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Zapraszamy maturzystów i ich rodziców
Zambrów

Projekty trzech zambrowskich szkół średnich otrzymały dofinansowanie

Wnioski trzech zambrowskich szkół
znalazły się na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą
liczbę punktów z wyróżnieniem projektów
wybranych do dofinansowania w ramach „Osi
Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje,
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na
rozwój kompetencji kluczowych”. W związku
z tym, w niedługim czasie podpisane zostaną
umowy na dofinansowania.
Wśród wniosków zakwalifikowanych
do dofinansowania znalazły się projekty:
„Postaw na sukces” realizowany przez Zespół
Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie,
,,Ścisłe nauki i dobre chęci - to nas kręci!’’
realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie oraz „Nowe kompetencje – nowe perspektywy”, który z kolei realizuje Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie.

Projekt ,,Ścisłe nauki i dobre chęci - to
nas kręci!’’ realizowany aktualnie w Zespole
Szkół Ogólnokształcących, skierowany jest
do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego.
Zakłada on takie działania jak: zajęcia z matematyki na poziomie rozszerzonym, zajęcia
z matematyki systematyzujące i poszerzające wiedzę, zajęcia z informatyki – tworzenie i administrowanie stroną internetową
szkoły, zajęcia z informatyki – komputerowy
skład tekstu, zajęcia z fizyki, zajęcia z języka
angielskiego na różnym poziomie zaawansowania dla wszystkich uczniów biorących
udział w projekcie, zajęcia z przedsiębiorczości dla wszystkich uczniów biorących udział
w projekcie, grupowe zajęcia z doradztwa
zawodowego dla uczniów klas trzecich, indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego
oraz zajęcia w lokalnym przedsiębiorstwie
dla wszystkich uczniów biorących udział
w projekcie. Warto również dodać, że w ramach projektu młodzież z ZSO brała udział

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

w 3-dniowym wyjeździe edukacyjnym do
Trójmiasta, w trakcie którego zwiedzili m.in.
Pomorski Park Naukowo – Technologiczny,
Akwarium Gdyńskie, czy też Europejskie
Centrum Solidarności. Placówkę wyposażono
również w sprzęt informatyczny za łączną
kwotę ponad 27 tys. zł. Wartość całego projektu wynosi 141 393,50 zł, z czego 133
942,50 zł. to przyznane dofinansowanie.
Kolejny dofinansowany wniosek to
realizowany już projekt Zespołu Szkół nr 1
w Zambrowie, zatytułowany „Nowe kompetencje – nowe perspektywy”. W jego ramach
przeprowadzanych jest wiele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dydaktyczno-rozszerzających, jak chociażby „Zostań inżynierem z etatem”, „Chemia nie taka straszna” , „Bez Angielskiego ani rusz”, „Jestem
przedsiębiorczy – poszukiwanie pomysłu na
biznes, czyli przejmij inicjatywę” czy też
„I Ty możesz zostać Pitagorasem – obóz matematyczny”. Głównym celem projektu jest

zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy wśród 136 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w okresie
11 miesięcy. W ramach projektu wyposażono
również pracownię informatyczną za łączną
kwotę ok. 40 tys. zł. Wartość całego projektu
wynosi 219 226,86 zł., z czego dofinansowanie to 207 994,02 zł.
Trzeci z dofinansowanych projektów
to wniosek Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości pod nazwą „Postaw na sukces”. W jego
ramach przewidziano takie działania jak zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
z matematyki, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z informatyki, zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze z geografii, zajęcia dodatkowe
rozszerzające wiedzę biologiczno-przyrodniczą, zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości
Cd. str. 8

Zespół Szkół w Siemiatyczach

Na szczycie
W dniu 16.01.2016r w Niećkowie
odbyły się zawody piątej kolejki III Ligii
Szkół Ponadgimnazjalnych w piłkę siatkową
dziewcząt. Dziewczęta z ZSOiP w Wysokiem
Mazowieckiem bez większego wysiłku (2:
0) pokonały drużyny z I LO w Łomży i ZS
w Niećkowie i uzyskały awans do Drugiej
Ligii. To ogromny sukces drużyny siatkarek
z ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem i wielki

powrót na arenę wojewódzką po kilku latach
przerwy.
Skład drużyny (od prawej): Weronika
Biała, Łucja Gołaszewska, Marlena Sasinowska, Katarzyna Ambroziak, Weronika
Stankiewicz, Sylwia Wiśniewska (K), Anna
Dmochowska, trener: Aleksandra Bogucka.
Na zdjęciu brak: Weroniki Wnorowskiej i Katarzyny Dąbrowskiej. Aleksandra Bogucka

V FESTIWAL TALENTÓW

W piątym ,,Festiwalu Talentów’’,
który odbył się 10 lutego 2017r. wzięło
udział 10 uczniów Zespołu Szkól w Siemiatyczach. Wśród uczestników znalazły się
dwie osoby śpiewające: Julia Łuczaj z klasy
IC oraz Agata Wawrzyniak z IIB, z pokazem
akrobatycznym wystąpił natomiastPatryk
Puszko z ID. O swojej pasji plastycznej
opowiedziała Weronika Sobecka z klasy IB.
Zebrani mieli także okazję poznać zainteresowania uczennic z klasy IIIA: fotograficzne
-Jennifer Karwowski oraz kulinarne - Julii
Laszuk. Z muzyczną improwizacją na per-

kusji wystąpił Karol Łuniewski z klasy IIID,
na gitarze basowej towarzyszył mu Michał
Szulc. W filmie zrealizowanym przez Karinę
Bisz z II B sztuczki karciane zaprezentował
Damian Stefaniuk klasy ID. Zebrani mieli
okazję poznać rzadką i bardzo ciekawą
pasjęKatarzyny Pawluczuk z klasy IIIC, którą
jest rekonstrukcja historyczna. Imprezę poprowadzili Karina Kuźmik i Filip Malinowski,
a przygotowały Małgorzata Mioduszewska-Scaduto, Monika Basista i Ewa Boguszewska, pracujące w szkolnej bibliotece

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką
Języka Białoruskiego w Hajnówce
II LO z DNJB „BRĄZOWĄ SZKOŁĄ 2017”
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
ogłosiła właśnie po raz 19 Ranking Szkół
Ponadgimnazjalnych. W prestiżowym zestawieniu, najbardziej liczącego
się rankingu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, znajdują
się najlepsze licea, których
absolwenci osiągają najwyższe wyniki na maturach, biorą
udział w olimpiadach i konkursach. Kapituła, złożona
z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji
egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad przy
opracowywaniu rankingu brała pod uwagę
wyniki egzaminów maturalnych i sukcesy
szkół w olimpiadach przedmiotowych. Głównymi adresatami rankingu są uczniowie naj-

starszych klas gimnazjów, którzy w wkrótce
będą podejmować decyzje o wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej. Takich właśnie informacji
ma dostarczyć Ogólnopolski
Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017 oraz Ogólnopolski Ranking Olimpijski 2017.
Nasze liceum odniosło
znaczący sukces w Rankingu
Olimpijskim 2017. W skali kraju nasza szkoła zajęła
39 miejsce, a w województwie podlaskim 2 miejsce.
W głównym Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych zajęliśmy 420 miejsce
w kraju, które dało nam tytuł „Brązowej Szkoły 2017”.
Pełny ranking: http://www.perspektywy.pl/
portal/

Zespół Szkół w Sokółce
V Zjazd Absolwentów LO w Sokółce

Szanowana Koleżanko! Szanowny
Kolego!

Społeczny Komitet Organizacyjny V
Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce oraz Dyrektor Zespołu
Szkół w Sokółce informują, że w dniu 27
maja 2017 r. odbędzie się V Zjazd Absolwentów roczników do 2007 włącznie, połączony z obchodami 70-lecia istnienia Liceum
Ogólnokształcącego w Sokółce. Zjazd będzie
okazją do spotkania z nauczycielami oraz
koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy,
do wspólnego wspominania i świętowania.
Niezwykle ważne jest aby w tym dniu było
nas jak najwięcej, dlatego zachęcamy do

informowania o wydarzeniu Wasze koleżanki
i kolegów z klasy oraz znajomych ze szkoły. Osoby zainteresowane uczestnictwem
w Zjeździe prosimy o wypełnienie ankiety
(do pobrania ze strony szkoły)
a następnie odesłanie jej na następujący
adres:
Zespół Szkół w Sokółce, ul. Mickiewicz 11,
16- 100 Sokółka
lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
zjazdlo2017@sokolka-powiat.pl,
do dnia 31 marca 2017 r.
Koszt uczestnictwa w Zjeździe jest
zróżnicowany, w zależności od zakresu udziału
w uroczystości.

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

OFERTA STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
LICENCJACKIE
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

bezpieczeństwo narodowe
ekonomia
dietetyka – NOWOŚĆ!!!
filologia angielska
filologia rosyjska
finanse i rachunkowość
pedagogika
pielęgniarstwo
studia w j. polskim
i w j. angielskim
ratownictwo medyczne
socjologia
turystyka i rekreacja
nowa specjalność
w j. angielskim
zarządzanie
zdrowie publiczne

INŻYNIERSKIE
•
•
•
•
•

budownictwo
gospodarka przestrzenna
informatyka
mechanika i budowa maszyn
rolnictwo

MAGISTERSKIE (uzupełniające)
•
•
•
•
•

bezpieczeństwo narodowe
ekonomia
pielęgniarstwo
turystyka i rekreacja
zdrowie publiczne

JEDNOLITE MAGISETRSKIE

(pięcioletnie)
• fizjoterapia

tel. +48 83 344 99 30 www.pswbp.pl rekrutacja@pswbp.pl
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UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

UMCS • ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
to największa uczelnia we wschodniej Polsce, której mury
opuściło już ponad 235 tysięcy absolwentów.
Uczelnia kształci na 11 Wydziałach w Lublinie
oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach,
na ponad 80 kierunkach studiów i około 250 specjalnościach.
Oferuje także blisko 120 kierunków studiów
podyplomowych i doktoranckich.

www.umcs.pl
www.uwb.edu.pl
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 | 15-097 Białystok | tel. +48 85 745 70 00

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
Z ekonomią za pan brat 2017
W dniu 11.01.2017roku w naszym
liceum odbyła się inauguracja projektu
„Z ekonomią za pan brat”. Dyrektor szkoły p.
Ryszard Łukasz Flanc przywitał wszystkich
przybyłych na inaugurację kolejnej edycji
szkoleń w ramach edukacji ekonomicznej
młodzieży szkolnej. Projekt ten jest realizowany przez Fundację „Centrum Obsługi
Biznesu” we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej. Partnerzy tego projektu to:
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem oraz Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu.
W jego ramach uczestnicy wezmą udział
w wykładach prowadzonych przez specjalistów zakresu z zakresu ekonomii i finansów
, będą uczestniczyli w zajęciach w siedzibie
fundacji oraz spróbują swoich sił w konkursie. Dodatkowymi atrakcjami będzie wycieczka i nagrody rzeczowe dla laureatów
konkursu. Na uroczystą inaugurację przybyło
wielu świetnych gości.
Nasi uczniowie mieli okazję poznać
ofertę edukacyjną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie co jest

szczególnie ważne w aspekcie decyzji dotyczącej wyboru studiów. Spotkanie było też
okazją do przybliżenia założeń i celów projektu, oraz jego harmonogramu. Pani Prezes
Fundacji „Centrum Obslugi Biznesu” Agata
Rydzewska bardzo skutecznie mobilizowała
młodzież do aktywnego udziału w projekcie. Wszyscy obecni z uwagą i w skupieniu
wysłuchali wykładów. Pomimo tego, że
poruszały one skomplikowaną materię ekonomiczną to zaprezentowane były w sposób
bardzo fachowy i zrozumiały a zagadnienia
dotyczące korzystania z kart płatniczych
dotyczą nas już teraz i warto było poznać
tajniki tej usługi. W imieniu dyrektora szkoły
częścią licealną projektu kieruje nauczyciel
przedmiotów ekonomicznych p. mgr Halina
Kietlińska. W projekcie uczestniczyć będzie
ok. 200 uczniów Jagiellończyka. Organizatorom projektu i jego uczestnikom życzymy
samych sukcesów w czasie realizacji programu.

Uniwersytet w Białymstoku to
największa uczelnia w regionie północno-wschodnim, kształcąca na kierunkach
humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych z kadrą osiągającą
znaczące sukcesy naukowe oraz nowoczesną infrastrukturą. UwB kształci na dziewięciu wydziałach około 13 tysięcy studentów, w tym doktorantów oraz słuchaczy
studiów podyplomowych. Misją Uniwersytetu obok kształcenia i prowadzenia badań
naukowych jest ochrona wspólnego dziedzictwa i dbałość o środowisko naturalne.
UwB docenia studencki ruch naukowy. Na
wydziałach działają koła naukowe organi-

zujące konferencje, warsztaty, i spotkania.
W ramach programu Erasmus+ studenci
mogą wyjechać na studia zagraniczne do
wybranej uczelni w UE a w ramach programu MOST do innej szkoły wyższej w Polsce. Pasjonaci sportu trenują w klubach
działających przy SWFiS, rozwijają talent
artystyczny w Chórze Akademickim. Projekty artystyczne studenci mogą prowadzić
w Uniwersyteckim Centrum Kultury ulokowanym w kampusie. Studenci osiągający
wysoką średnią ocen lub posiadający osiągniecia naukowe, artystyczne lub wysokie
wyniki sportowe otrzymują stypendium
rektora dla najlepszych studentów.

HUMOR
Dziś około trzeciej w nocy niespodziewanie ktoś zapukał do moich drzwi. Tak się przestraszyłem, że mi wiertarka wypadła z rąk.
*
Cała rodzina w komplecie. Ciotki, wujkowie, dziadkowie. Mama jeszcze tylko woła do
pięcioletniego synka:
- Pośpiesz się, bo spóźnimy się do kościoła.
- Ale najpierw mi powiedz, gdzie się robi syna: na brzuszku czy na boczku?
- Co? - matka aż zrobiła się czerwona. - Takie rzeczy ci teraz do głowy przychodzą?
- No bo zapomniałem, jak to idzie. „W imię ojca” jest na czole, a „syna” na brzuszku czy
na boczku?.

PRZECZYTANE
„Moim zdaniem, KOD nie jest
ruchem, który stoi na straży nowoczesności. Bycie nowoczesnym nie
polega na automatycznym powtarzaniu formułek kompletnie nieprzystających do danych realiów społecznych, politycznych i gospodarczych.
Społeczeństwo obywatelskie - i to
jest bardzo ważna figura dla KOD to pewna abstrakcja: wyobrażamy
sobie, że funkcjonujemy w pewnej
ramie, w której nie zwracamy uwagi
na materialne różnice dzielące ludzi,
i zakładamy, że wszyscy jesteśmy po
prostu i przede wszystkim obywatelami i obywatelkami”
dr hab, jan Sowa
- Klęska liberalnych elit.

Wieści Szkolne
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STUDIA

WOJSKOWE ORAZ CYWILNE
KIERUNKI STUDIÓW

www.wat.edu.pl

ż bezpieczeństwo narodowe
ż biogospodarka
ż budownictwo
ż chemia
ż chemia i inżynieria materiałów specjalnego
przeznaczenia (II stopnia)
ż elektronika i telekomunikacja
ż energetyka
ż geodezja i kartografia
ż informatyka
ż informatyka w medycynie
ż inżynieria bezpieczeństwa
ż inżynieria kosmiczna i satelitarna
ż inżynieria materiałowa
ż kryptologia i cyberbezpieczeństwo
ż logistyka (profil ogólnoakademicki)
ż logistyka (profil praktyczny)
ż lotnictwo i kosmonautyka
ż mechanika i budowa maszyn
ż mechatronika
ż obronność państwa (profil praktyczny)
ż zarządzanie

DZIEŃ OTWARTY
25 marca 2017 r.

INFORMACJE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

Ş studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie)
Ş studia II stopnia (magisterskie)
Ş studia III stopnia (doktoranckie)

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

Ş studia podyplomowe i kursy dokształcające

Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie
Awans Technikum nr 1
Aż o ponad 200 miejsc awansowało
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im.
gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie w ogólnopolskim rankingu techników
2017 miesięcznika „Perspektywy”. Tym samym placówka ta wśród techników znalazła
się na 5. miejscu w województwie podlaskim
i 86. miejscu w kraju. Dobre wyniki egzaminu
maturalnego uczniów technikum ZS1 zaowocowały także wysoką lokatą w rankingu
maturalnym.
Niedługo absolwenci gimnazjów
staną przed wyborem szkoły średniej. Decyzja nie jest prosta, a młodym ludziom i ich
rodzicom zależy na jak najlepszym starcie
do dorosłego życia. Aby pomóc w wyborze,
„Perspektywy” już po raz dziewiętnasty
opublikowały Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.
Tym samym w zestawieniu wojewódzkim technikum „Czerwoniaka” awan-
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sowało o 6 pozycji, natomiast w rankingu
ogólnopolskim aż o ponad 200 miejsc!
Warto dodać, że tylko sześć podlaskichtechników znalazło się w pierwszej setce opublikowanego rankingu. Oprócz zambrowskiej
szkoły są to trzy placówki z Białegostoku i po jednej z Augustowa i Białowieży.
Miesięcznik „Perspektywy” przygotował
także rankingi maturalne. Wśród techników w tej klasyfikacji Technikum Nr 1
w ZS1 w Zambrowie również odnotowało duży awans. Z 200. miejsca w roku
2016 zambrowska placówka awansowała
aż na 30. miejsce w kraju. Ranking ten
uwzględnił wyniki maturalne 38 uczniów
„Czerwoniaka”. W województwie podlaskim przed zambrowską szkołą znalazło
się w tym zestawieniu jedynie białostockie
Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych.
- „Dzięki temu, że wielu uczniów u nas
zdawało dobrze maturę na poziomie roz-

szerzonym, jak i nieźle na poziomie podstawowym, to mamy 30. miejsce w kraju
wśród techników. Tu nie chodziło o to, ilu
zdało, tylko o jakość zdania. Nasi uczniowie
brali udział w olimpiadach i konkursach.
Ponadto mieliśmy prawie stuprocentową
zdawalność egzaminu zawodowego” - zauważył wicedyrektor Ireneusz Rudnicki.
Ranking Perspektywy 2017 przygotowano
na podstawie kilku kryteriów, osobno dla liceów i dla techników, co związane jest z różnym charakterem tych szkół. W przypadku
techników w klasyfikacji liczyły się cztery
kategorie: sukcesy uczniów w olimpiadach
(20% oceny), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matur
z przedmiotów dodatkowych (30%) i wyniki egzaminów zawodowych (30%). Przy
ocenie liceów pod uwagę brano natomiast
trzy czynniki: sukcesy uczniów w olimpiadach (30% oceny), wyniki matur z przed-

miotów obowiązkowych (25%) i wyniki
matur z przedmiotów dodatkowych (45%).
Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
„Perspektywy” jest dla każdego liceum
i technikum zasłużonym powodem do dumy.
Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole,
tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę
i ambitnych uczniów. Zgodnie z przyjętym
przez Fundację Edukacyjną Perspektywy
zasadami, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół
Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
ma prawo używać w 2017 roku tytułu honorowego „Złotej” Szkoły 2017 i związanego
z tym graficznego znaku jakości.

Uniwersytety
do rozbiórki
– Minister Jarosław Gowin przygotowuje reformę szkolnictwa wyższego,
która kontynuuje i zaostrza politykę
prowadzoną wcześniej przez Platformę
Obywatelską. Zakładała ona wyniszczenie ośrodków uniwersyteckich, które
znajdują się poza największymi miastami – twierdzi Aleksander Temkin, koordynator Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. – Minister chce doprowadzić do wypchnięcia studentów do szkół
prywatnych, które z powodu niżu demograficznego dostały poważnej zadyszki.
Na rozpoczęciu roku w Akademii Leona
Koźmińskiego zapowiadał, że jego zamiarem będzie doprowadzenie do takich
zmian systemowych, które wzmocnią
prywatne uczelnie. Konsekwencją tego
będzie poddanie szkolnictwa wyższego
procesom prywatyzacyjnym. Ponadto
efektami przygotowywanej ustawy o
szkolnictwie wyższym będą degradacja
prawie wszystkich uniwersytetów do poziomu szkół zawodowych, kłopoty wielu
politechnik, a także anglicyzacja humanistyki i likwidacja autonomii akademii.
Cały tekst autor Kacpra Leśniewicza można przeczytać w „Przeglądzie”
nr 4/2017, dostępnym również w wydaniu elektronicznym.
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Zespół Szkół w Siemiatyczach
XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Zespół Szkół w Sokółce
Nasi reprezentanci w olimpiadach
i konkursach historycznych
W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół
w Sokólce uczestniczą w następujących
olimpiadach i konkursach historycznych:
• etap okręgowy XLIII
edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Historycznej: Michał Piotr Kułakowski (III B) i Radek
Skolmowski (III D),
• II etap XI edycji Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym: Weronika Maria Słoma
(I A), Natalia Głódź (II
A/E), Marta Bohdan
(II A/E), Martyna Aniśko (II A/E), Hubert Kieda (I B), Przemysław Paweł Fidziukiewicz (II A/E), Michał

Piotr Kułakowski (III B) i Artur Jelski (III D),
• etap wojewódzki IV edycji Olimpiady
Solidarności: Przemysław Paweł Fidziukiewicz (II A/E) i Jacek Kowalczuk (II B/C),
• finał XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska”: Piotr Ryszkiewicz (III
C) i Artur Lapata (I D),
• XV Powiatowy Konkurs
Historyczny „Generał Nikodem Sulik i polski czyn
zbrojny w czasie II wojny
światowej”: Michał Piotr
Kułakowski (III B) i Damian Karczewski (III D).
Życzymy powodzenia na kolejnych etapach olimpiad i konkursów.
Jarosław Hlebowicz

Tegoroczny konkurs fotograficzny
„Przydrożne kapliczki i krzyże – powiat siemiatycki w obiektywie” został rozstrzygnięty
16 stycznia 2017r. Do konkursu wpłynęło 25
zdjęć zrobionych przez 10 uczniów naszej
szkoły. Jury, w składzie: dyrektor Bożena
Krzyżanowska, instruktorka plastyki Siemiatyckiego Ośrodka Kultury – Renata Prokopiak,
fotografowie - państwo Anna i Jacek Wysoccy,
przyznało 5 nagród.Werdykt, ze względu na
wyrównany poziom zdjęć, ustalono po burzliwej dyskusji.

Nagrody zostały wręczone uczestnikom 19
stycznia przez dyrektor Bożenę Krzyżanowską.
A oto najlepsi:
I miejsce – Granatowska Aleksandra kl. I B –
„Przydrożny krzyż…”
II miejsce - Bobrowicz Magdalena kl. II C – „Na
rozstaju”
III miejsce - Bisz Karina kl. II B – „Grudniowe popołudnie” Wyróżnienia: Boguszewska
Karolina kl. III ZSZ –„Przydrożny krzyż na tle
zachodu słońca i Sitarski Matusz kl. III D –
„Miłosierdzie”

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 Polsce. Oprócz siedziby w Białymstoku funkcjonuje także Filia w Ełku
i Wydział Zamiejscowy 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 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 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
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EKONOMIA - studia I i II stopnia
BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY
- studia in¿ynierskie
ROLNICTWO I AGROBIZNES
- NOWOŒÆ
STUDIA PODYPLOMOWE
ul. Zwyciêstwa 14/3, 15-703 Bia³ystok
(85) 652 00 24, (85) 652 09 97
dziekanat@wse.edu.pl

www.wse.edu.pl

10 najlepszych techników w województwie podlaskim
wg rankingu „Perspektyw”
Rangking Ranking
wojew. głowny

Nazwa szkoly

miejscowośc

1

27

Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych

Białystok

2

58

Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E

Białystok

3

70

Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w ACE

Augustów

4

75

Technikum Budowlano-Geodezyjne w ZSB-G

Białystok

5

86

Technikum nr 1 w ZS nr 1

Zambrów

6

97

Technikum Leśne ZS Leśnych im. Leśników Polskich

Białowieża

7

132

Technikum w ZSOiZ im. Jarosława Iwaszkiewicza

Ciechanowiec

8

207

Technikum nr 4 w ZS nr 4

Suwałki

9

299

Technikum nr 5 w ZSMiO nr 5

Łomża

10

300

Technikum w ZS Rolniczych im. Wincentego Witosa

Ostrożany

PRZECZYTANE
„Jakich mamy idoli!
Ktoś kiedyś napisał, że w dawnej
Solidarności spotkało się to, co w Polakach było najlepsze i najgorsze. Najlepsi
to idealiści, którzy w dobrej wierze chcieli
naprawiać kulejącą Polskę schyłku epoki
gierkowskiej. Niestety, jak to idealiści, byli
oderwani od rzeczywistości i nie rozumieli,
że nie da się naprawić sypiącego się państwa festiwalem strajków i anarchii - bo
tak wyglądała Polska lat 1980 - 1981,
o czym dziś dyskretnie się milczy. W takiej właśnie atmosferze do głosu doszli ci
najgorsi - lumpenproletariat, i cyniczni,
zakłamani „intelektualiści”, którzy chcieli
dojść do władzy w atmosferze chaosu.
Schemat przetestowany przy okazji niejednej rewolucji.
Sytuację zamroził stan wojenny.
Rewolucja ruszyła znowu po 1989 r. Naiwni
idealiści zostali ostatecznie zepchnięci na
boczny tor, a w wyniku 27-letniej negatywnej selekcji na piedestał wspinają się coraz
gorsze elementy, korzystając z poparcia
wysadzonej z siodła biedoty, Za idoli wybiwrają sobie „żołnierzy wyklętych”, z których niejeden był pospolitym zbrodniarzem.
Jedyna nazdieja w szarej masie
zwykłych ludzi, których w końcu zmęczy
ten ponury kabaret i pogonią marnych komików na cztery wiatry przy okazji którychś
wyborów, Tylko których?”
Czytelnik Radosław
- „Przegląd” nr 38(872)

*
Po 1989 r.nikt w Polsce nie miał
odwagi powiedzieć, że żadnej reprywatyzacji nie będzie. Brednie o rzekomo „świętym
prawie własności”, o „konieczności naprawienia krzywd”, „oddania zagrabionych
majątków” stanowiły podstawowe argumenty dyskursu politycznego.
Sprzeciwić się jawnie i stanowczo
reprywatyzacji nie miał odwagi SLD, bo bał
się, ze mu zarzucą bronienie decyzji komunistycznego reżimu z czasów PRL.
„Święte prawo własności”? Jeśli
tak, to trzeba unieważnić uwłaszczenie
chłopów. Bo na czym ono polegało? Ano na
tym, że należącą do dziedzica zimię, a więc
jego własność, dano chłopom, którzy ją
uprawiali.
Cd. str. 8
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Losy Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

Losyw Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
Wysokiem Mazowieckiem

im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem
rok
szkolny 2013/2014
rok szkolny 2013/2014

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Nazwa Uczelni
Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
SGGW w Warszawie
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Sopocie
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Politechnika Poznańska
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wyższa Szkoła technologii Informatycznych w Katowicach
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie
Zespół Szkół Stenotypii i Instytut Obcych w Warszawie
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Alma mer w Warszawie
szkolny
2014/2015
Akademia Górniczo- rok
Hutnicza
w Krakowie

rok szkolny 2015/2016

Ilość
uczniów
37
34
10
9
7
7
6
6
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

rok szkolny 2014/2015

Lp.

Nazwa Uczelni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Uniwersytet w Białymstoku
Politechnika Białostocka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Politechnika Warszawska
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Medyczna w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Politechnika we Wrocławiu
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Politechnika w Łodzi
Technikum Farmaceutyczne w Łomży
Akademia Medyczna w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Wyższa Szkołą Gospodarowania Nieruchomościami
Uniwersytet w Olsztynie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łomży
Wyższa Szkoła Medyczna w Olsztynie
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Ilość
uczniów
31
20
11
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nazwa Uczelni

Ilość
uczniów

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Politechnika w Warszawie
SGGW w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Politechnika w Krakowie
Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Instytut Nauk Politycznych w Warszawie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów w Krakowie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Akademia Wychowania Fizycznego
Państwowa Wyższa Szkoła im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Wyższa Szkoła Administracji w Białymstoku
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego Turystyki

32
23
16
9
7
6
5
5
5
5
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

rok szkolny 2015/2016

Baran wchodzi, baran wychodzi
– A to menda! No, oblał mnie dziad! –
roznosi się po korytarzu czołowego polskiego
uniwersytetu. Tak lamentuje studentka, która
właśnie wyszła z egzaminu ustnego. Krzyczy,
że została potraktowana niesprawiedliwie.
Klnie na egzaminatora i nie przejmuje się tym,
że profesor może wszystko słyszeć. Przecież
siedzi tuż za drzwiami. Dziewczyna mówi, że
się przygotowywała, że uczyła się całą noc.
Sęk w tym, że niewiele umiała. Nie odpowiedziała na żadne z trzech pytań. Zdaniem wykładowców ta historia doskonale oddaje podejście do nauki większości polskich studentów.
Na uczelni ma być lekko, łatwo i przyjemnie.
Bo papierek przecież się należy.
Dostać się może każdy
Wykładowcy nie mają zbyt wielu możliwości zwalczania takich postaw. Lenia lub
nieuka nie opłaca się wyrzucić, bo uczelnie są
uzależnione od liczby studiujących. Im więcej
ich będzie, tym większą dotację dydaktyczną
dostanie dany wydział. Dlatego rekrutacja nastawiona jest na to, aby przyjąć jak najwięcej
osób. Zadanie niełatwe, ponieważ studia rozpoczynają roczniki niżu demograficznego. Na
wielu kierunkach obniża się kryteria przyjęcia.
Matura nie musi być zdana śpiewająco. Wystarczy, że jest. Bo to wyłącznie jej wyniki są
uwzględniane podczas rekrutacji na większości uczelni. Często jednak nie skutkuje nawet
obniżenie wymagań. Dlatego konieczne są
kolejne tury naboru. Na prestiżowym w Polsce
Uniwersytecie Warszawskim w najbardziej
ekstremalnych przypadkach można było dostać
się na studia kilka dni przed rozpoczęciem
roku akademickiego. Kiedyś byłoby to nie do
pomyślenia.
Totalna zapaść kształcenia zawodowego oraz panujące od lat 90. przekonanie, że
na studia powinien iść każdy młody człowiek,

bo tylko dyplom wyższej uczelni jest gwarantem zawodowego sukcesu, spowodowały
niespotykane dotąd umasowienie studiów. W
szczytowym momencie, w roku akademickim 2005-2006, studiowało w Polsce ponad
1,95 mln osób. W zeszłym roku, wskutek niżu
demograficznego, na studia poszło 1,4 mln.
Skalę bumu edukacyjnego pokazuje też inna
statystyka: prawie trzykrotnie – z 14,4% w
2002 r. do 40,5% w 2013 r. – wzrosła liczba
Polaków w wieku 30-34 lata z dyplomem
ukończenia studiów.
I byłaby to świetna informacja, gdyby
nie fakt, że dyplom dyplomowi nierówny, a
gwałtowny wzrost liczby studentów spowodował na wielu wydziałach – zarówno uczelni
publicznych, jak i niepublicznych – obniżenie
poziomu nauczania. Co więcej, na studia zaczęły trafiać osoby zupełnie niezainteresowane
danym kierunkiem lub takie, które wcale nie
chciały studiować. Dlaczego więc znalazły się
w murach uczelni? Nie miały na siebie innego
pomysłu, chciały opóźnić wejście w dorosłość,
poszły na studia, bo tak zrobili znajomi albo
nalegali rodzice.
Cały tekst Przegląd nr 40(874) 3-9
październik 2016 r.

PRZECZYTANE
Cd. ze str. 6

Po 1989 r. nikt nie miał odwagi postapić tak jak władze Polski
międzywojennej. Nikt nie miał odwagi
powiedzieć wprost: żadnej reprywatyzacji nie będzie, bo uczciwie i sprawiedliwie nie da się jej zrobić. Chowano głowę
w piasek.
prof. Jan Widacki „Reprywatyzacja”
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Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
XXI Edycja Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu
W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką
Języka Białoruskiego po raz pierwszy wzięli
udział w Olimpiadzie Wiedzy o Żywności
i Żywieniu. Tematyka wiodąca tegorocznej
edycji dotyczyła produktów zbożowych.
Olimpiada 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 ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.
Motto stanowi cytat prof. Jana Gawęckiego
„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co
ma w głowie i co na stole”.
Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu jest doceniana przez wiele wyższych
uczelni, które przyznają finalistom i laureatom etapu centralnego liczne uprawnienia
min. wstęp na wybrane kierunki bez względu
na wynik matury.
Zakres tematyczny Olimpiady spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów
naszej szkoły i 7 listopada, w eliminacjach
szkolnych, wzięło udział 34 uczniów. Laureatkami etapu szkolnego zostały Iga Kiełbaszewska z kl.IIa i Marianna Ciwun z kl.IIb.
Dnia 13 stycznia 2017 roku
w Szczytnie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Na
eliminacje pojechaliśmy razem z uczniami

czterech białostockich liceum. Na miejscu
spotkaliśmy się z niezwykle serdecznym
i bardzo profesjonalnym przyjęciem. Po wysłuchaniu wykładu prof. Gawęckiego i uroczystym otwarciu rozpoczął się najbardziej
emocjonujący etap – test pisemny.
Konkurencja była bardzo duża ponieważ okręg obejmuje aż dwa województwa tj.
podlaskie i warmińsko-mazurskie. Uczestnikami byli uczniowie reprezentujący nie tylko
licea ale i technika gastronomiczne oraz
licea zawodowe profilu dietetycznym.
Miło więc pogratulować wspaniałych
wyników jakie uzyskały nasze uczennice –
Iga Kiełbaszewska została laureatką 6 miejsca, otrzymując ciekawe nagrody rzeczowe
od sponsorów olimpiady a Marianna została
finalistką i zajęła 12 miejsce.
Dziewczyny „przetarły szlaki”
w Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywie-

niu więc już dziś zapraszam serdecznie do
udziału w kolejnej edycji, której tematem
przewodnim będzie rola owoców i warzyw
w diecie.
Alina Plis

Projekty trzech zambrowskich szkół
średnich otrzymały dofinansowanie
Cd. ze str. 1

oraz doradztwo i poradnictwo edukacyjno
– zawodowe. Całkowity koszt projektu wynosi
69 348, 02 zł., natomiast przyznane dofinansowanie to 65 600, 20 zł. Skierowany jest on
do 70 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości oraz

do 7 nauczycieli III LO ZSA.
Wnioski były tworzone przez poszczególne szkoły przy wsparciu Powiatu
Zambrowskiego. Starostwo Powiatowe w Zambrowie zapewniło bowiem specjalistę, który
współpracował z placówkami przy wszystkich
trzech projektach.

„Dzisiejsi studenci funkcjonują w innych warunkach niż ci sprzed
20-30 lat. Często są rozdarci pomiędzy studiowaniem a pracą, która
pozwoli im się utrzymać. Ważną kwestią jest odpowiednie dostosowanie
systemu pomocy materialnej do
potrzeb studentów na danej uczelni.
Dzieki zmianom, które wypracował
Parlament Studentów RP, uczelnie
będa mogły decydować, ile środków
przeznaczą na stypendia rektora,
a ile na socjalne. Kolejna ważna
sprawa to elastyczność planów zajęć,
co umożliwia pogodzenie pracy ze
studiami. Dalszym krokiem byłoby
decydowanie o ścieżce kształcenia,
tak aby to studenci mogli ją tworzyć poprzez wybór przedmiotów.
Natomiast przy rekrutacji uczelnie
powinny wskazywać jasno, jaki jest
program i jaki ma być efekt kształcenia. Wybór studiów nie może być
determinowany jedynie ciekawą
nazwa kierunku, materiałami promocyjnymi i miastem, ale powinien
być poprzedzony wnikliwą analizą
programu kształcenia i sylwetki absolwenta, współpracą z otoczeniem
społeczno-gospodarczym, zajęciami
praktycznymi itd.
Ariel Wojciechowski,
przewodniczący Parlamentu
Studentów RP

Materiały oznaczone paskiem pochodzą z portali wymienionych szkół.
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