Podlaski, 
Grajewo, Hajnówka, Łomża, Siemiatycze, 
Sokółka, Wysokie Mazowieckie, Zambrów 

XVI Prezentacje „Uczelnie w powiecie”

Organizatorzy: Redakcja „Wieści Podlaskich”, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Starostwo Powiatowe w Grajewie, Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,  

Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Burmistrz Bielska Podlaskiego, Burmistrz Grajewa, Burmistrz Hajnówki, Burmistrz Siemiatycz,  
Burmistrz Sokółki, Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego. 

Zapraszamy maturzystów i ich rodziców

19 luty - Sokółka
Zespół Szkół, ul. Mickiewicza 11

20 luty - Bielsk Podlaski 
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kościuszki 21

21 luty - Hajnówka 
Zespół Szkół z DNJB, ul. Piłsudskiego 3

22 luty - Siemiatycze 
Zespół Szkół, ul. Kościuszki 43

27 luty - Wysokie Mazowieckie 
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 1000-lecia P.P. 15

26 luty - Zambrów 
Zespół Szkół nr 1, Al. Wojska Polskiego 31

28 luty - Grajewo
Zespół Szkół nr 1, ul. Mickiewicza 3

Nakładem Wydawnictwa Bezdroża  uka-
zała się książka autorstwa Beaty i Pawła 
Pomykalskich „Jugosławia. Rozsypana ukła-
danka”

Nie tak dawno temu kilkaset kilometrów 
od południowych granic Polski istniało pań-
stwo przez wielu uważane za idealne. Powsta-
ło jako idee fixe jednego człowieka, któremu 
udało się złożyć w całość układankę różnych 
narodów i grup etnicznych, języków i alfabe-

Polecamy na długie zimowe wieczory

Zapraszamy w fascynującą podróż po ziemiach dawnej Jugosławii
tów, kultur i religii. Na kilka dekad w ramach 
projektu zwanego Jugosławią ujarzmił tę wy-
buchową mieszankę. Choć jego rządy nosiły 
cechy krwawej dyktatury, to póki żył, wszystko 
działało bez większych zarzutów. Bo (byłych) 
Jugosłowian więcej łączy, niż dzieli. Na gru-
zach ich niegdyś wspólnego państwa istnieje 
dziś kilka niezależnych republik.

Chętnie spędzamy wakacje w Chorwacji, 
która od lat plasuje się w czołówce ulubionych 

kierunków Polaków. Czasem wpadniemy na 
narty do Słowenii, choć ta raczej przegrywa 
rywalizację z Austrią czy Włochami. I na 
tym kończy się nasza dzisiejsza znajomość 
regionu. Dlatego zapraszamy w fascynują-
cą podróż po ziemiach dawnej Jugosławii. 
Pokażemy mało znane miejsca, opowiemy 
ciekawe historie. Wspomnimy unikatowe 
zjawiska i nietuzinkowych ludzi. Sprawimy, że 
nad książką uniosą się niezwykle intensywne 

aromaty. Opowiemy, czym była Jugosławia, 
zanim zmiótł ją z powierzchni ziemi chory 
nacjonalizm, który najpierw zakiełkował 
w głowach kilku polityków, a później rozlał się 
szerokim strumieniem po całym kraju.

Link do książki:
https://bezdroza.pl/ksiazki/jugoslawia-

-rozsypana-ukladanka-beata-i-pawel-po-
mykalscy,bejuru.htm Publikacja jest również 
dostępna w wersji elektronicznej. 

Zapowiadana i konsekwentnie realizo-
wana przez prawicowy obóz rządzący „dobra 
zmiana” obejmuje także opracowanie nowej 
historii Polski, oczywiście na polityczne za-
mówienie. Wszystkie tuby propagandowe 
nieustannie, każdego niemal dnia, atakują 
świadomość historyczną Polaków na modłę 
partii sprawującej władzę. Twierdzą, że jest 
to konieczne w imię rzekomej prawdy histo-
rycznej.

Watahy speców od propagandy i ide-
ologii, pseudożurnalistów i pseudohistory-
ków jednej słusznej opcji nieustannie prze-
konują polskie społeczeństwo o takiej 
potrzebie. Zapowiada się także opracowanie 
nowych podręczników historii dla wszystkich 
szkół. W tej niby debacie nie ma miejsca, 
nie dopuszcza się do głosu innych opcji, nie 
tylko lewicowych, ale także niezależnych 
historyków oraz tych, którzy historię traktują 
jako jedną z ważnych nauk i którzy w swych 
opracowaniach obiektywnie relacjonują 
wydarzenia polskie i międzynarodowe, uza-
sadniając ich uwarunkowania, i co ważne, 
ich przyczyny. W tych skrajnie prawicowych 
i konserwatywnych poglądach nie ma nawet 
cienia analiz porównawczych, np. zamach 
majowy w 1926 roku, a stan wojenny 
w 1981 roku.

Ideał bez skazy
Wódz narodu, komendant i marszałek 

to postać bez skazy i nie musiał, jak sam 
stwierdzał, tłumaczyć się przed narodem, 
przepraszać za dokonanie zamachu stanu, 

Historia na zamówienie
w którym zginęły 372. osoby i ponad 900 
zostało rannych. Obozu dla przeciwników 
politycznych i procesu brzeskiego nie było. 
Nawet się nie wspomina o tym. Zupełna 
cisza. Nie wspomniał o tym pan prezydent 
z okazji 150. rocznicy urodzin marszał-
ka. Na Zgromadzeniu Narodowym ocenił 
komendanta jako idealnego męża stanu 
i polityka, który w każdej sprawie działał 
zgodnie z polską racją stanu. Takim kla-
sycznym, kłamliwym przykładem był też 
koncert styczniowy w całości relacjonowany 
w trójce telewizyjnej z Wrocławia. Ogląda-
łem w całości. Pana marszałka pokazano 
jako idealnego człowieka, ojca, zbawcę, który 
Polskę uczynił państwem suwerennym i de-
mokratycznym. A ta polska krew przelana 
z powodu obalenia rządu i prezydenta wy-
branych w demokratycznych wyborach? Ale, 
niestety, mówiono tylko o stanie wojennym, 
kopalni „Wujek” i zbrodniach komunistycz-
nych. I tak nieustannie wciska się Polakom 
kłamstwa historyczne. Przypomnę jeszcze 
raz, że w zamachu majowym były 372. 
ofiary, w stanie wojennym 14, a nie sto, jak 
się głosi na użytek polityczny. Zbrodni w II 
RP nie było. Czyżby? Były także. A dyktatu-
ra „wodza narodu”, który obrażał posłów, 
przedstawicieli suwerena. A ponad tysiąc 
poległych robotników, ofiar zastrzelonych 
w manifestacjach przez policję i wojsko, 
m.in. w Krakowie, Łodzi, na Śląsku i na Kre-
sach Wschodnich. Te zbrodnie dokonano na 
rozkaz władz II RP. Na ten temat cisza w po-

lityce historycznej naszych władz, polityków 
i historyków, którzy codziennie komentują 
w sposób kłamliwy wydarzenia współczesne 
i te z czasów Polski Ludowej. Tak, były zbrod-
nie popełnione w imieniu tej władzy, ale i w II 
RP także popełniono ewidentne zbrodnie, jak 
np. wielu przeciwników komendanta było 
prześladowanych, a niektórzy odchodzili 
z tego świata w okolicznościach dotychczas 
niewyjaśnionych.

Kłamstwo o II RP
Dzisiaj politycy sprawujący urzędy 

państwowe mówią i piszą o II RP, że była ona 
krajem dobrobytu, wolności i demokracji. 
Jakie to kłamliwe i niemoralne, wręcz ahi-
storyczne. Przecież były miliony głodujących 
i blisko cztery tysiące więźniów politycznych. 
Tak było do tragicznego września 1939 
roku, przez cały okres istnienia II RP. Zbudo-
wano jeden Centralny Okręg Przemysłowy 
oraz Gdynię. To była kropla wody w morzu 
potrzeb społeczno-przemysłowych, ekono-
micznych. Ówczesne potrzeby uprzemysło-
wienia kraju (piszą i mówią o tym ekonomi-
ści) wymagały 50 takich okręgów. W Polsce 
Ludowej wybudowano ich kilkadziesiąt. 
Wszystko sprzedano obcym za grosze, jak 
w moim mieście, we Wrocławiu słynne El-
wro. Tam produkowano polskie komputery. 
Wykupiono je za grosze, by wyeliminować 
konkurencję na rynku europejskim. Dziś 
nasza władza mówi, że był to wielki sukces 
w czasach powojennych. Publiczne środki 
masowego przekazu, szczególnie dziennik 

telewizyjny, robią wodę w głowach naszego 
społeczeństwa, gloryfikując partię rządzącą.

Skazane na klęskę
Te wszystkie kłamstwa serwowane 

w polityce historycznej, którą część Polaków 
akceptuje, w dłuższej perspektywie czasu 
muszą ponieść totalną klęskę, będą zwery-
fikowane przez wyborców. Przykładem może 
być faszyzm i rasizm niemiecki oraz inne 
systemy totalitarne, w tym komunizm, a ra-
czej próby jego urzeczywistnienia. A tak na-
prawdę w żadnym kraju świata tego ustroju 
nie było. Wystarczy przeczytać niektóre 
opracowania naukowe z zakresu doktryn 
polityczno-ustrojowych, by się o tym prze-
konać i zrozumieć, jakie to istniały systemy 
ustrojowe także w Polsce. Podzielam pogląd, 
że w Polsce komunizmu nigdy nie było.  
Wielkich dramatów narodowych i między-
narodowych, ich sprawców ukryć się nie 
dało. Pod dywan nie można było schować. 
Katyń, zagłada przez Niemców narodu 
żydowskiego, masowe ludobójstwa, mor-
dy milionów istnień ludzkich, także mord 
wołyński dokonany przez nacjonalistów 
ukraińskich i wiele innych. Te fakty zostały 
szczegółowo udowodnione, mimo upływu lat 
od ich dokonania. Żadne kurtyny, kłamstwa 
propagandowo-historyczne, socjologiczne 
nie były w stanie ich ukryć, oraz ich spraw-
ców. Nie pomogły nawet lasy sadzone na 
mogiłach niewinnych ludzi mordowanych 
z przyczyn politycznych i rasistowskich. Ich 

Cd. str. 2
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KIERUNKI STUDIÓW

STUDIA

 ORAZWOJSKOWE CYWILNE 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Ş studia podyplomowe i kursy dokształcające
Ş studia III stopnia (doktoranckie)
Ş studia II stopnia (magisterskie)
Ş studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie)DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

www.wat.edu.pl

00-908 Warszawa
ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
tel: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

DZIEŃ OTWARTY 
24 marca 2018 r.

INFORMACJE

bezpieczeństwo narodoweż

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (planowany) ż

biogospodarka ż

budownictwoż

chemia ż

chemia i inżynieria materiałów specjalnegoż

     przeznaczenia  (II stopnia)
elektronika i telekomunikacjaż

energetykaż

geodezja i kartografiaż

informatyka ż

informatyka w medycynież

inżynieria bezpieczeństważ

inżynieria kosmiczna i satelitarnaż

inżynieria materiałoważ

kryptologia i cyberbezpieczeństwoż

logistyka (profil ogólnoakademicki)ż

logistyka (profil praktyczny)ż

lotnictwo i kosmonautykaż

mechanika i budowa maszynż

mechatronikaż

obronność państwa (profil praktyczny)ż

zarządzanież

Wojskowa Akademia Techniczna 
jest wojskowo-cywilną, publiczną uczel-
nią politechniczną działającą od 1951 r. 
Oferuje studia pierwszego stopnia (inży-
nierskie i licencjackie), drugiego stopnia 
(magisterskie), trzeciego stopnia (dokto-
ranckie) oraz studia podyplomowe, kursy 
dokształcające i językowe. 

Studenci studiów wojskowych 
kończą studia z tytułem magistra inży-
niera i mianowani są na stopień podpo-
rucznika. Studenci studiów cywilnych 
kończą studia I stopnia z tytułem zawodo-
wym inżyniera bądź licencjata, II stopnia 
z tytułem magistra lub magistra inżyniera. 
Studia cywilne są ogólnodostępne, bez 
zobowiązań wobec MON.

Studenci cywilni mogą ubiegać się 
o pomoc materialną, odpłatne wyżywienie 
oraz zakwaterowanie w domach studenc-
kich. Studentom studiów wojskowych za-
kwaterowanie, umundurowanie, wyżywie-
nie i comiesięczne uposażenie zapewnione 
jest przez MON.

Akademia współpracuje z wieloma 
krajowymi jak i zagranicznymi uczelniami, 
instytucjami i ośrodkami naukowo-ba-
dawczymi, czego efektem jest wymiana 
studentów i pracowników naukowych. 
W ramach takiej wymiany  studenci 
mają również możliwość realizacji części 
studiów w innych uczelniach krajowych 
i zagranicznych.

Ze względu na atrakcyjną lokalizację 
uczelni, studia w WAT mają niepowta-
rzalną atmosferę. Akademia położona 
jest w otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, 
na terenie zielonej i ekologicznej części 
Bemowa. Uczelnia oddaje do dyspozycji 

studentów budynki o przeznaczeniu dy-
daktycznym, naukowo-badawczym  oraz 
zaplecze socjalno – bytowe, sportowo –re-
kreacyjne i kulturalne (domy studenckie, 
bibliotekę, księgarnię, kino, boiska, kort 
i sale sportowe, pływalnię, restaurację). 
Swoje pasje i zainteresowania można re-
alizować w licznych sekcjach sportowych 
i kołach zainteresowań.

Wykaz przedmiotów, których wyniki 
lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu 
punktów rankingowych:
• matematyka – max. 45 pkt. rankingo-

wych na kierunki inżynierskie oraz 30 
pkt. na kierunki licencjackie: „bezpie-
czeństwo narodowe”, „obronność pań-
stwa” oraz „zarządzanie”

• fizyka z astronomią (fizyka) - na kierun-
ki inżynierskie, za wyjątkiem kierunku 
„chemia”, gdzie brana pod uwagę jest 
chemia oraz kierunku „biogospodarka”, 
gdzie brana jest pod uwagę fizyka lub 
chemia lub biologia oraz kierunku „in-
formatyka”, „kryptologia i cyberbezpie-
czeństwo”, „informatyka w medycynie”, 
gdzie brana pod uwagę jest fizyka lub 
informatyka; „biocybernetyka i inżynie-
ria biomedyczna” (planowany) – fizyka 
lub informatyka – max. 30 pkt.,

• geografia lub historia, lub wiedza o spo-
łeczeństwie - na kierunki licencjackie: 
„bezpieczeństwo narodowe”, „obronność 
państwa” oraz „zarządzanie” – max. 45 
pkt. rankingowych

• język obcy nowożytny (j. angielski na 
studia wojskowe) – max. 20 pkt. ran-
kingowych

• język polski – max. 5 pkt. rankingowych

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką  
Języka Białoruskiego w Hajnówce

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 
ogłosiła po raz 20 Ranking Szkół Ponad-
gimnazjalnych. W prestiżowym zestawieniu, 
najbardziej liczącego się rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych 
w Polsce, znajdują się 
najlepsze licea, któ-
rych absolwenci osią-
gają najwyższe wyniki 
na maturach, biorą 
udział w olimpiadach 
i konkursach. Kapitu-
ła, złożona z przed-
stawicieli uczelni, dy-
rektorów okręgowych 
komisji egzaminacyj-
nych i przewodniczą-
cych komitetów głów-
nych olimpiad przy 
opracowywaniu rankingu brała pod uwagę 
wyniki egzaminów maturalnych i sukcesy 
szkół w olimpiadach przedmiotowych.

Srebrna Szkoła 2018
Głównymi adresatami rankingu są 

uczniowie najstarszych klas gimnazjów, 
którzy w wkrótce będą podejmować decyzje 
o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Takich 

właśnie informacji ma 
dostarczyć Ogólno-
polski Ranking Liceów 
Ogólnokształcących 
2018 oraz Ogólnopol-
ski Ranking Olimpijski 
2018.

Nasze liceum od-
niosło znaczący suk-
ces w Rankingu Olim-
pijskim 2018. W skali 
kraju nasza szkoła 
zajęła 20 miejsce. 
W głównym Rankingu 
Liceów Ogólnokształ-

cących zajęliśmy 273 miejsce w kraju 
i 9 w województwie, które dało nam, po raz 
pierwszy, tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.

Dnia 12 stycznia 2018 roku w Szczyt-
nie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wie-
dzy o Żywieniu i Żywności, którego uczest-
nikami mogli być laureaci etapów szkolnych 
szkół ponadgimnazjalnych województwa 
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Nasze liceum reprezentowały Iga Kieł-
baszewska i Gabriela Kot – uczennice klasy 
IIIA. Eliminacje polegały na rozwiązaniu 
wieloaspektowego testu pisemnego, który 
zaczął się o godzinie 11:00 we wszystkich 
10 okręgach w całej Polsce. Pomimo silnej 
konkurencji, którą niewątpliwie stanowili 
uczniowie szkół o profilu gastronomicznym 
i dietetycznym nasze uczennice zostały lau-
reatkami etapu okręgowego XXII Olimpiady 
Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

To ogromny sukces naszych uczennic, 
szczególnie iż brały udział w rywalizacji 
uczniów z dwóch województw, a dodatkowo 
pokonały uczniów szkół branżowych.

   Mam nadzieję, że w pamięci po-

XXII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 
– etap okręgowy - 12.01.2018 Szczytno

zostanie jednak jako wspaniała naukowa 
przygoda, a nabyta wiedza z zakresu pra-
widłowego żywienia wielokrotnie przyda się 
w codziennym życiu. Racjonalne żywienie 
jest jednym z istotnych czynników de-
terminujących stan zdrowia ludzi w każ-
dym wieku. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu 
i Żywności stawia sobie za cel rozwijanie 
zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych problemem żywienia, 
upowszechnianie wzorców racjonalnego 
żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie 
dla zdolnej młodzieży możliwości ogólno-
polskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Motto olimpiady to: „Zdrowie człowie-
ka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie 
i co na stole” prof. Jan Gawęcki …………… i to 
właśnie wyróżnia OWoŻiŻ

   
Serdecznie gratuluję                                               

Alina Plis – opiekun naukowy

Powiat Zambrowski ogłosił  konkurs na 
wykonanie projektu logo powiatowego samo-
rządu. Skierowany jest on do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zam-
browskiego. Na zwycięzcę czekają nagrody. 
Prace można wysyłać lub składać osobiście 
do końca lutego br. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 
pok. 128. Zachęcamy do udziału w konkursie. 
Na stronie starostwa zamieszczamy regula-
min konkursu, w którym znajdują się szcze-
gółowe informacje, oraz karta zgłoszeniowa.

Zambrów

Zaprojektuj logo powiatuHistoria na zamówienie
Cd. ze str. 1

sprawcy, w większości zostali ukarani. Nie 
tylko przez historię, ale przez wieloletnie 
więzienia i karę najwyższą. Oczywiście, nie 
wszyscy. Wciąż tego nie czyni się wobec na-
cjonalistów ukraińskich, którzy wymordowali 
blisko dwieście tysięcy Polaków na Wołyniu. 
Co więcej, usprawiedliwia się ich, nadając ich 
imiona pomnikom, ulicom. Ich czyny traktuje 
się jako pozytywne tradycje tego narodu.

ZDZISŁAW ROZBICKI
Cd. http://trybuna.info/opinie?start=10
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Jesteś młody, ambitny, nie boisz się wyzwań? 
Politechnika Białostocka to dla Ciebie idealne miejsce.
Tu rozwiniesz swoje zainteresowania innowacyjnymi 
technologiami, zdobędziesz ciekawy zawód 
i nawiążesz przyjaźnie na całe życie. 
Pomożemy podnieść do potęgi Twoje marzenia!

www.pb.edu.pl/rekrutacja

Zespół Szkół w Sokółce

Maturzyści z sokólskiego Liceum bawili 
się 27 stycznia  na swojej studniówce w Sali 
Weselnej Bona w Kuźnicy. Bal rozpoczęli tra-
dycyjnym polonezem.

Dzisiaj jesteście zupełnie niepodobni 
do tych, których codziennie mijam na koryta-
rzu w szkole. Jesteście inni niż ci uczniowie, 
którzy przed trzema laty rozpoczęli naukę 
w naszym liceum. Mam nadzieje, że my 
nauczyciele pomogliśmy wam dojrzeć do 

Studniówka sokólskiego Liceum
dzisiejszego dnia i do dorosłego życia. Przed 
wami egzamin maturalny już za 100 dni. Ży-
czę aby ten egzamin otworzył wam drogę na 
wymarzone studia. Życzę wszystkim zabawy 
do białego rana, niech ten bal studniówkowy 
wspomina przez wszystkie laty, bo taki bal 
jest jedyni i niepowtarzalny i warto go pa-
miętać.- powiedziała Dyrektor Zespołu Szkół 
w Sokółce Iwona Grzybowska otwierając 
Studniówkę.

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

20 stycznia 2018 roku to data kolejne-
go już w historii Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wyso-
kiem Mazowieckiem balu studniówkowego. 
Tradycją staje się również miejsce, w którym 
maturzyści i ich goście wspólnie poddają 
się magii niezwykłego wieczoru- dworek 
Pan Tadeusz w Kuczynie. Część oficjalną 
prowadziła wicedyrektor Aldona Dołubizno, 
która rozpoczynając bal, podkreślała dualizm 
piękna wewnętrznego i zewnętrznego uczest-
ników studniówki jak również wyjątkowość 
uroczystości. Wzruszającym a zarazem 
pełnym klasy momentem był  polonez w wy-
konaniu 20 par pod kierunkiem p. Wojciecha 

Ogrodnika. Dyrektor szkoły - Ryszard Łukasz 
Flanc powitał zacne grono przybyłych gości: 
Starostę Wysokomazowieckiego –p. Bogdana 
Zielińskiego, wójta Gminy Wysokie Mazowiec-
kie- p. Krzysztofa Krajewskiego, Komendanta 
Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowiec-
kiem – p. Andrzeja Koca,  Przewodniczącego 
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie i dyrektora 
Centrum Kształcenia Zawodowego – p. Jó-
zefa Sokolika, dyrektora Zespołu Szkół Za-
wodowych – p. Andrzeja Jamiołkowskiego, 
przewodniczącego Rady Rodziców- p. Win-
centego Sienickiego wraz z towarzyszącymi 
im osobami.

 Głos zabrali przedstawiciele młodzieży 
– Magdalena Zawistowska, Martyna Wyszyń-

ska i Mateusz Mioduszewski – kierując słowa 
wdzięczności i składając kwiaty   – staroście 
– p. Bogdanowi Zielińskiemu,  dyrektorowi 
- p. Ryszardowi Flancowi, wicedyrektor- p. Al-
donie Dołubizno oraz wychowawcom klas: 
p.  Bożenie Jankowskiej, p. Aldonie Dołubizno, 
p. Ewelinie Dąbrowskiej i p. Krzysztofowi 
Grabowskiemu. Starosta Wysokomazowiec-
ki- p. Bogdan Zieliński w swym wystąpieniu 
zwrócił szczególną uwagę na wyjątkowość 
młodzieży Jagiellończyka, jak również życzył 
sukcesów na maturze. Gospodarzami balu 
byli oczywiście rodzice, w których imieniu 
przemawiali- p. Renata Bajkowska i p. Edward 
Wasilewski – złożyli podziękowania dyrek-

cji szkoły, wychowawcom, nauczycielom 
oraz wszystkim pracownikom administracji 
i obsługi, doceniając ich zaangażowanie, 
profesjonalizm i okazaną ich dzieciom troskę. 
Część oficjalną zakończył dyrektor – wygła-
szając słynną kwestię „ Studniówkę A.D. 2018 
uważam za otwartą” . A później walc tudzież 
inne tańce mniej klasyczne przy dźwiękach 
zespołu Magnum i pod czujnym oraz profe-
sjonalnym okiem Studio Foto Video Vidking. 
Należy również wspomnieć o niebanalnej 
części artystycznej opracowanej przez mło-
dzież, mającej charakter musicalu , nad którą 
czuwała p. Ewelina Dąbrowska.  Jak donoszą 
uczestnicy owego balu – było elegancko, uro-
czyście, radośnie, aż żal kończyć z pianiem 
koguta.

I niech nigdy nie skończy się ten bal!

W dniach 09.01-19.01.2018 gościli-
śmy w naszej szkole dwie studentki w ra-
mach programu wymiany AIESEC. Hansika 
i Punsilu przebyły 27 godzinną podróż z Sri 
Lanki, aby prowadzić warsztaty dla mło-
dzieży.

Uczniowie wszystkich klas mieli okazję 
zapoznać się z kulturą tego kraju, nauczyć 
się podstaw języka i wymienić informacja-
mi np. na temat geografii, fauny i flory czy 
zwyczajów. Wszystkie zajęcia miały wspólny 
mianownik - odbywały się w języku angiel-
skim. Nasi uczniowie przekonali się, że mogą 
i umieją porozumieć się po angielsku. Brawa 
dla nich! Zajęcia w szkole były tylko częścią 
pobytu dziewcząt u nas. Młodzież zaprosi-
ła je na łyżwy, pokazała Sokółkę a nawet 
przejście graniczne w Kuźnicy. Mogły też 
podziwiać egzotyczną dla nich przyrodę 
w Silvarium w Poczopku. Pod koniec pobytu 

doczekały się wreszcie śniegu, który widziały 
po raz pierwszy w życiu. Hansika i Punsilu 
odwiedziły w Polsce Warszawę, Białystok 
i Sokółkę i to właśnie ta ostatnia podobała 
im się najbardziej. Wyjeżdżając podkreślały, 
że spotkały się u nas z olbrzymią życzliwo-
ścią i gościnnością, której nigdy nie zapomną

Nauczyciele j. angielskiego 
Joanna Czemiel, Dorota Dziakowska

Studentki AIESEC w Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. Kopernika

- Co jesteś taka wkurzona?
- Kupiłam mężowi pod choinkę koło-

wrotek do wędki,
- No to chyba dobrze. Twój stary co 

weekend z kolegami na ryby jeździ. Nie 
podobało mu się?

- Gorzej. Zapytał: „Co to jest?”

HUMOR
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Zespół Szkół w Siemiatyczach

Zgodnie z wieloletnią tradycją, na sto 
dni przed jednym z najważniejszych w życiu 
egzaminów, uczniowie trzecich klas Liceum 
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Siemiatyczach, spotkali się 20 
stycznia, by świętować wraz z zaproszonymi 
gośćmi ten niezwykły moment.

Pełni entuzjazmu i nadziei na przyszłość 
postawili pierwszy krok w dorosłość dostoj-
nie i uroczyście staropolskim polonezem 
oraz walcem, przygotowanym pod kierun-
kiem instruktora tańca Krzysztofa Szyszko.  
Oficjalnego otwarcia Studniówki dokonała 
dyrektor Bożena Krzyżanowska, kierując 
jednocześnie do młodzieży ciepłe i serdeczne 

Studniówka siemiatyckich licealistów 

słowa. Wśród zaproszonych gości byli wycho-
wawcy: Iwona Hapanowicz-Charko – kl. IIIA, 
Edyta Niewińska – kl. IIIB, Alicja Smoktuno-
wicz – kl. IIIC, nauczyciele i rodzice. Na ten 
wieczór maturzyści długo czekali, nie zabrakło 
zatem refleksji i wyrazów wdzięczności skie-
rowanych do wszystkich, którzy przez niemal 
3 lata okazywali im wsparcie i życzliwość.  
Bal Studniówkowy stał się dobrym począt-
kiem przedmaturalnej wędrówki i zapewne 
pozostanie pięknym wspomnieniem do któ-
rego maturzyści będą powracali z przyjem-
nością i sentymentem.

Źródło: lo-siemiatycze.edu.pl  
Foto: Krzysztof Jermakowicz

W sobotę, 27 stycznia 2018, roku 
członkowie Koła Naukowego Biologów dzia-
łającego w Instytucie Biologii UwB wzięli 
udział w I Ogólnopolskiej Konferencji 
Przyrodniczej „Skumaj się z  Naturą 
w Białymstoku!”.

Podczas Sesji Młodych Naukowców 
wygłosili referaty i zaprezentowali postery 
dotyczące Akcji Karmnik, Akcji Siemianówka, 
Akcji Płotki oraz badań nad parazytoidami 
pająków. 

Sukces młodych naukowców z Koła 
Naukowego Biologów

I miejsce zajęła przewodnicząca KNB 
Aleksandra Mieczkowska ze swoim po-
sterem „Ukryś vs dostrzec - czyli sukces 
rozrodczy samic pająków z rodzaju Ero a pa-
razytoidy” stworzonym pod opieką dr Agaty 
Kostro-Ambroziak. 

Wyróżniona została również prezenta-
cja Piotra Świętochowskiego „ Po co ptakom 
obrączki? – prace obozu ornitologicznego 
Akcja Siemianówka”.

Źródło: UwB

Dnia 13 stycznia 2018 roku na Wydzia-
le Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu 
w Białymstoku, odbył się etap okręgowy 
XLIV Olimpiady Historycznej. Liceum Ogól-
nokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowało 
troje uczniów, wyłonionych we wcześniej-
szych eliminacjach: Aleksandra Grodzka 
z klasy II B oraz Saosan Joubar i Jakub 
Wróblewski z klasy II A. Uczestnicy mieli za 
zadanie sformułować wypowiedź pisemną 
na jeden z podanych przez Komisję tematów, 
odnoszących się do zagadnień z różnych epok 
historycznych oraz z dziedziny parlamentary-

zmu. Po weryfikacji prac, Aleksandra Grodzka 
i Jakub Wróblewski awansowali do kolejnego 
etapu. Rywalizacja ustna miała miejsce 19 
stycznia. Pytania komisji dotyczyły wiedzy 
z historii powszechnej oraz nawiązywały 
do treści z pięciu wybranych przez uczniów 
publikacji historycznych. W ostatecznej klasy-
fikacji Aleksandra Grodzka zdobyła 85 punk-
tów, zajmując III miejsce w województwie, 
natomiast Jakub Wróblewski uplasował się 
na VI miejscu, z wynikiem 70 punktów. Opie-
kunami uczniów byli nauczyciele: p. Wojciech 
Wyszomirski i p. Tomasz Ostrowski. Uczniom 
i ich opiekunom gratulujemy!

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

XLIV  Olimpiada HistorycznaPRZECZYTANE
Teraz na straży jednomyślności nie stoją już posługujące się terrorem rządy, ale ujednolicające 

nasze myślenie i posługujące się miękkimi środkami systemy reklamy, mediów oraz edukacji. Poja-
wia się presja, aby podporządkować się logice rynkowej we wszystkich aspektach naszego życia pod 
groźbą bycia uznanym za społecznie nieprzystosowanego. Znikać zaczyna poczucie istnienia jakiel-
kolwiek alternatywy dla życia poświęconego zarabianiu i kupowaniu, maksymalizacji zysku i ciągłe-
mu konkurowaniu, walki o status społeczny związany z posiadanniem oraz poziomem konsumpcji.

prof. Andrzej Szahaj, filozof polityki - „Monde diplomatique” 
*

Nigdy nie rozumiałem atencji, jaką darzyli Czabańskiego prawicowi dziennikarze. Ja pamię-
tam, że gdy Sąd Najwyższy zakwestionował przejęcie „Wprost” przez firmę Marka Króla ze szkodą 
dla założonej w tym celu spółdzielni dziennikarskiej, to właśnie Krzysztof Czabański jako szef Komi-
sji Likwidacyjnej RSW „Prasa-Książka- Ruch” podpisał ugodę z byłym sekretarzem KC PZPR . Gdy więc 
teraz czytam , że PiS chce repolonizacji mediów, bo Komisja Likwidacyjna źle dysponowała mająt-
kiem -ogarnia mnie pusty smiech.                                       Andrzej Skworz, redaktor naczelny „Press”
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Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Campus w  Białymstoku ul. Ciepła 40
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od 1 października 

1993 r. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie oraz jedną z najstarszych w Pol-
sce. Oprócz siedziby w Białymstoku funkcjonuje także  Filia w Ełku i Wydział Zamiejsco-
wy w Ostrowi Mazowieckiej .Oferta edukacyjna obejmuje studia I stopnia (licencjackie) 
na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość i ekonomia oraz studia II stopnia 
(magisterskie) na kierunkach: zarządzanie oraz szereg specjalności przypisanych do 
poszczególnych kierunków. W ramach programu Erasmus+ najlepsi studenci mogą od-
bywać część studiów na uczelniach zagranicznych (Niemcy, Belgia, Cypr, Malta, Litwa, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Włochy, Turcja, Estonia).Wzbogaceniem oferty dydak-
tycznej są wykłady w języku angielskim. Spełnia to oczekiwania studentów polskich, 
a jednocześnie umożliwia uczelni przyjmowanie studentów z zagranicy. W WSFiZ studiują 
studenci z Turcji, Indii, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Ważnym uzupełnieniem 
działalności edukacyjnej jest szeroka gama tematyczna studiów podyplomowych, MBA  
i kursów dokształcających.

Kontakt do Biura Rekrutacji:
 ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,    tel. 85 6785 846 ;
www.wsfiz.edu.pl,     rekrutacja@wsfiz.edu.pl      

Zastanawiałeś się już nad 
wyborem kierunku studiów?

Z nami na pewno 
wybierzesz 

coś interesującego! 

Od 1991 roku istnieje w Bielsku Pod-
laskim  Policealne Studium Ikonograficzne. 
Jest to jedyna tego typu szkoła w Polsce. 
Inicjatorem powstania szkoły był ks. mitrat 
Leoncjusz Teofiluk. Do życia została powoła-
na dekretem metropolity Bazylego 17 maja 
1991 r.

Szkoła mieści się w niewielkim drew-
nianym budynku z kilkoma salami, przy-
stosowanymi do wykładów oraz do pisania 
ikon. Do budynku szkoły została dobudo-
wana niewielka cerkiew, w której ikonostas 
i freski zostały wykonane przez pracowni-
ków szkoły.

Nauka w Studium trwa 4 lata i kończy 
się uzyskaniem dyplomu artysty plasty-
ka o specjalności „ikonograf”. W szkole 
wykładane są: ikonografia, śpiew neuma-
tyczny, teologia, historia chrześcijaństwa, 
a także języki: cerkiewnosłowiański, grecki 
i angielski. Niektóre zajęcia prowadzone są 
indywidualnie na zasadzie relacji mistrz–
uczeń. Kształcenie – oprócz wykładów, 
ćwiczeń i konsultacji – odbywa się także w 3 
działach warsztatowych: ikonograficznym, 
pozłotniczym i konserwacyjnym. Integralną 
częścią programu szkolnego są nabożeń-
stwa cerkiewne.

Każdego roku bielskie studium opusz-
cza kilku absolwentów. Od początku istnie-

nia szkoła wykształciła ponad 30 ikonogra-
fów. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy. 
Pierwszy - państwowy tytuł technika plasty-
ka ikonografa. Drugi ma znaczenie kościelne 
i jest błogosławieństwem prawosławnych 
biskupów polskich na samodzielną pracę 
ikonografa. W praktyce drugi dokument po-
zwala na otwarcie pracowni i samodzielne 
realizowanie zleceń dla cerkwi.

W pracowniach szkolnych powstały 
setki ikon, służących wiernym w całej Polsce 
(a także za granicą, skąd stale nadchodzą 
zamówienia). W wielu świątyniach znajdują 
się freski autorstwa absolwentów Studium 
(m.in. w cerkwiach Opieki Matki Bożej i Za-
śnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Biel-
sku Podlaskim, w cerkwi Ikony Matki Bożej 
Pomnożycielki Chlebów w Szastałach), a tak-
że ikonostasy (m.in. w cerkwi Narodzenia 
Przenajświętszej Bogurodzicy w Gorzowie 
Wielkopolskim, w cerkwi św. Serafina z Sa-
rowa w Kostomłotach). Absolwenci szkoły 
wykonali też prace konserwatorskie wielu 
zabytkowych ikonostasów (m.in. w cerkwiach 
św. Michała Archanioła i Zmartwychwstania 
Pańskiego w Bielsku Podlaskim, w cerkwi 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, 
w cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Siemiatyczach, w cerkwi Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła w Wasiowie).

Bielska szkoła pisania ikon

Na terenie powiatu bielskiego funkcjo-
nuje sześć szkół ponadgimnazjalnych: dwa 
samodzielne licea ogólnokształcące i cztery 
zespoły szkół. Dwa z nich działają w Biel-
sku Podlaskim, jeden w Brańsku i jeden 
w Rudce. Powiat Bielski prowadzi również 
Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego 
wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, 
Gimnazjum Specjalne i Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy.

Centrum edukacji w powiecie bielskim 
stanowi miasto Bielsk Podlaski. Oprócz ze-
społów szkół i liceów funkcjonują tu cztery 
szkoły podstawowe oraz trzy gimnazja. 
Młodzież o zainteresowaniach muzycznych 
może kształcić się w Państwowej Szkole 
Muzycznej I Stopnia. W mieście działa rów-
nież jedyne w Polsce Policealne Studium 
Ikonograficzne.

W szkołach prowadzonych przez Po-
wiat Bielski uczniowie mogą kształcić się 
w następujących zawodach: technik eko-
nomista, technik handlowiec, technik me-

chanik, technik budownictwa, technik rolnik, 
technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik informatyk, technik logistyk, technik 
hotelarstwa, mechanik pojazdów samo-
chodowych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, operator obrabiarek skra-
wających, monter zabudowy i robót wykoń-
czeniowych w budownictwie. Jest też klasa 
wielozawodowa.

W szkołach powiatu bielskiego kształci 
się 1441 uczniów. Zatrudnionych jest 209 
nauczycieli i 59 pracowników administracyj-
no-obsługowych. Szkoły dysponują pracow-
niami informatycznymi, a większość salami 
sportowymi.

W Bielsku Podlaskim działa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna. Otacza 
ona opieką 63 placówki, w tym: siedem 
przedszkoli, cztery punkty przedszkolne, 
14 oddziałów przedszkolnych, 21 szkół 
podstawowych, 12 gimnazjów i pięć szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Edukacja w powiecie bielskim
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Odwiecznym dylematem młodego 
człowieka, stojącego u progu dorosłości, 
jest wybór kierunku studiów. W dzi-
siejszych czasach kluczem do sukcesu 
wydają się być studia o profilu prak-
tycznym, które przygotują do podjęcia 
pracy zawodowej, zaraz po zakończeniu 
edukacji. Zdobycie szerokiego wachla-
rza umiejętności praktycznych z całą 
pewnością oferują kierunki prowadzone 
w Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 
w Warszawie.

Koncepcja kształcenia przyjęta w WSIiZ 
uwzględnia dynamikę zmian zachodzących 
w gospodarce wolnorynkowej w Polce i Eu-
ropie, skutkującą wzrostem zapotrzebowania 
na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej 
poszukiwanych zawodów. Nie bez przyczyny 
w ofercie edukacyjnej uczelni znajdują się 
studia na kierunkach – Kosmetologia (I i II 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zaprasza na studia o profilu praktycznym!
stopień), Chemia kosmetyczna (studia inży-
nierskie) oraz od 2017 roku studia licencjac-
kie na kierunku Dietetyka.

Podstawowym celem na kierunku Ko-
smetologia jest wykształcenie wysoko 
wykwalifikowanych ekspertów, jednej z naj-
popularniejszych i najdynamiczniej się roz-
wijających dziedzin dermatologii. Absolwent 
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to specja-
lista zajmujący się poprawianiem i przywra-
caniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która 
ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak 
starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej 
sprawności życiowej. 

Sposobem na rozwinięcie kwalifikacji 
zdobytych na studiach I stopnia jest konty-
nuacja nauki na jednej z pięciu specjalizacji 
studiów drugiego stopnia. Kandydatów 
rekrutujących się na studia magisterskie 
czeka wybór pomiędzy: kosmetologią bio-

estetyczną, kosmetologią praktyczną, 
podologią, trychologią kosmetologiczną 
oraz technologią kosmetyków.

Studia na kierunku chemia kosme-
tyczna przygotowują z kolei wysoko wykwa-
lifikowanych specjalistów, którzy dzięki szero-
kiej wiedzy chemicznej, technologicznej oraz 
podstawowej wiedzy farmaceutycznej będą 
konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną 
i poszukiwaną kadrą inżynierską na europej-
skim rynku pracy. Po zdobyciu dyplomu ab-
solwenci mogą podjąć pracę w laboratoriach 
specjalizujących się w analizie kosmetyków, 
jednostkach kontrolujących jakość produktów 
kosmetycznych, koncernach kosmetycznych, 
a także w wielu firmach branżowych.

A jakie są możliwości po Dietetyce? 
Decydując się na jedną z dwóch specjalno-
ści – dietetykę kliniczną lub dietetykę 
stosowaną – jako absolwent zdobywasz 

kwalifikacje do podjęcia pracy w publicznych 
i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
zakładach żywienia zbiorowego i zakładach 
dostarczających pożywienie do szpitali i in-
nych placówek żywienia zbiorowego, organi-
zacjach konsumenckich, placówkach opie-
kuńczo-leczniczych, ośrodkach sportowych. 
Studia na kierunku Dietetyka umożliwiają 
również uruchomienie własnej działalności 
gospodarczej w zakresie poradnictwa żywie-
niowego.

Rekrutacja na wszystkie kierunki stu-
diów prowadzone w Wyższej Szkole Inżynierii 
i Zdrowia w Warszawie na rok akademicki 
2018/2019 trwa do 25 września 2018 r.!

Więcej informacji: http://wsiiz.pl
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02-367 Warszawa, tel. 22 646 20 60
e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl

Powstała na gruzach wojennych i ban-
kructwie politycznym II RP Polska Ludowa, 
lżona jako niszcząca polskość „komuna”, po-
mniejszana jako dyktatura narzucona praw-
dziwym Polakom przez odwiecznego wroga 
ze Wschodu, traktowana jest dziś przez nie-
umiarkowanych politykierów i propagandzi-
stów jako wyrwa w prawowitej historii narodu, 
dziejowe nieszczęście, jakie spadło na Polskę 
z wyroku niesprawiedliwego losu. A przecież 
nigdy w czasach nowożytnych Polska nie mia-
ła tak solidnej pozycji międzynarodowej, 
tak stabilnych granic, tak bezpiecznego, prze-
widywalnego, cywilizowanego i zasadniczo 
sprawiedliwego państwa, które przez kilka-
dziesiąt lat realizowało swoją misję wobec 
tej wspólnoty politycznej, którą nazywamy 
Polską, jak w okresie istnienia PRL. Można 

Obsesja  na  punkcie  PRL

Bezmyślne potępianie PRL jest równoznaczne z wydawaniem wyroku na miliony ludzi
na poparcie tej tezy przytoczyć tysiące argu-
mentów faktycznych i świadectw ludzkich.

Bezmyślne potępianie PRL jest rów-
noznaczne z nieuprawnionym wydawaniem 
niesprawiedliwego wyroku na miliony ludzi, 
którzy w tym czasie zdobywali wykształcenie, 
rozwijali umiejętności i kompetencje, zakładali 
rodziny, urządzali się, a przede wszystkim, 
pracując, tworzyli fundamenty nowego spo-
łeczeństwa i państwa. Nikt nie ma moralnego 
prawa do odzierania tych ludzi z ich godności 
i z ich zdobyczy zawodowych, naukowych, 
artystycznych czy jakichkolwiek innych. Nikt 
nie ma też prawa ani do oceniania, ani 
do kwestionowania ich indywidualnych wy-
borów, osobistych decyzji, celów zawodowych 
i strategii życiowych, bo w tym zakresie każda 
osoba dysponuje wyłącznym prawem do sta-

nowienia o sobie. Tego rodzaju ingerencje 
są nadużyciem, przekroczeniem granic norm 
współżycia społecznego i łamaniem praw 
człowieka.

Ostatnia dekada PRL to wystąpienie 
na scenie politycznej masowego ruchu kon-
testującego władzę, którego zaplecze znajdo-
wało się poza Polską Ludową, co dawało jego 
głównym uczestnikom, rzeczywistym liderom 
i doradcom pewną niezależność oraz dostęp 
do zasobów politycznych pozwalających 
na prowadzenie walki z władzą, pomimo re-
glamentacji tych zasobów w kraju.

Siła Kościoła
Ponadto przez cały okres PRL nieprze-

rwanie funkcjonował w przestrzeni społecznej 
Kościół rzymskokatolicki, który – pomijając 
czas wzmożonej walki ideologicznej państwa 

z tzw. wrogami klasowymi, ograniczony do lat 
stalinizmu (1948-1955) – systematycznie 
poszerzał zakres swoich wpływów w społe-
czeństwie, będąc potężnym źródłem zasobów 
ludzkich, materialnych i intelektualnych, z któ-
rych mogły korzystać kręgi stawiające opór 
czy wręcz zwalczające władzę państwową.

Kościół miał rozbudowaną, scentra-
lizowaną strukturę sieciową, zarządzaną 
hierarchicznie, dysponującą alternatywnym 
systemem doboru kadr i docierającą do każ-
dego zakątka kraju. W istocie mógł tworzyć 
alternatywną strukturę więzi społecznych 
w stosunku do oficjalno-państwowej. Dawał 
swoim członkom spore poczucie niezależności 
(także materialnej i bytowej) i – co ważniejsze 
– przekonanie o pewnej wyższości moralnej 
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to 
prestiżowa, prężnie rozwijająca się Uczelnia 
publiczna, zajmująca co roku wysokie miejsce 
w rankingach szkół wyższych. 15 kierunków 
studiów daje szereg możliwości obecnym 
i przyszłym studentom. W 2018r. w ofercie 
edukacyjnej UMB pojawił się nowy, unikatowy 
w skali kraju kierunek – Biostatystyka. Infor-
macje o zasadach przyjęć na studia znajdują 
się na stronie www.umb.edu.pl w zakładce 
Rekrutacja.

Kampus Uniwersytetu mieści się w ści-
słym centrum Białegostoku a siedzibą Uczelni 
jest Pałac Branickich – XVIII wieczny zabytek 
otoczony przepięknymi ogrodami pałacowy-
mi. 

Jednak to nie prestiż czy lokalizacja 
czynią Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

wyjątkowym. Największą wartością, jaką mo-
żemy przekazać studentowi, jest wiedza. Nasi 
pracownicy naukowi to najwyżej oceniana 
w środowisku kadra naukowo - dydaktycz-
na, a jednocześnie jedna z najmłodszych  
w Polsce. Zajęcia prowadzone są w ultra 
nowoczesnych, dobrze wyposażonych  obiek-
tach. Kształcimy wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów. O poziomie nauczania świadczą 
między innymi czołowe miejsca wśród uczelni 
medycznych w Polsce w zdawalności Lekar-
skiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekar-
sko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego 
(LDEK-u). 

Zdecydowana większość naszych ab-
solwentów od razu po studiach znajduje pra-
cę lub kontynuuje kształcenie. Dowodzi to, że 
studia medyczne są trafionym wyborem pod 

Wybierz przyszłościowy zawód medyczny z UMB
względem przyszłego zatrudnienia i kariery 
zawodowej. 

Czy studia medyczne są trudne? Czy 
ciężko jest być studentem kierunków medycz-
nych? Odpowiedzialne zawody, decydujące 
o ludzkim zdrowiu i życiu, wymagają solidnego 
przygotowania i kwalifikacji, a tym samym na-
kładu pracy. Niemniej jednak studia w UMB to 
również zabawa, nowe wartościowe znajomo-
ści i możliwość realizowania własnych pasji. 
Na Uczelni istnieje 15 organizacji studenckich, 
klub studencki, kabaret, chór, studenckie cen-
trum radiowe, 96 kół naukowych. Studenci or-
ganizują liczne akcje społeczne: informacyjne, 
profilaktyczne, pokazy i happeningi. Uniwersy-
tet Medyczny w Białymstoku jest zatem miej-
scem dla ludzi ambitnych, aktywnych, którzy 
nie boją się marzyć i sięgać po te marzenia.

Bezmyślne potępianie PRL jest równoznaczne z wydawaniem wyroku na miliony ludzi

tym aktywistom, którzy byli w bliskich rela-
cjach z jego hierarchią, co z kolei stawiało ich 
na uprzywilejowanej pozycji wobec oficjalnych 
struktur państwa.

Wraz z upływem czasu pozycja społecz-
na Kościoła i jego polityczna siła sprawcza 
rosły, czemu towarzyszyły procesy liberali-
zacji politycznej, a zarazem – co jest dobrze 
znanym paradoksem historii – narastającej 
stopniowo delegitymizacji ośrodków władzy 
państwowej. Liberalizacja pozwalała z kolei 
na dalsze rozszerzanie się postaw konte-
stujących władzę, które w nowych realiach 
wymagały coraz mniej odwagi. Tym samym 
proces moralnej delegitymizacji władzy mógł 
obejmować coraz szersze kręgi społeczeń-
stwa, nie wyłączając samej klasy rządzącej, 
której spora część w końcu przyjęła optykę 
opozycji, uznając się za pozbawioną tytułu 
do rządzenia.

Wszystko to bezpośrednio podważa 
propagandową tezę obiegowej polityki histo-
rycznej o totalitarnym charakterze władzy PRL 
w całym okresie jej istnienia, aż do ostatnich 
dni, a nawet kontynuacji jej wpływu w czasie 
transformacji ustrojowej i przetrwaniu w for-
mie utajonej do dziś. Ani PZPR, ani żadne tajne 
służby, krajowe czy obce, nie panowały w PRL 
całkowicie nad społeczeństwem i nie miały 
wyłączności na kształtowanie postaw społecz-
nych i politycznych. Wyłączając krótki okres 

stalinizmu, faktycznie – choć nie w drodze 
konstytucyjnej – władza aparatu przymusu 
PRL nad społeczeństwem była ograniczona. 
Miała ona pod pewnym względem większy 
zakres sprawczy niż władza w tzw. demokra-
cjach liberalnych, ale nigdy nie była pełnią 
władzy. Nie była totalitarna ani nawet autory-
tarna. Nie jest też prawdą, że nie miała żad-
nego poparcia społecznego ani że nie działała 
w interesie ogólnym i narodowym. Miała 
poparcie i było ono spore, choć jego dynamika 
podlegała okresowym fluktuacjom. Nie ulega 
też wątpliwości, że w istotnych obszarach ży-
cia społecznego działała w interesie ogólnym.

Poparcie dla władzy
W odróżnieniu od systemów autorytar-

nych władza PRL nie opierała się na sile za-
chowawczych i wpływowych elit, jak władza 
dyktatorska gen. Franco w Hiszpanii. Z kolei 
w przeciwieństwie do niemieckiego totalita-
ryzmu i włoskiego faszyzmu nie dysponowała 
autentycznym i fanatycznym poparciem mas 
oraz kapitału. Pozornie masowe poparcie 
w okresie stalinizmu było sztucznie gene-
rowane poprzez politykę terroru i społeczne 
mechanizmy obronne wobec przemocy, takie 
jak pozorowany entuzjazm, przejawiający 
się w zachowaniach indywidualnych i zbioro-
wych. Ale nawet wówczas społeczne poparcie 
dla władzy nie było całkowicie nieobecne. 
Część społeczeństwa uważała dokonane 
przemiany za słuszne, a cenę, jaką polskie 

społeczeństwo musiało zapłacić za strate-
giczne błędy przedwojennych elit politycz-
nych, które doprowadziły do niebytu państwa 
i utraty niepodległości, oraz za wyzwolenie 
kraju przez ZSRR od eksterminacyjnej polityki 
Niemiec hitlerowskich, za możliwą do przyję-
cia i sprawiedliwą.

Poparcie dla władzy PRL wynikało z róż-
nych motywacji, których proporcje zmieniały 
się z upływem czasu. Można tu wyróżnić trzy 
zasadnicze typy motywacji. Pierwsza, o cha-
rakterze ideowym, dominowała w pierwszych 
okresach PRL. Okropności wojny i okupacji, 
dominujący nastrój w polityce międzyna-
rodowej oraz wyraźnie widoczna w świetle 
swoich konsekwencji kompromitacja polityki 
sanacyjnej ułatwiały przesuwanie się czę-
ści opinii publicznej, w międzywojniu dość 
opornej wobec opcji lewicowych, w stronę 
rozwiązań radykalnie demokratycznych, 
a nawet socjalistycznych. Także, pomijając 
niepoważne środowiska skrajne, w kręgach 
emigracyjnych i wśród spadkobierców poli-
tycznych II RP nie brano pod uwagę prostej 
restytucji po 1945 r. przedwojennych stosun-
ków społecznych.

Drugi typ motywacji można określić jako 
realistyczny i państwowy. Motywacje tego 
rodzaju uwzględniały zarówno fiasko przed-
wojennej polityki zagranicznej i wewnętrznej, 
jak i powojenne realia geopolityczne, które 
w przewidywalnej przyszłości plasowały 

Polskę w orbicie wpływów ZSRR. Dyktowało 
to pewną strategię polityczną nakierowaną 
na maksymalizację suwerenności, utrwalanie 
polskości i myślenie w kategoriach państwo-
twórczych, pomimo ograniczeń wynikających 
z geopolitycznego podziału świata, podle-
głości obcemu ośrodkowi władzy i będącego 
konsekwencją tych okoliczności ograniczenia 
suwerenności Polski. Ten realistyczny spo-
sób myślenia został przyjęty głównie, choć 
nie wyłącznie, przez niektóre przedwojenne 
formacje narodowe i ich kontynuatorów.

Trzecia opcja wreszcie, najpowszech-
niejsza i z czasem wypierająca obie pozosta-
łe, oznaczała konformistyczne dostosowanie 
się do realiów oraz dostrzeżenie korzyści 
płynących z akceptacji status quo. Ten spo-
sób funkcjonowania jest charakterystyczny 
dla większości społeczeństw. Nic więc dziw-
nego, że przyjął się także w PRL, w której 
po okresie ideologicznego radykalizmu lat 50. 
nastąpiła względna normalizacja, pozwala-
jąca na w miarę zwyczajne życie społeczne 
i planowanie karier zawodowych. PRL okresu 
gomułkowskiej normalizacji, a zwłaszcza 
otwarcia na Zachód za przywództwa Gierka, 
dawała sporej części społeczeństwa poczu-
cie awansu, możliwości rozwoju i spełnienia 
zawodowego oraz szanse na podniesienie 
poziomu wykształcenia i polepszenie stan-
dardów życia dzieci. 
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Więcej w Tygodniu „Przegląd”

PRZECZYTANE
Na himalaistę czyhają różni „za-

bójcy”. Juz powyżej 5 500 m nie je-
steśmy w stanie,mimo aklimatyza-
cji,dostarczyć tyle tlenu, ile organizm 
potrzebuje. A to działa na móżg. Drugim 
zabójca jest wychłodzenie,które w sytu-
acjach ekstremalnych narasta. Widocz-
ne jest z tego powodu zaburzenie świa-
domości. Człowiek traci przytomność, 
zasypia, stopniowo umiera. Himalaista 
robi to, co lubi, tak jak kierowca czy 
skoczek,tyle że nie ma z tego kasy. 
Ryzyko pewnie jest większe, nie można 
jednak nikomu odbierać marzeń. Gdyby 
himalaistom płacono grube miliony,jak 
za  walkę bokserską, to może nie byłoby 
pytań, dlaczego się wspinają. Może to 
właśnie ludzi dziwi, jest niezrozumiałe, 
że to, czego dokonuje himalaista, jest 
tak bezsensowne w kwestii materialnej. 
To ma ulotny sens, jest nim tylko to, co 
czuje ten człowiek, a nie coś wymier-
nego.

dr Robert Szymczak, himalaista - 
„Angora”

*
Kiedy trafiłam do telewizji, byłam 

już narzeczoną, a potem żoną znane-
go dziennikarza.  Bardzo znanego też 
z porywczości. Wielu ludzi po prostu się 
go bało. Janusz Atlas często przesadzał 
i potrafił sie awanturować. Pamiętam 
aferę na balu, gdy ktoś poprosił mnie 
do tańca. Tego sobie mąż nie życzył 
i była afera. Koledzy z telewizji bali się 
i traktowali mnie z dystansem. Ale po 
latach dowiedziałam się od jednego 
z nich, bardzo znanego i wpływowego, 
że miałam szczęście, bo gdybym nie 
była żoną Atlasa, miałabym z nim do 
czynienia. Byłam w szoku. Do głowy mi 
wtedy nie przyszło, że działam na czyjąś 
wyobraźnię i fantazje erotyczne.

Katarzyna Dowbor, dziennikarka - 
„Viva”
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RANKING LICEÓW 2018 - PODLASKIE

2018 Rank
Głów.

Nazwa szkoły Miejscowość 17' 16' WSK Znak 
jakości

Profil

1 29 II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów 

Jabłonowskiej

Białystok 56 47 63.83

2 45 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza

Białystok 33 42 61.11

3 98 I Liceum Ogólnokształcące im. T. 

Kościuszki

Łomża 79 79 54.66

4 138 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO Białystok 54 126 50.93
5 155 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii 

Konopnickiej

Suwałki 135 101 49.72

6 232 III LO im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego

Białystok 211 71 46.79

7 237 VII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. 

Dwuj.

Suwałki - - 46.49

8 262 III LO im. Alfreda Lityńskiego Suwałki 328 244 45.81
9 273 II LO z Dodatkową Nauką Języka 

Białoruskiego

Hajnówka 420 500+ 45.29

10 310 LO z Litewskim Językiem Nauczania im. 

11 Marca

Puńsk 339 500+ 43.88

11 313 VI LO im. Króla Zygmunta Augusta Białystok 245 218 43.76
12 320 IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana

K. Norwida

Białystok 275 250 43.31

13 324 I LO im. Grzegorza Piramowicza Augustów 244 305 43.21
14 343 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika

Grajewo 306 310 42.76

15 368 II LO z białorus. j. naucz. im. B. 

Taraszkiewicza

Bielsk

Podlaski

390 403 41.97

16 374 II Liceum Ogólnokształcące im. Marii 

Konopnickiej

Łomża 204 223 41.69

17 500+ II LO im. Polonii i Polaków na Świecie Augustów 500+ 456 38.04
18 500+ XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Białystok 500+ 500+ 37.98
19 500+ I LO im. Stanisława Konarskiego Zambrów 499 500+ 36.50
20 500+ Katolickie LO im. Matki Bożej 

Miłosierdzia

Białystok - 412 35.91

21 500+ LO im. Króla Kazimierza Jagiellończyka Wysokie Maz. 500+ 500+ 35.50
22 500+ Liceum Ogólnokształcące w ZSOiZ 

im.J.Iwaszkiewicza

Ciechanowiec 500+ 500+ 35.31

23 500+ I Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza

Kolno 500+ 500+ 34.98

24 500+ Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Ciechanowiec 500+ - 34.77
25 500+ Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. im. W. 

Lutosławskiego

Białystok - 376 34.45
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2018 Rank
Głów.

Nazwa szkoły Miejscowość 17' 16' WSK Znak 
jakości

Profil

1 19 Technikum Elektryczne w ZS 

Elektrycznych

Białystok 27 29 72.29

2 64 Technikum Handlowo-Ekonomiczne w 

ZSH-E

Białystok 58 62 63.12

3 155 Technikum Budowlano-Geodezyjne w 

ZSB-G

Białystok 75 96 57.23

4 183 Technikum Gastronomiczne w ZS 

Gastronomicznych

Białystok 300+ 300+ 56.28

5 203 Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego 

w ACE

Augustów 70 99 55.43

6 207 Technikum Leśne ZS Leśnych im. 

Leśników Polskich

Białowieża 97 300+ 55.33

7 237 Technikum nr 4 w ZS nr 4 Suwałki 207 139 54.18
8 255 Technikum nr 5 w ZSMiO nr 5 Łomża 299 147 53.67
9 300+ Technikum nr 6 w ZSEiO nr 6 Łomża 300+ 126 50.84
10 300+ Technikum nr 1 w ZS CKR im. K. Kluka Rudka 300+ - 49.86
11 300+ Technikum w ZSOiZ im. Jarosława 

Iwaszkiewicza

Ciechanowiec 132 300+ 49.69

12 300+ Technikum nr 2 w ZS Rolniczych Sokółka 300+ - 49.37
13 300+ Technikum nr 7 im. Ludwika Bojanusa w 

ZSWiO nr 7

Łomża 300+ - 48.10

14 300+ Technikum nr 3 w ZS Technicznych Suwałki 300+ 300+ 47.52
15 300+ Technikum w ZS Zawodowych im. St. 

Staszica

Wysokie Maz. 300+ 300+ 44.71

16 300+ Technikum w ZS nr 2 im. 9 Pułku 

Strzelców Konnych

Grajewo 300+ 128 43.79

17 300+ Technikum nr 1 w ZS nr 1 Zambrów 86 300+ 43.45
18 300+ Technikum w ZS CKR im. Wincentego 

Witosa

Suwałki 300+ 300+ 41.93

19 300+ Technikum w ZS im. ks. Jana Krzysztofa 

Kluka

Wojewodzin 300+ 300+ 41.78

20 300+ Technikum w ZS Suchowola 300+ - 41.70
21 300+ Technikum Mechaniczne w ZSM CKP nr 2 Białystok 300+ 300+ 40.88
22 300+ Technikum w ZSOiZ im. Stefana Kard. 

Wyszyńskiego

Czyżew 300+ 300+ 39.92

23 300+ Technikum nr 4 w ZS nr 4 im. Ziemi 

Podlaskiej

Bielsk

Podlaski

300+ 300+ 39.70

24 300+ Technikum w ZS Rolniczych im. 

Wincentego Witosa

Ostrożany 300+ - 37.85

25 300+ Technikum w ZS im. Bolesława 

Podedwornego

Niećkowo 300+ 300+ 36.61
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PRZECZYTANE
Niemiecka polityka pamięci, prowadzona przez część elit zmierza nie do uchylenia 

się od odpowiedzialności za II wojnę światową, lecz do przyjęcia tezy o współodpowie-
dzialności, na tezie , że „my Niemcy byliśmy zbrodniarzami, ale nie jedynymi”. Swego cza-
su w tygodniku „Der Spiegel” ukazał się artykuł o Holokauscie jako projekcie europejskim, 
jako że przywołano tam nazistowskiego zbrodniarza Ukraińca Demianiuka, francuskie 
kolaboracyjne państwo Vichy, faszystowskie państwa takie jak Rumunia, Słowacja czy 
Węgry, a także Jedwabne. Skoro więc Niemcy stosują politykę historyczną jako oręż, to 
nic dziwnego, że polski rząd na to zareagował, atakując ten aspekt polityki historycznej. 
Polska tę optykę musiała odrzucić, bo w Holokauście nie uczestniczyła. Wszyscy walczymy 
o swoje interesy.

dr.hab. prof UW Rafał Chwedoruk
*

W pewnym momencie musiał zmienić konspiracyjne mieszkanie, bo został wzięty 
przez szmalcownika za Żyda.

prof. Zbigniew Mikołejko o gen. Stefanie Grocie-Roweckim
*

To jest leń z natury. Jemu się nie chciało przez siedem lat rządów zakasać rękawów 
i porządnie popracować.

Włodzimierz Cimoszwicz o Donaldzie Tusku
*

Czytanie nie boli
Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu poinformowali na łamach pisma „BMJ Jour-

nal for Medical Humanities”, że czytanie na głos w grupie może być skuteczną terapią na 
przewlekłe bóle. Dzięki skupieniu na tekście i dyskusjach o nim pacjenci nie koncentrują 
sie jedynie na bółu,przez co czują się lepiej. Może to dobra zachęta, żeby sięgnąć po 
książkę?

HUMOR
W pociągu w jednym przedziale jadą 

mężczyzna i kobieta, sami, trasa długa. Facet 
czyta gazetę, a kobieta - to się na siedzeniu 
powierci, a to oczami pomruga, a to wes-
tchnie ... Facet siedzi jak skała. W końcu po 
godzinie babka nie wytrzymuje:

- Panie, pan jesteś mężczyzną, czy nie? 
Już godzine pana kokietuję, a pan na mnie 
uwagi nie zwraca! Powiem wprost: Kochajmy 
się!

- Zawsze mówiłem - odparł facet, od-
kładając spokojnie gazetę na bok - że lepiej 
godzinę poczekać niż trzy godziny namawiać.

*
Nauczyciel pyta uczniów:
- Kto mi powie, jak nazwać człowieka, 

który bezustannie gada i gada, chociaż nikt 
nie chce go słuchać?

- Taki człowiek – odpowiada Jasio- na-
zywa się nauczyciel.


