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Bezpłatny dodatek 
do Wieści Podlaskich

Nr 1/2020
LUTY-MARZEC

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

XVIII Prezentacje „Uczelnie w Powiecie”
Organizatorzy: Redakcja „Wieści Podlaskich”, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Starostwo Powiatowe w w Ełku,  

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, Prezydent Ełku,  

Burmistrz Grajewa, Burmistrz Hajnówki, Burmistrz Siemiatycz, Burmistrz Sokółki, Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego. 
Zapraszamy maturzystów i ich rodziców

24 lutego – Siemiatycze
Zespół Szkół, ul. Kościuszki 43

25 lutego – Sokółka 
Zespół Szkół, ul. Mickiewicza 11

27 lutego – Bielsk Podlaski 
I Liceum Ogólnokształcące, 

ul. 11 listopada 6

26 lutego – Hajnówka
Zespół Szkół z DNJB,  

ul. Piłsudskiego 3

3 marca – Zambrów 
Zespół Szkół nr 1,  

Al. Wojska Polskiego 31

2 marca 
– Wysokie Mazowieckie 
Zespól Szkół Ogólnokształcących 

i Policealnych, ul 1000-lecia PP 15

4 marca – Grajewo
Zespół Szkół nr 1,  
ul. Mickiewicza 3

5 marca – Ełk
Zespół Szkół nr 6, ul. Kajki 4

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Polki korzystają ze smartfonów nawet 4 godziny 
dziennie - wynika z najnowszego raportu Fundacji 
Sukces Pisany Szminką. Jednak prawie 90 proc. z nich 
nie zna narzędzi do pokonywania własnych lęków, pro-
blemów i zmartwień, a aż 1/3 ma z tym problem. Aby 
odpowiedzieć na potrzeby współczesnych kobiet w cy-
frowym świecie Sukces Pisany Szminką we współpracy 
z Coca-Cola, stworzył pierwszą w Polsce, unikalną 
aplikację MyOla - #JestemTuDlaCiebie.

W czym może Ci pomóc aplikacja przeczytasz na 
str. www.wiescipodlaskie.eu

Premiera aplikacji MyOla - pierwsza w Polsce 
mobilna przyjaciółka i doradca w jednym

Sezon festiwalowy można oficjalnie 
uznać za otwarty. Ciepłe wieczory i coraz 
to bogatsza oferta kulturalna zachęcają do 
uczestnictwa w plenerowych koncertach. Co 
jednak w sytuacji, gdy chcielibyśmy uwiecz-
nić występ ulubionego artysty amatorskim 
(lub też nie) sprzętem, a następnie podzielić 
się nagraniem w mediach społecznościo-
wych lub w gronie znajomych?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na 
naszej stronie internetowej 

www.wiescipodlaskie.eu

Czy można opublikować 
filmik z koncertu?

Pod koniec stycznia Transparency In-
ternational, międzynarodowa organizacja 
pozarządowa badająca i ujawniająca  prak-
tyki korupcyjne, głównie w życiu publicznym 
opublikowała indeks postrzegania korupcji 
za 2018 rok. Polska zajęła w nim 41. miej-
sce. Najwyższe miejsce w tym rankingu 
– 29. – zajmowaliśmy w indeksie za 2016 
rok (obejmującym dane zebrane w 2015 r.) 
W rankingach 2017 I 2018 roku zajmowa-
liśmy miejsce 36. Na pierwszym miejscu 
w tym rankingu znajduje się tradycyjnie 
od lat Dania, za nią jest Nowa Zelandia, 
a na trzecim miejscu Finlandia. Najgorzej 
z państw unijnych wypada Bułgaria (74. po-
zycja) Ostatnie miejsca na świecie zajmują: 
Wenezuela, Jemen, Syria, Sudan Południowy 
i Somalia. Badaniem objętych jest 180 kra-
jów. Indeks i pełny raport można znaleźć na:  
www.transparency.org/cpi 

(sok)

Rośnie korupcja

Na co się zgadzamy korzystając 
z portali społecznościowych?

Czytaj str. 7
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Jedyna ,  pub l i czna  ucze ln ia 
w regionie, 3 wydziały i 15 kierun-
ków kształcenia – ściśle związanych 
z potrzebami rynku lokalnego, wysokie 
stypendia, czy bezpłatne studiowanie 
popołudniami to tylko niektóre zalety 
studiowania na suwalskiej uczelni.

Na przyszłych studentów czekają 3 
wydziały i 15 kierunków kształcenia.
Wydział Ochrony Zdrowia:
• ratownictwo medyczne
• pielęgniarstwo
• kosmetologia
• bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II 

stopień)
Wydział Politechniczny:
• zarządzanie i inżynieria produkcji
• budownictwo
• transport
• produkcja i przetwórstwo surowców 

rolniczych
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny:
• finanse i rachunkowość

PWSZ w Suwałkach
• ekonomia (I i II stopień)
• pedagogika (studia 5-letnie magi-

sterskie)
• filologia.

W tak rozbudowanej ofercie, jak za-
pewnia dr Marta Wiszniewska, rektor PWSZ 
w Suwałkach, zdecydowanie każdy znajdzie 
coś dla siebie. Najważniejsze jest jednak to, 
że po każdym z nich studenci mogą liczyć 
na dobrą, ciekawą i satysfakcjonującą pracę 
– dodaje rektor.

Potrzeby rynku lokalnego są bowiem 
jednym z priorytetów PWSZ w Suwałkach. 
- Inne to: wysoka jakość kształcenia, 
nowoczesna baza dydaktyczna i przede 
wszystkim… student – mówi dr Aga 
Wądołowska, prorektor ds. studenckich i dy-
daktyki i dodaje, że to właśnie studenci są 
na suwalskiej Uczelni najważniejsi. Liczne 
koła zainteresowań, świetnie wyposażo-
na siłownia, strzelnica, przestronne patio 
z kawiarnią, drużyny sportowe, nowoczesny 
dom studenta, nawet 2000 zł miesięcznego 

stypendium. Tak wymieniać można jeszcze 
bardzo długo, a jak zapewniają sami stu-
denci - PWSZ jest po prostu miejscem przy-
jaznym i dobrym do studiowania-.

Suwalska Uczelnia w zdecydowany 
sposób stawia na praktyczność. Zajęcia 
nastawione są w głównej mierze na ćwicze-
nia, wyjazdy studyjne i „naukę w terenie”.  
Laboratoria i pracownie należą do najlepiej 
wyposażonych w kraju, kadra jest znakomita.   
- Uczelnia współpracuje z wieloma ośrod-
kami i uczelniami z całej Polski, utrzymuje 
stałe kontakty z samorządami lokalnymi, 
a z największymi firmami i przedsiębior-
stwami w regionie wspólnie nawet tworzy 
i konsultuje programy nauczania. Wszystko 
po to, by warunki do studiowania i zdobywa-
nia wiedzy stały na najwyższym poziomie 
– mówi rektor Uczelni. Nie należy też zapo-
minać o licznych projektach, które realizuje 
uczelnia. Między innymi dzięki nim, studenci 
pielęgniarstwa (II roku) otrzymują miesięcz-
nie 800 zł., a studenci zarządzania i inży-

nierii produkcji realizują program studiów 
dualnych (kilka dni spędzają w największych 
firmach w regionie i otrzymują dodatkowo 
2500 zł miesięcznie). A wkrótce na uczelni 
pojawi się nawet… wirtualna rzeczywistość 
(czyli zajęcia realizowane w najnowocze-
śniejszy sposób).

Na przyszłych studentów czeka też 
wyjątkowa oferta- bezpłatne studia po-
południowe na wybranych kierunkach: 
(ratownictwo medyczne, transport, 
budownictwo, zarządzanie i inżynieria 
produkcji oraz produkcja i przetwór-
stwo surowców rolniczych). – Student 
rekrutując się na taki kierunek może wybrać 
preferencje godzinową zajęć: ranną lub po-
południową – tłumaczy dr Marta Wiszniew-
ska. To propozycja m. in. dla osób pracują-
cych, bo zajęcia będą odbywały się m. in. 
wieczorami, czy w weekendy. Najważniejsza 
jednak informacja jest taka, że jest to opcja 
całkowicie bezpłatna– dodaje.

Rekrutacja rusza w czerwcu. 
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Studiuj w NWSP

Administracja
Pedagogika
Psychologia

Pedagogika przedszkolna 
             i wczesnoszkolna

Bezpieczeństwo 
             wewnętrzne

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

www.akademia.mil.pl

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

– bezpieczeństwo narodowe
– bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
– bezpieczeństwo informacyjne
– bezpieczeństwo wewnętrzne
– obronność
– lotnictwo
– zarządzanie i dowodzenie– zarządzanie i dowodzenie
– logistyka
– dowodzenie
– administracja
–  prawo (jednolite pięcioletnie studia magisterskie) 
– historia (plaowane uruchomienie w 2020 r.)

Minęło już ponad 100 lat, kiedy to 7 
listopada 1918 r. na plebanii w Osmoli, ze 
względu na obecność licznych oddziałów 
niemieckich w Bielsku Podlaskim, ks. dr 
Franciszek Bronisław Zaleski wraz Komi-
tetem Obywatelskim powołał do istnienia 
najstarszą szkołę średnią w powiecie, 
ośmioletnie Gimnazjum Koedukacyjne, 
początkowo prywatne, lecz na prawach 
państwowych, przed wojną przekształ-
cone w Liceum Ogólnokształcące im.  T. 
Kościuszki.

Niezwykłym wydarzeniem w 2016 roku, 
z prelekcją  Tadeusza Chwiedzia, prezesa 
Związku Sybiraków w Białymstoku,  poprzedza-
jącym Jubileusz 100. lecia szkoły był koncert 
poświęcony Pamięci Bielskich Profesorów, Gim-
nazjalistów, Licealistów i ich Rodzin oraz Bielsz-
czan, którzy odegrali znaczącą rolę w kształce-
niu i kształtowaniu świadomości obywatelskiej 
i narodowej wielu pokoleń młodzieży.

Dla  bielskich Profesorów, Gimnazjalistów 
i Licealistów wierność Ojczyźnie była pierwszym 
i naczelnym przykazaniem dyktowanym przez 
miłość Ojczyzny.

Już wielu Absolwentów, rówieśników 
„Pokolenia Kolumbów”,  (pokolenia młodych 
polskich poetów i literatów, urodzonych około 
roku 1920), dla których okres wchodzenia 
w dorosłość przypadł na lata II wojny światowej 
nie mogło cieszyć się młodością, szczęściem, 
miłością. Wybrali oni  nierówną walkę i walczyli 
na frontach II wojny światowej, polegli jako 
znani na kartach historii - z kpt. Władysławem 
Wysockim, st. sierż. Józefem Guzowskim i nie-
znani bohaterowie - wywiezieni na Syberię i do 
Kazachstanu, zamknięci w getcie i zgładzeni 
w obozach śmierci Żydzi. Nazwiska poległych 
i pomordowanych w latach wojny 1939 – 45 
w Siłach Zbrojnych, Ruchu Oporu AK, Obozach, 
Getcie upamiętnia ufundowana przez Kolegów 
podczas Zjazdu Wychowawców, Wychowanków 
i Absolwentów Szkoły w 1988 roku w kościele 
pokarmelickim  (szkolnym) tablica z mottem 
„W wiecznej pamięci będą zawsze żywi”.

Na trwałe w historii szkoły zapisali się jej 
wychowankowie m. in: ks. Michał Aronowicz, 
uczeń ks. dyrektora  Bronisława  Zaleskiego, Ho-
norowego Obywatelstwa Miasta Bielska Podla-
skiego,  późniejszy proboszcz parafii w Grodnie 

i wikariusz  generalny, ks. Jerzy Rosiak, więzień 
Norylska, późniejszy proboszcz w Płoneczce 
na Białorusi, ks. inf. Eugeniusz Beszta Borow-
ski, prof. Wyższego Seminarium Duchownego 
w Drohiczynie, Wikariusz Generalny Diecezji 
Drohiczyńskiej, duchowy przywódca Zjazdów 
Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum 
im. T. Kościuszki, ks. Jerzy Szurbak, światowej 
sławy dyrygent Warszawskiego Chóru Cerkiew-
nego koncertujący naszym mieście podczas 
majowych Dni Bielska Podlaskiego, od 2011 
r. Honorowy Obywatel Bielska Podlaskiego, 
uczestnik Zjazdów, spotkań, w tym z okazji pro-
mocji autobiografii.  

Niepokorni, nieprzejednani w walce o pol-
skość byli Profesorowie i Absolwenci Gimna-
zjum i Liceum:  prof. Józef Dobkowski, polonista, 
poseł na Sejm z 1938 r., zginął w nieznanych 
okolicznościach, harcmistrz ks. Jerzy Rosiak, 
więzień Norylska, zesłany na 10 lat łagrów, 
gimnazjalista Józef Guzowski zesłaniec Sybiru, 
zaciągnął się do armii  generała Andersa do-
szedł do Włoch, uzyskał nawet maturę. 12 maja 
1944 r. poległ pod Monte Cassino. Niedoszli 
maturzyści - Mieczysław Sopek, Gustaw Nar-
butt za przekonania nie odpowiadające władzy 
komunistycznej zostali wyrzuceni ze szkoły 
z wilczym 3 letnim biletem bez prawa nauki. 
Mimo represji osiągnęli cel. Sopek w wieku 30 
lat z wyróżnieniem ukończył Akademię Medycz-
ną, przez 40 lat był jej profesorem z zakresu 
neurologii.  Narbutt - Sybirak, zmęczony wro-
gością władzy, biernością urzędniczą i upoko-
rzeniami otworzył własny zakład drzewny. Ab-
solwent Wacław Krajewski,  zesłaniec, więzień 
w Riazaniu, po powrocie do kraju przesiedział: 
8  i pół roku, to kawał czasu wyrwany z duszy 
młodego człowieka i wielu, wielu innych, których 
upamiętnia tablica w kościele pokarmelickim – 
szkolnym „W naszej Pamięci wiecznie żywi”.

Pierwsza powojenna  maturzystka Alicja 
Baranowska, matura 1945, harcerka, poet-
ka, malarka, rzeźbiarka, a przede wszystkim 
Siostra Michaela od Boga Wszechmogącego 
w Zakonie Karmelitanek Bosych w Krakowie. 
Dzieciństwo i młodość przypadającą na okres 
dwóch okupacji spędziła w Bielsku Podlaskim. 
Czas wojny zabrał Jej  ojca i brata.

Szkołę odwiedzają jej absolwenci. Nie-
zwykle wzruszające było  świadectw świadka 

historii, absolwenta szkoły  ks. infułata Eugeniu-
sza Borowskiego wygłaszane z okazji kolejnych 
Zjazdów Szkoły, który jako 12. latek był naocz-
nym świadkiem aresztowania 50 bielszczan 
przez gestapo w dniu 15 lipca 1943 roku, w tym  
swojego stryja ks. Antoniego Borowskiego i 2 
kapłanów rozstrzelanych później w Lesie Pilic-
kim oraz  świadkiem likwidacji bielskiego getta.

 Szkoła upamiętnia znaki pamięci, roczni-
ce deportacji, oddaje hołd wszystkim - tysiąc-
om Polaków zniszczonych przez stalinowską 
machinę terroru,  którzy pozostali na zawsze 
w tej nieludzkiej krainie zroszonej krwią i potem 
zesłańców, otacza wierną pamięcią w podzięce 
za ich godną postawę.

W roku Jubileuszu  (2018) odbył się XI 
Zjazd Wychowawców i Wychowanków Szkoły, 
a w następnym roku  Związek Harcerstwa Pol-
skiego obchodził 100. lecie swojego istnienia  
w szkole. Harcerstwo nawiązywało do tradycji 
romantycznej i narodowych powstań, organi-
zacji niepodległościowych, sięgało do ostoi pol-
skości  w latach niewoli, do  Kościoła. Uczestnicy 
Zjazdu ufundowali szkole  pamiątkową  tablicę. 
W akcie jej odsłonięcia i poświęcenia uczestni-
czył  absolwent szkoły Dariusz Piątkowski, Mini-
ster Edukacji Narodowej. Obchody Jubileuszo-
we  harcerstwa swoją obecnością  zaszczycił 
Jarosław Gowin, wicepremier i minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie obchodów Jubileuszu Szkoły, 
dyrektor Marzena Pogorzelska-Ciołek podkre-
śliła, że szkoła wrosła w pejzaż miasta, stała 
się szkołą wielopokoleniową. - Napawa nas to 
dumą, że nasi absolwenci są znani na świe-
cie i wnoszą znaczący wkład także w rozwój 
naszego miasta, Cieszy nas fakt odrodzonego 
w szkole  harcerstwa, które powstało w 1919 
roku w tej szkole..

- Wspominamy wszystkie pokolenia, które 
tęskniły za niepodległością, przelewały krew, 
zachowały tęsknotę do wolności człowieka, bo 
tylko człowiek wolny wewnętrznie  ma możli-
wość realizowania wolności zewnętrznej. (…) 
Trzeba było utworzyć miejsce, gdzie jest moż-
liwość poznawania i przekazywania wartości 
o człowieku i widzenia  w drugim człowieku 
brata, przyjaciela, czego dzisiaj nieraz nam 
brakuje. Bo musimy widzieć w drugim czło-
wieku wartościową osobę,  która razem tworzy 

przyszłość, dobro. I wierzę, że  tak było 100 lat 
temu w tej szkole i tak jest i dziś – mówił do 
zebranych starosta Snarski.

- Wierzę, że ta placówka daje młodzieży 
podstawy ewangelicznego wzrastania – mówił  
w nawiązaniu do patriotycznej postawy mło-
dzieży przedstawiającej historię  szkoły – arcy-
biskup Grzegorz.

Dzięki trwającej już ponad stuletniej 
sztafecie pokoleń, dzieło Podlasianina ks. dra 
Franciszka Bronisława Zaleskiego – Bielska 
„Alma Mater Bielscensis” zakorzeniona w prze-
szłości, boleśnie doświadczona obu okupacjami, 
niezłomną postawą profesorów, uczniów i ab-
solwentów odegrała i odgrywa niezwykle zna-
czącą rolę w historii nie tylko miasta, regionu, 
ale i Ojczyzny. W okresie międzywojennym była 
swoistym uniwersytetem miejskim. Dziś kulty-
wując przeszłość i tradycję włącza się niejedno-
krotnie z jej absolwentami w promocję miasta. 
Wiele inicjatyw podejmuje Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Ziemi Bielskiej, której prezesem 
jest Barbara Babulewicz.. 10 lutego br., w 80. 
rocznicę pierwszej wywózki mieszkańców Ziemi 
Bielskiej na Syberię, w auli szkolnej odbyła się 
promocja książki Wojciecha Konończuka „Sztu-
ka Przetrwania”.

 Do kończących szkołę podstawową 
Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną wychodzi 
z szeroką ofertą kształcenia. Kształcimy mło-
dzież w 12 oddziałach, planując nabór do trzech 
klas pierwszych.

Dziś szkoła ma wspaniałe warunki do 
kształcenia,  aulę, nową halę sportową, nowo-
czesną pracownię komputerową ufundowaną 
przez  panią  Urszulę Siecińską, z firmy „Suem-
pol”, która jest też  fundatorką stypendiów dla 
najlepszych uczniów.

Chlubę szkole przynoszą także nasi spor-
towcy. O swojej pasji w szkole opowiadał   Piotr 
Łobodziński - Mistrz Świata z 2015, pięciokrot-
ny zdobywca Pucharu Świata (2013–2017) 
oraz czterokrotny Mistrz Polski i Mistrz Europy 
w bieganiu po schodach 2014. Zwycięzca cyklu 
Vertical World Circuit (2014-2017) organizowa-
nego przez International Skyrunning Federation 
(ISF) i prestiżowych biegów na Empire State 
Building 2017 w Nowym Jorku oraz na Wieżę 
Eiffla (2015, 2016, 2017) w Paryżu.

Tadeusz Szereszewski

I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim
„Z przeszłością i tradycją w przyszłość”
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STUDIA 
WOJSKOWE 

 oraz  CYWILNE

www.wat.edu.pl

                                               DZIEŃ OTWARTY
            marca 2020 r.28 

t bezpieczeństwo narodowe
t biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 
t biogospodarka 
t budownictwo ¬
t chemia ¬
t elektronika i telekomunikacja¬
t energetyka
t geodezja i kartografia (tylko dla MON jako jednolite studia 
     magisterskie) 
t geodezja i kataster 
t informatyka ¬
t infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
t inżynieria bezpieczeństwa
t inżynieria geoprzestrzenna 
t inżynieria kosmiczna i satelitarna
t inżynieria materiałowa
t inżynieria systemów bezzałogowych
t kryptologia i cyberbezpieczeństwo ¬
t logistyka (profil ogólnoakademicki)
t logistyka (profil praktyczny) ¬
t logistyka ekonomiczna (planowany tylko dla MON 
     jako jednolite studia magisterskie) 
t lotnictwo i kosmonautyka ¬
t mechanika i budowa maszyn ¬
t mechatronika ¬
t obronność państwa (profil praktyczny)
t optoelektronika (tylko II stopień)
t zarządzanie

¬
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INFORMACJE
DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
tel: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
e-mail:  rekrutacja@wat.edu.pl
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA

STUDIA :
   jednolite studia magisterskie - wojskowe <

  studia I stopnia inżynierskie/licencjackie - cywilne <

  studia II stopnia, magisterskie - cywilne     <
inne formy kształcenia w tym: 

 szkoła doktorska   studia  podyplomowe i kursy t t

 wojskowe ogólnokształcące liceum informatyczne t

ZOSTAŃ STUDENTEM WAT

-     jednolite studia magisterskie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz 

-     studia cywilne dwustopniowe 

Zespół Szkół w Siemiatyczach

13 stycznia w Białymstoku odbyła się 
wojewódzka uroczystość wręczenia dyplo-
mów stypendium Prezesa Rady Ministrów 
przyznanego na rok szkolny 2019/2020. 
Wśród 118 uczniów z województwa pod-
laskiego, którzy odebrali to wyróżnienie 
z rąk Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza 
Piontkowskiego, znalazła się również repre-

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Zespół Szkół  z Dodatkową Nauką  
Języka Białoruskiego w Hajnówce

W pierwszym tygodniu ferii, w środę 
22 stycznia pojechaliśmy do DPS „Rokitnik” 
w Białowieży. Dla większości z nas był to 
pierwszy taki wyjazd. Mieszkańcy ośrodka 
powitali nas bardzo ciepło. Razem z nimi 
braliśmy udział w różnych zabawach in-
tegracyjnych. Podzieliliśmy się na grupy 
i każda grupa miała wypisać części mowy 
opisujące naszą rzeczywistość, a następnie 
z naszych słów ułożyć wiersz. Mogliśmy na 
chwilę stać się poetami. Potem mieliśmy 
zajęcia ruchowo - taneczne. Było bardzo za-
bawnie i wesoło. Na twarzach mieszkańców 
zagościł uśmiech. Zwiedziliśmy też ośrodek 
i odwiedziliśmy podopiecznych w pokojach. 

Wyjazdy naszych wolontariuszy  
do DPS „Rokitnik” / Выезд нашых 

валанцёраў у ДПС «Ракітнік»

zentantka naszej szkoły. Natalia Jaszczołt, 
obecnie uczennica klasy IIIC, naukę w klasie 
II zakończyła ze średnią 5,63.

Była to najwyższa średnia w szkole. 
Warto dodać, że stypendystką Prezesa Rady 
Ministrów Natalka została po raz drugi, 
ponieważ najwyższą średnią w szkole uzy-
skała również jako uczennica klasy pierwszej 
(5,44), co skutkowało przyznaniem tego sty-
pendium również na rok szkolny 2018/2019.

O stypendium to ubiegać się mogą 
uczniowie szkół, których ukończenie daje 
możliwość otrzymania świadectwa doj-
rzałości. Przyznawane jest ono jednemu 
uczniowi z danej szkoły, który otrzymał 
promocję z wyróżnieniem, a przy tym 
uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole 
lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co 
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując 
w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych 
dziedzinach wiedzy osiąga wyniki co naj-
mniej dobre.

Natalii gratulujemy sukcesu i życzymy 
równie wysokich wyników podczas zbliża-
jących się wielkimi krokami egzaminów 
maturalnych. 

Wyjazd bardzo nam się podobał i mamy 
nadzieję, że będziemy przyjeżdżać częściej.

28 stycznia ponownie odwiedziliśmy 
DPS „Rokitnik”. Tym razem towarzyszyły 
nam wolontariuszki z Armenii, Hiszpanii, 
Francji i Katalonii, które są w Hajnówce 
dzięki Stowarzyszeniu „Pocztówka”. Razem 
z nimi zorganizowaliśmy koncert świąteczny. 
Wykonaliśmy polskie, hiszpańskie, francu-
skie i ukraińskie kolędy oraz piosenki regio-
nalne. Następnie udaliśmy się na poczęstu-
nek. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy dać 
chwilę radości mieszkańcom i pracownikom 
DPS „Rokitnik”.

Joanna Chomczuk IA 

Od stycznia 2020 roku obowiązuje ko-
lejne zaostrzenie zakazu handlu w niedziele. 
Od początku roku zakaz dotyczy większości 
niedziel – zakupy zrobimy tylko w 7 niedziel 
objętych wyjątkiem. Jakie podejście do 
zakazu handlu mają Polacy w trzecim roku 
obowiązywania regulacji? Na to i inne pyta-
nia spróbował odpowiedzieć zespół badaw-
czy Havas Media Group – Intelligence Team 
w badaniu zrealizowanym w lutym 2020 r.

Kolejne zaostrzenie handlu na ogół 
nie jest przyjmowane przez Polaków z en-

tuzjazmem. Niemal połowa dorosłych Po-
laków wskazuje, że kolejne zaostrzenie 
handlu ocenia negatywnie. Szczególnie 
niezadowoleni z tego faktu są mieszkańcy 
największych miast – blisko 64% mieszkań-
ców miast powyżej 500 tys. mieszkańców 
ocenia zaostrzenie zakazu handlu negatyw-
nie. W ocenie zaostrzenia zakazu handlu 
najbardziej podzieleni są mieszkańcy wsi – 
około 40% z nich ocenia zaostrzenie zakazu 
negatywnie, a 43,5% pozytywnie.

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Polacy i niedzielny zakaz handlu

Pewien człowiek, zanim umarł, po-
wiedział do swojego syna: „To jest zegarek, 
który podarował mi twój dziadek. Ma ponad 
200 lat. Zanim Ci go dam proszę żebyś go 
wziął i poszedł z nim do pierwszego lepszego 
lombardu. Powiedz że chcemy go sprzedać, 
i spytaj ile za niego mogą zapłacić.”

Syn za namową ojca poszedł z zegar-
kiem i już po kilkunastu minutach był z po-
wrotem mówiąc:

„Oferują za niego 10 dolarów bo jest 
stary i mocno zniszczony.” Ojciec poprosił 
syna żeby tym razem wziął zegarek i poszedł 
do pierwszego lepszego zegarmistrza.

Syn wrócił po godzinie, mówiąc: „Zegar-
mistrz zaproponował 20 dolarów za zegarek, 
ojcze.”

Ojciec ponownie zwrócił się do syna: 
„Weź ten zegarek i podejdź do pierwszej 
napotkanej osoby na ulicy i spytaj za ile kupi 
go od Ciebie.”

Syn wrócił po 10 minutach i mówi: „Nikt 
nie chciał go kupić, dopiero któraś z kolei 
napotkana osoba zaoferowała 5 dolarów.”

„Pójdź do muzeum i pokaż im ten 
zegarek” - powiedział ojciec. Po kilku godzi-
nach syn wraca rozradowany. „Zaoferowali 
milion dolarów za ten zegarek. Powiedzieli 
że to prawdziwe arcydzieło. Jak to w ogóle 
możliwe...”

Ojciec odpowiedział: „Chciałem żebyś 
wiedział, że właściwe miejsce i właściwi 
ludzie docenią Twoją prawdziwą wartość. 
Dlatego nie pojawiaj się w niewłaściwych 
miejscach i nie denerwuj się kiedy zostaniesz 
potraktowany jak śmieć. Ci którzy poznają się 
na Twojej wartości będą Cię zawsze cenić, 
dlatego nigdy nie zostawaj w miejscu i wśród 
ludzi którzy nie widzą Twojej wartości.”

Jaki morał zawiera ta historia?
(fb - Magdalena Klak)

Wyszperane w internecie
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- Towaroznawstwo

- Pielęgniarstwo

- Bezpieczeństwo 

   wewnętrzne

- Budownictwo

- Rolnictwo

- Pedagogika

- Ekonomia

- Logistyka

Więcej informacji na www.wsa.edu.pl oraz tel. 86 216 94 97

WSA w Łomży zaprasza na studia 
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

na kierunki:

Zespół Szkół w Sokółce

Cztery osoby z naszego LO, spośród 
dziesięciu zakwalifikowanych z podlaskiego 
okręgu, wezmą udział w eliminacjach cen-
tralnych VI Olimpiady Wiedzy o Mediach.

W piątek, 13 grudnia, w Instytucie 
Studiów Kulturowych na Uniwersytecie 
w Białymstoku odbył się okręgowy etap VI 
Olimpiady Wiedzy o Mediach. Nasze liceum 
reprezentowało 12 uczniów, pod opieką pani 
Małgorzaty Kułakowskiej i pani Jolanty Zie-
lenkiewicz.

Uczestnicy olimpiady musieli się zmie-
rzyć z czterdziestoma niezwykle trudnymi 
i podchwytliwymi pytaniami z zakresu szero-
ko rozumianej wiedzy o mediach. Olimpiada 
ma charakter interdyscyplinarny, więc wy-
maga od uczestników naprawdę ogromnego 
zasobu informacji. Jednak nasi uczniowie 
poradzili sobie bardzo dobrze.

Etap okręgowy wygrał 
• Maciej Waluk z kl. II B,
• III miejsce zajęła Anna Paszko z kl. III A,
• VII miejsce - Weronika Machłajewska 

z kl. II B,
• X miejsce - Joanna Zielenkiewicz z kl. 

III A.
Wyróżnienie za najlepszą pracę, przy-

gotowaną na I etapie olimpiady, otrzymał 
Maciej Kułakowki z kl. II B.

Dyplom za przygotowanie największej 
liczby uczestników etapu okręgowego oraz 
wyróżnienie dla opiekuna zwycięzcy i trzech 
pozostałych laureatów etapu okręgowego 
Olimpiady, dostała p. Małgorzata Kułakow-
ska. Specjalne podziękowania za najliczniej-
szą reprezentację uczestników, którzy wzięli 
udział w etapie okręgowym, otrzymała rów-
nież Dyrekcja szkoły.

Maciej Waluk w nagrodę za zajęcie 
I miejsca otrzymał dwutygodniową wizytę 
studyjną w TVP3 Białystok, a Anna Paszko 
- za III miejsce - trzytygodniowy staż dzien-
nikarski w Polskim Radiu Białystok.

Laureaci etapu okręgowego wezmą 
udział w eliminacjach centralnych, które 
odbędą się 13 i 14 marca 2020 roku na Uni-
wersytecie Warszawskim.

Głównym organizatorem Olimpiady 
Wiedzy o Mediach jest Wydział Dziennikar-
stwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, a w okręgu podlaskim - In-
stytut Studiów Kulturowych na UwB. Patro-
nat nad Olimpiadą sprawuje Minister Eduka-
cji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.
W s z y s t k i m 

U c z n i o m ,  k t ó r z y 
w tym roku podjęli 
trud przygotowania 
się do Olimpiady ser-
decznie dziękujemy 
i gratulujemy! Za-
chęcamy do udziału 
w przyszłym roku, 
a uczestnikom za-
wodów centralnych 
życzymy wytrwałości 
w przygotowaniach 
i... trzymamy kciuki!

Małgorzata Ku-
łakowska i Jolanta 
Zielenkiewicz, opie-
kunowie merytorycz-
ni uczniów.

Sukces naszych licealistów  
na Olimpiadzie Wiedzy o Mediach

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

6 lutego 2020 roku uczniowie Ja-
giellończyka uczestniczyli w niezwykle 
ciekawym spotkaniu z absolwentem naszej 
szkoły – Michałem Wróblewskim. Michał, 
obecnie realizator dźwięku zajmujący się 
profesjonalnie nagrywaniem muzyki, opo-
wiadał o tym, jak podążając za marzeniami 
i kierując się determinacją można osiągnąć 
zamierzony cel. Do swoich największych 
sukcesów zalicza przede wszystkim współ-
pracę ze znanym realizatorem dźwięku 
Błażejem Domańskim nad najnowszą płytą 
Alicji Majewskiej oraz muzyką do programu 
„Twoja twarz brzmi znajomo”.  Ponadto ma 
już na swoim koncie kilka płyt klasowych 
polskich zespołów. Wykład zawierał ele-
menty stricte związane z historią branży 
muzycznej. Michał opowiadał o tym, skąd 
wziął się przemysł muzyczny i jak przez lata 
się rozwijał. Jak doszło do tego, że ogrom-
ne studia muzyczne zamieniły się w małe 
pokoiki, w których można tworzyć dowolną 
muzykę na wysokim poziomie.

 Takie studia można było obejrzeć 
na towarzyszącej wykładowi prezentacji. 
Uczniowie dowiedzieli się również, że nawet 

płyty, które zdobywały nominację do Fry-
deryków czy nagród Grammy, miały swój 
początek często w niewielkich domowych 
studiach. Dzięki zabiegom komputerowym 
można dokonywać również korekty, np. re-
tuszować nierówności czy likwidować fałsze. 
Nie każde nagranie artysty jest idealne, od 
tego właśnie są dźwiękowcy, żeby to, co wyj-
dzie ze studia, było perfekcyjne. Utwory mu-
zyczne w czasie produkcji i obróbki dopaso-
wywane są do tego, na jakim sprzęcie będą 
docelowo odtwarzane lub gdzie publikowane 
– inaczej wygląda przygotowanie utworu na 
YouTube inaczej na Spotify, a jeszcze ina-
czej na płytę CD – to wszystko są zadania 
właśnie dla tzw. realizatora masteringu. 
Dzięki swojej pracy Michał poznaje mnó-
stwo ciekawych i znanych osobowości ze 
świata muzycznego. Może kiedyś będziemy 
mogli poobserwować go w pracy, w studiu, 
wśród innych profesjonalistów. Na pewno 
skorzystamy z takiego zaproszenia. Michale, 
dziękuję my za wspaniały wykład!

https://www.jagiellonczyk.org.pl/index.
php/34-aktualnosci/978-spotkanie-z-absol-
wentem-o-co-chodzi-z-tym-dzwiekiem

Spotkanie z absolwentem  
– o co chodzi z tym dźwiękiem?

13 stycznia 2020 roku w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bia-
łymstoku odbyła się gala wręczenia dyplo-
mów Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
W gronie 118 nagrodzonych uczniów z ca-
łego województwa podlaskiego znalazł się 
nasz reprezentant Jakub Żochowski z klasy 
III c, któremu w tym uroczystym dniu towa-
rzyszyła Pani Dyrektor Aldona Dołubizno.

Dyplomy z wyrazami uznania wrę-
czył w imieniu pana Premiera, Minister 
Edukacji Narodowej – pan Dariusz Piont-
kowski. Po części oficjalnej stypendyści 
i wszyscy zaproszeni goście udali się na 
słodki poczęstunek. Kubie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów w przyszłości.

Jakub Żochowski stypendystą Premiera
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Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od 1 października 1993r. 
Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie oraz jedną z najstarszych w Polsce. Oprócz 
siedziby w Białymstoku funkcjonuje także  Filia w Ełku.   Oferta edukacyjna obejmuje studia 
I stopnia (licencjackie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, administracja 
oraz studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie. W ramach programu Erasmus+ 
najlepsi studenci mogą odbywać część studiów na uczelniach zagranicznych (Niemcy, Belgia, 
Cypr, Malta, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Włochy, Turcja, Estonia).Wzbogaceniem 
oferty dydaktycznej 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 uzupełnie-
niem działalności edukacyjnej jest szeroka gama tematyczna studiów podyplomowych, MBA 
i kursów dokształcających.

Kontakt do Biura Rekrutacji:
WSFiZ, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok 

tel. 85 6785 846  
www.wsfiz.edu.pl 

e-mail: rekrutacja@wsfiz.edu.pl       

Campus w  Białymstoku ul. Ciepła 40

Zespół Szkół nr 1 w Grajewie Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie

W dniach 7-10 października 2019r. 
w Bornym Sulinowie w województwie za-
chodniopomorskim odbył się XLII ogólno-
polski finał zawodów sportowo-obronnych 
„Sprawni jak żołnierze”. Nasze województwo 
zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłop-
ców, reprezentowane było przez uczniów 
I LO w Grajewie.

Po dwudniowych zmaganiach i rozegra-
niu pięciu konkurencji wchodzących w skład 
tych zawodów, ostatecznie drużyna chłop-
ców w składzie: Kamil Sidor, Piotr Łajewski 
i Michał Kozłowski zajęła miejsce V, zaś 
dziewczęta w osobach: Martyna Efir, Ewelina 
Świderska i Natalia Maciorowska zdeklaso-
wały pozostałe uczestniczki i z przewagą 8 
punktów sięgnęły po tytuł Mistrzyń Polski.

Uczniowie naszej szkoły zajęli też 
wysokie lokaty w poszczególnych konkuren-

16 grudnia 2019 roku wolontariusze 
ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Silni 
razem” z Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie 
zostali zaproszeni do studnia radiowego 
Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Redaktor Dariusz Bugalski rozpoczął 
audycję od hymnu zambrowskiego wolon-
tariatu, czyli utworu „Tolerancja” Stanisława 
Sojki. W spotkaniu udział wzięli opiekunowie 
klubu wolontariatu Bogusława Wiśniewska 
i Krzysztof Boruc oraz wolontariusze Natalia 
Sadowska, Aleksandra Kalinowska, Adrian 
Gosiewski, Piotr Stachelek i Dawid Baczew-
ski.

W  audycji o swojej działalności opo-
wiadali wolontariusze. Natalia Sadowska 
przytoczyła swoje pierwsze doświadczenia 
zdobyte na kwestach w sklepach, gdzie zbie-
rana była żywność, by następnie udzielać 
się w wolontariacie hospicyjnym. Aleksandra 
Kalinowska podkreślała, że na wolontariuszy 
zawsze można liczyć, bo oni kochają to co 
robią a ona sama zaangażowała się w dzia-
łalność w schroniskach dla zwierząt. Adrian 
Gosiewski to wolontariusz muzyczny, jeździ 

razem na akcję i gra dzieciom, aby umilić im 
czas. Piotr Stachelek opowiedział jak trafił 
do wolontariatu gdzie pomaga młodszym 
dzieciom w nauce matematyki. Wyjątkowe 
świadectwo przedstawił Dawid Baczewski, 
który opowiedział jak ważna jest dla niego 
działalność w ramach wolontariatu.

Następnie Bogusława Wiśniewska 
przypomniała pierwsze  akcje organizo-
wane przez zambrowskich wolontariuszy, 
w tym m.in. świetlicę z bułką i „Młodzież 
w działaniu” – cykl projektów realizowa-
nych przy wsparciu środków z Unii Eu-
ropejskiej. Krzysztof Boruc podkreślił, że 
wolontariat jest dla wszystkich, może być 
dla uczniów dobrych i słabszych, zdrowych 
i niepełnosprawnych – każdy ma szansę się 
w nim odnaleźć. Mitem jest, że wolontariat 
zabiera czas na naukę – z pewnością wo-
lontariat pozwala lepiej zorganizować swój 
własny czas.

Nagranie audycji dostępne jest na stro-
nie internetowej Polskiego Radia Program 
Trzeci: https://www.polskieradio.pl/9/396

(tekst I foto ze strony zambrowiacy.pl)

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu 
„Silni razem” w studiu radiowym Trójki

Nasza szkoła najlepsza w Polsce
cjach. Chłopcy okazali się bezkonkurencyjni 
w sprawnościowym torze przeszkód, zaś 
dziewczęta były najlepsze w rzucie grana-
tem i w biegu na orientację. Oba zespoły 
wzorowo przeszły zmagania związane 
z udzielaniem pierwszej pomocy przedme-
dycznej, zdobywając maksymalną liczbę 
punktów w tej konkurencji.

Ponadto Martyna Efir i Kamil Sidor 
wykazali się 100 procentową skutecznością 
i uzyskali najlepsze wyniki w Polsce w rzucie 
granatem, zaś indywidualne tytuły wicemi-
strzowskie w sprawnościowym torze prze-
szkód przypadły Martynie Efir i dla Piotra 
Łajewskiego.

Do startu w zawodach uczniów przy-
gotowywali p. Katarzyna Moszczyńska i p. 
Tomasz Kindeusz
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Czy zdjęcia publicznie udostępnione 
na Facebooku i Instagramie wciąż są na-
sze?  Czy możemy publikować zdjęcia, na 
których są inne osoby? Na co się zgadzamy 
korzystając z portali społecznościowych?  
Regulaminy portali społecznościowych (po 
akceptacji przez użytkownika są formą umo-
wy) określają prawa i obowiązki użytkownika 
i właściciela serwisu. Jednak w przeciwień-
stwie do typowych umów, których treść 
uzgadniana jest przez zainteresowane 
strony, tu reguły są niejako „narzucane” 
przez właściciela serwisu. Brak możliwości 
modyfikacji regulaminu może wzbudzać 
przekonanie, że jedynym wyborem, jakiego 
może dokonać przyszły użytkownik jest albo 
akceptacja regulaminu, albo rezygnacja 
z korzystania z serwisu.

Analiza regulaminów Facebooka i In-
stagrama, pokazuje jednak, że ich użytkow-
nicy nie są całkowicie pozbawieni wpływu na 
to, co dzieje się z materiałami, które w nich 
umieszczają.  Po pierwsze użytkownik jest 
właścicielem umieszczanych w serwisie 
treści i może dzięki ustawieniom prywat-
ności określać osoby, dla których będą one 
widoczne.  Zgodnie z regulaminem Instagra-
ma - serwis nie rości sobie praw własności 
do treści przesyłanych przez użytkowników.

Warto jednak pamiętać, że udostęp-
nienie treści, jako publicznej, jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie 
z niej przez innych użytkowników, nie tylko 
naszych znajomych. Jeżeli zatem udostęp-
nimy publicznie nasze zdjęcie, musimy liczyć 
się z tym, że utracimy kontrolę nad dalszym 
jego rozpowszechnianiem i sposobem wy-
korzystania. Nawet skasowanie zdjęcia 
może okazać się nieskutecznym sposobem 
usunięcia go z sieci, bo fotografia mogła 
już zostać wcześniej przez kogoś pobrana. 
Zakres wykorzystania publicznie udostęp-
nionych zdjęć nie jest jednak nieograniczony. 
Korzystanie z fotografii w sposób narusza-
jący przepisy ustawy karnej, powodując np. 
zniewagę czy zniesławienie, może skutko-
wać pociągnięciem do odpowiedzialności 
karnej. Podobnie – gdy wykorzystanie mate-
riałów umieszczonych w sieci będzie stano-
wić naruszenie dóbr osobistych (np. dobrego 
imienia), może skutkować odpowiedzialno-
ścią przewidzianą przez Kodeks Cywilny.

Cały artykuł przygotowany przez praw-
niczkę Sarę Dobrzańską na stronie Fundacji 
Legalna Kultura - https://www.legalnakultu-
ra.pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo-w-prakty-
ce/news/2740,na-co-sie-zgadzamy-korzy-
stajac-z-portali-spolecznosciowych

Na co się zgadzamy korzystając 
z portali społecznościowych?

Mimo dostępnych bezpłatnych badań 
cytologicznych na raka szyjki macicy chorują 
w Polsce coraz młodsze kobiety. Jeszcze 
30 lat temu rak szyjki macicy występował 
głównie u pań po 50 roku życia, ale to już 
przeszłość. Dziś do szpitali zgłaszają się 
coraz młodsze panie, po 35 roku życia. 
Najmłodsza pacjentka operowana w Uniwer-
syteckim Centrum Onkologii z powodu tej 
choroby miała 24 lata.  W tym roku w Polsce 
zachoruje na raka szyjki macicy zachoruje 3 
– 3,5 tys. kobiet. To ogromna liczba w XXI w., 
z czego dwa tysiące kobiet umrze - mówi 
dr hab. Paweł Knapp, koordynator Uniwersy-

Zbadaj się! Jesteś ważna!

Cytologia jest trendy
teckiego Centrum Onkologii w  Białymstoku.

Dlaczego kobiety nie chcą się badać. 
W Podlaskim bezpłatna cytologię można 
wykonać w 63 gabinetach ginekologicz-
nych,które mają umowę  z NFZ. „Niestety 
w dalszym ciągu zgłaszalność kobiet jest 
znikoma, nie sięga 25%. A w niektórych po-
wiatach jest to sześć, osiem procent kobiet 
między 25 -59 rokiem życia – mówi dr Ma-
rzena Juczewska, wicedyrektor podlaskiego 
NFZ.  

Może więc warto – jak apeluje dr 
Knapp – poświęcić 10 minut swojemu wła-
snemu życiu.

(sok)

Od 2003 r. Fundacja Mam Marzenie 
spełnia marzenia chorych dzieci w wieku 
3–18 lat cierpiących na choroby zagrażające 
ich życiu. Organizacja działa w pełni charyta-
tywnie – jej siłą napędową są pracujący na 
terenie całego kraju wolontariusze.

Fundacja szuka osób o wrażliwym 
sercu i głowie pełnej pomysłów i zaprasza 
do wspólnej realizacji dziecięcych marzeń. 
Nikt w Fundacji nie pobiera wynagrodzenia, 
wszyscy działają „za jeden uśmiech” i co jest 
najbardziej niezwykłe, każdy z wolontariuszy 

twierdzi, że największą korzyścią jaką czerpie 
z wolontariatu są relacje z ludźmi.

Może więc warto w nowym roku spró-
bować spełniać marzenia nie tylko swoje? 
Poświecić odrobinę czasu dla zupełnie obcych 
ludzi? Tych, którym w życiu poszczęściło się 
mniej? Tym, którzy mają tylko jeden plan na 
2020 rok – być zdrowym.

Więcej informacji o Fundacji Mam Ma-
rzenie, jej podopiecznych i czekających na 
spełnienie marzeniach można znaleźć na stro-
nie organizacji: www.mammarzenie.org.  (mm)

Zostań wolontariuszem

„Mam rodzaj podejrzliwości, że to co 
ogólnie przyjęte, uważane za oczywiste – 
jest w jakiś sposób fałszywe”

*
„Wydaje mi się, że zdrowo jest być he-

retykiem, pod każdym względem. Być here-
tykiem, to znaczy być kontestatorem, ozna-
cza: nie przyjmować za oczywistość tego, co 
większość ludzi uważa za oczywistość. To 
jest postawa z definicji twórcza, postawa, 
która pozwala zająć punkt widzenia na to, co 
postrzegamy, nieco przesunięte, nieco oczy-
wiste. Właściwie każde twórcze myślenie 
zaczyna się od czegoś takiego.”

*
„Każda prawda, każda doktryna, która 

działa zbyt długo i zbyt długo jest akcep-
towana jako oczywista – traci zęby, wypala 

się. (...) Zdrowo jest więc być heretykiem. 
Nie dać się spalić i nie dać się wygnać, ale 
nieustannie być czujnym i kontestować. Do-
tyczy to zarówno religii, jak i polityki, ogólnie 
przyjętych wzorów zachowania, zdrowia 
psychicznego, wszystkiego.”

źródło: „Odra” nr 12/2019

Niepokorne myśli Olgi Tokarczuk
„Zmienia się układ sił. Wcześniej czy 

później dojdzie do wojny USA z Chinami. 
Niestety, polskie elity już zdecydowały, kto 
nas adoptuje. I kolejne decyzje są tego kon-
sekwencją. A historia powinna nas uczyć – 
umiesz liczyć, licz na siebie. Powinniśmy grać 
na wielu fortepianach. Utrzymywać równy dy-
stans wobec wszystkich aktorów geopolitycz-
nej szachownicy. Polska racja stanu wymaga 
takiego samego zainteresowania USA jak 
Rosją czy Chinami. Pragmatyka, a nie roman-
tyzm, wskazuje, że warto rozmawiać z Trum-
pem, a jednocześnie z Putinem i Xi Jinpingiem. 
Przykładowo nasi rolnicy mogą więcej ugrać 
na handlu z Rosją czy Chinami niż z USA, bo 
trudno, żeby konkurowali z amerykańskim 
rolnictwem opartym na chemii i GMO”.

Rafał Górski – Instytut Spraw Obywa-
telskich. (za „Przegląd” nr 50(1040) z 2019 r.

Te obserwacje potwierdza pozornie 
paradoksalna prawidłowość, że to właśnie 
laicyzacja społeczeństwa (mierzona odset-
kiem niewierzących) koreluje z wysokim 
poziomem rozwoju społecznego (HDI). Jak 
stwierdza badacz kultów religijnych Phil 
Zuckerman, „kraje najbardziej zlaicyzo-
wane, z największym odsetkiem ateistów 
i agnostyków, zaliczają się do najbardziej 
stabilnych i zdrowych, a ich obywatele 
cieszą się największymi swobodami”. 
Mylą się więc kościelni hierarchowie i ich 
polityczni promotorzy, kiedy utożsamiają 
laicyzację z rozpadem więzi społecznych, 
kresem cywilizacji jaką znamy, upadkiem 
solidarności międzyludzkiej.

Wojna zatęchłego tradycjo-
nalizmu z rozumem – Trybuna 23-
29.12.2019 r.

  Młody juhas przydybał na polanie 
hożą Hanusię. Zaciągnął ją do szałasu, 
rozebrał, położył na pryczy i pyta:

- Powiedz mi, Hanuś, ino szczerze, 
miałaś już jakiegoś chłopaka?

- Nie, Jędruś, ty będziesz pierwszy …
- No to ubieraj się, ino żywo. Inni cię 

nie chcieli, to i ja cię nie chcę.
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Materiały oznaczone żółtym paskiem pochodzą z portali wymienionych szkół.

Ranking liceów ogólnokształcących 2020

Miejsce w rankingu

Szkoła Znak

jakości
Wojew

ództwo

kraj

2020r. 2019 r. 2018 r. 2017 r.

1 5 2 3 Uniwersyteckie LO  Toruń złoty

1 34 31 28 56 II LO Białystok złoty

9 249 366 343 306 LO Grajewo srebrny

13 331 294 272 420 II LO z DNJB Hajnówka srebrny

14 341 346 369 390 II LO z BJN Bielsk Podlaski srebrny

20 672 618 500+ 499 I LO Zambrów brązowy

21 703 729 500+ -- LO Szkoły Benedykta Drohiczyn brązowy

22 714 716 500+ 500+ LO Drohiczyn brązowy

24 729 617 500+ 500+ LO Wysokie Mazowieckie brązowy

26 740 1000+ 500+ 500+ LO Sokółka brązowy

29 782 974 500+ 500+ LO Siemiatycze brązowy

30 839 1000+ 500+ 500+ II LO Zambrów brązowy

35 869 1000+ 500+ -- I LO Hajnówka brązowy

37 877 904 500+ 500+ LO Ciechanowiec brązowy

38 890 1000+ 500+ 500+ LO Suchowola brązowy

39 940 944 500+ 500+ I LO Bielsk Podlaski brązowy

7 235 167 232 163 I LO Ełk srebrny

22 0 753 0 433 II LO Ełk brązowy

Ranking maturalny liceów ogólnokształcących

miejsce

Szkoła

Znak

jakości
2020 2019 2018 2017

1 10 3 2 Uniwersyteckie LO Toruń złoty

31 60 131 44 I Społeczne LO STO Białystok złoty

245 158 0 157 I LO Ełk srebrny

Ranking szkół olimpijskich

miejsce Szkoła Znak

jakosci
2020 2019 2018 2017

1 1 1 1 XIII LO w Szczecinie złoty

13 -- -- 65 LO im.Kraszewskiego w Drohiczynie złoty

16 22 49 54 II LO z BJN w Bielsku Podlaskim srebrny

22 39 22 18 I LO w Białymstoku złoty

29 49 20 39 II LO z DNJB w Hajnówce srebrny

116 -- -- -- I LO w Ełku srebrny

Ranking techników 2020

Miejsce w rankingu

Szkoła

Znak

jakościWojew

ództwo
kraj

2020 2019 2018 2017

1 27 24 19 27 Technikum Elektryczne Białystok złoty

2 32 72 205 97 Technikum Leśne Białowieża złoty

3 51 500+ 300+ 300+ Technikum w ZSOiZ Czyżew złoty

8 314 494 300+ 132 Technikum Ciechanowiec brązowy

10 338 500+ 300+ 300+ Technikum w ZSZ Wysokie Mazowieckie brązowy

13 433 500+ 300+ 300+ Technikum nr 2 (ZSR) Sokółka brązowy

14 451 500+ 300+ 300+ Technikum w ZSR Ostrożany brązowy

15 486 500+ 300+ 300+ Technikum w ZS Nieckowo brązowy

16 500+ 500+ 300+ 300+ Technikum w ZS Wojewodzin

17 500+ 500+ 300+ 300+ Technikum nr 4 w ZS nr 4 Bielsk Podlaski

18 500+ -- -- -- Technikum nr w ZSA Zambrów

22 500+ 455 300+ 86 Technikum nr 1 w ZS nr 1 Zambrów

23 500+ -- -- -- Technikum nr 1 w ZSZ Sokółka

27 500+ 500+ -- 300+ Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 Bielsk Podlaski

29 500+ 500+ 300+ -- Technikum w CKZ Wysokie Mazowieckie

32 500+ 500+ 300+ 300+ Technikum w ZS CKR Rudka

34 500+ 500+ 300+ 300+ Technikum w ZS nr 2 Grajewo

9 388 320 300 300 Technikum nr 4 w ZS nr 6 Ełk

24 500 500 300 300 Technikum nr 5 w ZS nr 5 Ełk

28 500 500 300 300 Technikum nr 1 w ZS nr 1

30 500 476 300 300 Technikum nr 6 w ZSM-E Ełk

Kolor żółty – 1 miejsce w Polsce i województwie podlaskim

kolor zielony – szkoły ełckie
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13 -- -- 65 LO im.Kraszewskiego w Drohiczynie złoty

W latach 1943–1945 na Wołyniu 
i w Galicji Wschodniej ukraińscy nacjonali-
ści wymordowali 100 tysięcy Polaków. Do 
zbrodni tej posłużyły im głównie prymitywne 
narzędzia rolnicze – siekiery, widły i cepy. 
Gdzie wtedy była Armia Krajowa? Gdzie było 
Polskie Państwo Podziemne? Dlaczego nic nie 
zrobiono, by ratować polską ludność cywilną? 
Dlaczego Wołyniacy konali w osamotnieniu?  
Piotr Zychowicz udziela na te pytania szoku-
jącej odpowiedzi. Armia Krajowa zlekcewa-
żyła banderowskie zagrożenie, zignorowała 
liczne ostrzeżenia o nadciągającym niebez-
pieczeństwie. Wszystkie wysiłki skupiła bo-
wiem na szykowaniu przyszłego powstania – 
operacji „Burza”. Dowódcy AK nie chcieli wal-
czyć z UPA, by nie „trwonić” sił potrzebnych 
im do walki z Niemcami. Do końca wierzyli, 
że z banderowcami uda się dogadać. Gdy 
Polskie Państwo Podziemie podjęło wreszcie 
interwencję, była ona tragicznie spóźniona 
i niewystarczająca. Niestety AK na Wołyniu 
całkowicie zawiodła.

Kilka słów o autorze:
Piotr Zychowicz jest publicystą histo-

rycznym. Pisze o II wojnie światowej, zbrod-
niach bolszewizmu i geopolityce europejskiej 
XX wieku. W swoich koncepcjach nawiązuje 
do idei Józefa Mackiewicza, Władysława 
Studnickiego, Stanisława Cata-Mackiewicza 
oraz Adolfa Bocheńskiego. Był dziennikarzem 
„Rzeczpospolitej” i tygodnika „Uważam Rze” 
oraz zastępcą redaktora naczelnego mie-
sięcznika „Uważam Rze Historia”. Obecnie 
jest redaktorem naczelnym miesięcznika 
„Historia Do Rzeczy”. Absolwent Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

fragment książki
15 stycznia 1944 roku pułkownik Ka-

zimierz Bąbiński wydał rozkaz mobilizacji 
podległych sobie konspiracyjnych struktur 
wojskowych. I stał się cud. Nagle znaleźli się 
ludzie, znalazł się sprzęt i znalazła się broń. 
Karabiny maszynowe, działka, radiostacje. 
Na miejsca koncentracji wyznaczono okolice 
Kowla i Włodzimierza Wołyńskiego. W sumie 
stawiło się tam około 6 tysięcy polskich 
żołnierzy.

To najlepszy dowód na to, jakie prio-
rytety miała Armia Krajowa. Przez cały rok 
1943, gdy banderowcy metodycznie wyrzy-
nali polskie wsie, rozkaz do koncentracji nie 
został wydany. Mimo błagań  Wołyniaków 
o ratunek AK  nie zdecydowała się wówczas 
na wystąpienie z pełną siłą.

(,,,) Gehenna Polaków na Wołyniu wy-
myka się  ludzkiemu pojmowaniu. Nasi roda-
cy byli rąbani siekierami, paleni żywcem i to-
pieni w studniach, nabijani na pal, rozrywani 
końmi i mordowani na sto innych sposobów 
przez ukraińskich nacjonalistów. Taki los 
spotkał starców, kobiety, dzieci i niemowlęta. 
Wszyscy ci ludzie zginęli tylko dlatego, że byli 
Polakami. To była ich jedyna „zbrodnia”.

Mimo ogromnej skali i niespotykanego 
okrucieństwa sprawców ludobójstwo to przez 
wiele dziesięcioleci znajdowało się na mar-
ginesie pamięci historycznej Polaków, a nasi 
rodacy zgładzeni przez ukraińskich nacjona-
listów byli traktowani jako ofiary drugiej ka-
tegorii. Upamiętnianie ich cierpień uznawano 
za coś w złym tonie. A samo używanie słowa 
„ludobójstwo” – za niestosowne. Wynika to 
z dwóch zasadniczych powodów.

(…) Drugi powód był bardziej prozaicz-
ny. Przytłaczająca większość ofiar ludobój-
stwa na Wołyniu stanowili chłopi.

„Wołyń zdradzony” to najbardziej wstrząsająca książka 
autora „Obłędu ’44” i „Paktu Ribbentrop–Beck”

Numery, pod którymi osoby zmuszane do prostytucji, a także ofiary handlu ludź-
mi mogą uzyskać pomoc: Telefon zaufania fundacji La Strada: +48 22 628 99 99 
Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi: +48 22 628 01 20 

Warto zapamiętać

CZY WIESZ ŻE ... 
Wybitny pisarz irlandzki Bernard Shaw 

(1856 – 1950) mawiał, ze są jedynie dwa nie-
zmienne, główne problemy, wobec których stoi 
ludzkość: niedobór wody i nadmiar idiotów. (…)

*
Aby przekroczyć barierę jednego miliar-

da, ludzkość potrzebowała ok. 2 mln lat, dru-
giego – 100 lat, trzeciego 30 lat, a następnie 
tempo to jeszcze narastało.

HUMOR
- Przepraszam panią – zwraca się młody mężczyzna 
do spotkanej w windzie dziewczyny - ale muszę 
wyznać, że przez panią zapomniałem, co to spokój. 
Straciłem chęć do życia, nie sypiam i snuję się po 
mieszkaniu jak cień …
 Dziewczyna spuszcza oczy i oświadcza filuternie:
- Dobrze by było, gdyby porozmawiał pan z tatusiem …
- Jak to, więc to on puszcza nocami tą cholerną 
muzykę?


