Nr 1/2019
LUTY-MARZEC

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

Bezpłatny dodatek
do Wieści Podlaskich

XVII 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, Burmistrz Zambrowa.

Zapraszamy maturzystów i ich rodziców

25 luty - Sokółka

4 marca - Zambrów

*****
26 luty - Bielsk Podlaski

*****
5 marca - Wysokie
Mazowieckie

Zespół Szkół nr 1,
Al. Wojska Polskiego 31

Zespół Szkół, ul. Mickiewicza 11

Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Kościuszki 21

Zespół Szkół
Ogólnokształcących,
ul. 1000-lecia P.P. 15

*****
27 luty - Siemiatycze

*****
6 marca - Grajewo

Zespół Szkół, ul. Kościuszki 43

*****
28 luty - Hajnówka

Zespół Szkół nr 1,
ul. Mickiewicza 3

Zespół Szkół z DNJB,
ul. Piłsudskiego 3

*****
7 marca - Ełk

Zespół Szkół nr 6, ul. Kajki 4

Ełccy stypendyści
Premiera - 2018/2019

• Krzysztof Andruszkiewicz – II LO w Zespole
Szkół nr 2 w Ełku
• Sylwia Balun – Technikum nr 4 w Ełku
• Aleksandra Domasiewicz – LO ZDZ w Białymstoku z/s w Ełku
• Dariusz Mirosław Falęcki – Technikum nr 5
w Zespole Szkół nr 5 w Ełku
• Sylwia Gajdek – LO dla młodzieży Centrum
Edukacji Mundurowej WSFiZ w Ełku
• Grzegorz Mickiewicz – Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Ełku
• Karolina Mikielska – LO w Zespole Szkól Sportowych w Ełku
• Karol Modzelewski – Technikum ZDZ w Białymstoku z/s w Ełku
• Jakub Mroczkowski – Technikum nr 6 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

BRĄZOWA TARCZA
ZNAKU JAKOŚCI

XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Serdecznie gratuluję Julii Styczyńskiej,
Patrycji Chilińskiej, Agnieszce Konecko i Natalii
Załuskiej, uczennicom klasy III C, zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Dziewczyny znalazły się w elitarnym gronie osób, które udowodniły, że z niezwykłą polonistyczną sprawnością
i z wielkim wdziękiem potrafią poruszać się w
przestrzeni literackiej, filozoficznej, teatralnej
i językowej. Prace naszych Licealistek zostały

wysoko i bardzo wysoko ocenione w skali punktowej. Julia otrzymała aż 60 pkt za swój szkic
naukowy, czyli maksymalną punktację (na 75
uczestników zaledwie 8 zostało nagrodzonych
taką notą). A to się jednak nie zdarza zbyt często. Mamy, jako społeczność licealna, prawdziwy powód do dumy, zważywszy na to, że udział
naszych uczniów w tej trudnej olimpiadzie jest,
delikatnie rzecz ujmując, incydentalny.
www.zs1grajewo.edupage.org

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja
Rataja w Ełku informuje, iż Technikum nr 4
w tut. zespole, w rankingu szkół organizowanym PERSPEKTYWY, zajęło 6 miejsce
w województwie i 1 w Powiecie Ełckim wśród
szkół technicznych, uzyskując tym samym
BRĄZOWĄ TARCZĘ ZNAKU JAKOŚCI.

AKADEMIA
SZTUKI
WOJENNEJ
Studia I stopnia
– Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
– Dowodzenie

studia I i II stopnia
– Logistyka
– Zarządzanie i dowodzenie
– Lotnictwo
– Administracja
– Obronność
– Bepieczeństwo narodowe
– Bezpieczeństwo wewnętrzne
– Bezpieczeństwo informacyjne
– Prawo — jednolite studia magisterskie — planowany

Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa

Zespół Szkół nr 6 w Ełku
„Poznaj swoje prawa w pracy”
W Olsztynie odbył się regionalny etap
konkursu o prawie pracy i bhp dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj
swoje prawa w pracy” pod patronatem
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp
i prawie pracy a także upowszechnianie idei
kultury bezpieczeństwa oraz
wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa
pracy. Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy
odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku
bezpiecznego wykonywania
pracy. Warto więc popularyzować wśród uczniów wiedzę
dotyczącej przepisów prawnej
ochrony pracy, bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Konkurs jest
organizowany w szkołach uczestniczących
w realizacji programu edukacyjnego „Kultura
bezpieczeństwa” i jest formą popularyzacji
tego programu oraz sprawdzianem jego
efektywności dla szkół i ich uczniów. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja
Pracy (Główny Inspektorat Pracy i Okręgowe

Inspektoraty Pracy). Konkurs realizowany
pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs przebiega w trzech
etapach. W etapie regionalnym w Olsztynie
III m. zajęła Sylwia Balun z Zespołu Szkół nr
6 im. M. Rataja w Ełku i będzie reprezentować region warmińsko-mazurski na etapie
centralnym w Warszawie w kwietniu 2019r.

HUMOR
Program pracy rządu na cztery lata:
1. Euforia!
2. Tworzenie koalicji
3. Rozsiadanie
4. Walka o dobry wizerunek w mediach
5. Przesiadanie
6. Walka z opozycją
7. Reorganizacja
8. Orędzie premiera do narodu (usprawiedliwianie się)
9. Przesiadanie
10.Próba rządzenia
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Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

OFERTA STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
STUDIA LICENCJACKIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpieczeństwo narodowe
ekonomia
dietetyka
filologia angielska
filologia rosyjska
finanse i rachunkowość
pedagogika
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne
socjologia
turystyka i rekreacja
zarządzanie

STUDIA W JĘZYKU
ANGIELSKIM
• pielęgniarstwo
• turystyka i rekreacja

www.pswbp.pl

STUDIA INŻYNIERSKIE
•
•
•
•

budownictwo
informatyka
mechanika i budowa maszyn
rolnictwo

STUDIA MAGISTERSKIE
UZUPEŁNIAJĄCE
•
•
•
•
•
•

bezpieczeństwo narodowe
ekonomia
filologia angielska – NOWOŚĆ!
pielęgniarstwo
turystyka i rekreacja
zdrowie publiczne

STUDIA JEDNOLITE
MAGISTERSKIE
• fizjoterapia

rekrutacja@pswbp.pl

+48 83 344 99 30

Zespół Szkół nr 1 w Grajewie
SREBRNY KOPERNIK
Fundacja Edukacyjna
„Perspektywy” potwierdza,
że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie jest wśród
1000 najlepszych liceów
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY
2019 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2019”.
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Grajewie utrzymuje stabilny po-

ziom. W rankingu „PERSPEKTYW”
w 2019 roku jesteśmy „Srebrną
Szkołą”. Wśród 144 podlaskich
liceów ogólnokształcących zajęliśmy 15 miejsce. To kolejny rok,
kiedy szkoła otrzymuje „tarczę”.
W latach 2014, 2016, 2017
i 2018 była to tarcza brązowa.
W tym roku powtórzyliśmy sukces z roku 2015, kiedy to otrzymaliśmy tarczę srebrną.
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom gratulujemy wspólnego sukcesu.

PRZECZYTANE
- Panie Profesorze, co ze Wschodem, który w ostatniej strategii
z 2013 roku określiliśmy, jako naszą
specjalizację ?
- Oczywiście współpraca z sąsiadami
ze Wschodu powinna być bardzo silnie
adresowana, bo z perspektywy Warszawy,
a tym bardziej Brukseli, Białoruś nie jest
tak istotna, a jeśli już to na linii stolic Warszawa – Mińsk.
Natomiast z perspektywy Białegostoku relacje z Grodnem, czy w ogóle
z Białorusią są szalenie istotne i w dużym
stopniu problemy tam, mogą się przekładać na wolniejsze tempo rozwoju
Podlaskiego. To we wszystkich strategiach
podlaskich było akcentowane i słusznie.
Oczywiście nie możemy patrzeć na to, że
dziś na Białorusi jest tak czy inaczej, ale
patrzeć perspektywicznie, bo Białoruś była
sąsiadem, jest i będzie.
Tu rozwijanie różnych relacji na
poziomie samorządów lokalnych, szkół,
różnych organizacji, ma duży sens. Myślę,
że doświadczenia programu Polska – Białoruś – Ukraina są dość pozytywne, oczywiście wszystko można poprawiać, mieć
więcej pieniędzy w różnych programach.
Natomiast jakość relacji po obu stronach
wzdłuż zewnętrznej granicy UE jest szalenie istotna.
(prof. dr hab. Jacek Szlachta,
kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego
i Przestrzennego Szkoły Głównej Han-
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dlowej w Warszawie, wieloletni ekspert
instytucji europejskich współautor wielu
strategii krajowych i regionalnych. Ekspert
pozycji negocjacyjnej Polski w sferze europejskiej polityki spójności na lata 2004
– 2006, 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020.
Ekspert kluczowy z okresu prac nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego
do roku 2020).
rozmowa Marcina Nawrockiego
z prof. dr hab. Jackiem Szlachtą w nr 3
kwartalnika „Podlaskie Wrota” - październik 2018 .
* * *
„Jest to, moim skromnym zdaniem,
nowe dno w datującym się od momentu
restauracji w Polsce kapitalizmu dyskursie
polskiej liberalnych elit. Mam na myśli
tradycję, w której o szeroko zakrojonych
projektach politycznych ani konkretnych
rozwiązaniach nie debatuje się na podstawie właściwości samych tych projektów
i rozwiązań (czy są słuszne i dlaczego,
komu służą, jak i dlaczego). Zamiast tego
jest narracja, która można by zatytułować
<co o nas powiedzą na Zachodzie>.
Najpierw, żeby się przypodobać
zachodnim ośrodkom uznania i wyjść na
prymusów, liberalne elity zrealizowały
w Polsce najbardziej agresywny plan
neoliberalnej transformacji, jaki jej podsunięto (Jeffrey Sachs napisał go zresztą
Balcerowiczowi tylko po to, żeby przez
Cd. str. 7
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STUDIA WOJSKOWE
ORAZ CYWILNE

www.wat.edu.pl
DZIEŃ OTWARTY
23 marca
2019 r.

KIERUNKI STUDIÓW
ż bezpieczeństwo narodowe
ż biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
ż biogospodarka
ż budownictwo í
ż chemia í
ż elektronika i telekomunikacja í
ż energetyka
ż geodezja i kartografia í
ż informatyka í
ż informatyka w medycynie
ż inżynieria bezpieczeństwa í
ż inżynieria kosmiczna i satelitarna
ż inżynieria materiałowa
ż kryptologia i cyberbezpieczeństwo í
ż logistyka (profil ogólnoakademicki)
ż logistyka (profil praktyczny)í
ż lotnictwo i kosmonautykaí
ż mechanika i budowa maszyn í
ż mechatronika í
ż obronność państwa (profil praktyczny)
ż optoelektronika
ż zarządzanie

írównież dla potrzeb MON, jako jednolite studia magisterskie

INFORMACJE
DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
tel: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
† studia I stopnia dla osób cywilnych (inżynierskie i licencjackie)
† studia II stopnia dla osób cywilnych (magisterskie)
† studia podyplomowe
† inne formy kształcenia

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
Maturzyści Jagiellończyka - piękni i dostojni na Balu Studniówkowym 2019
19 stycznia 2019 roku w Dworku Pan
Tadeusz po raz kolejny odbył się Bal Maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem
Mazowieckiem. W tym roku uroczystość rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy zmarłego tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza i zmarłej pani profesor
Janiny Sokolik nauczycielki języka polskiego
w naszym liceum. Uroczystość poprowadziła
pani wicedyrektor Aldona Dołubizno, która
skierowała do licealistów wiele ciepłych słów
i życzyła im wspaniałej zabawy. Kolejnym
wzruszającym momentem był polonez zatańczony przez 24 pary z godnością, dostojeństwem i powagą.
Uczniowie zaprezentowali piękny układ
perfekcyjnie przygotowany przez pana Wojciecha Ogrodnika. Dyrektor szkoły – pan Ryszard Łukasz Flanc powitał zacne grono gości
na tej wyjątkowej uroczystości: Posła na Sejm
RP p. Jacka Boguckiego, Komendanta Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wysokiem
Mazowieckiem Starszego Brygadiera p. Andrzeja Koca, Dyrektora Centrum Kształcenia
Zawodowego p. Józefa Sokolika, Dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem p. Andrzeja Jamiołkowskiego, Prezesa ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem p.
Andrzeja Michalskiego, Wójta Gminy Wysokie
Mazowieckie p. Krzysztofa Krajewskiego, Zastępcę Dyrektora ZSOiP p. Aldonę Dołubizno,
Radę Pedagogiczną liceum z towarzyszącymi
osobami, wychowawców klas maturalnych:

p. Małgorzatę Kamińską Pliszkę (klasa III A),
p. Dorotę Grabińską (klasa III B), p. Joannę
Piekutowską (klasa III C), p. Macieja Kulbabińskiego (klasa III D), jak również organizatorów
balu -rodziców: Przewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego Studniówki, p. Wincentego
Sienickiego, Zastępcę Przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego Studniówki p.
Mariolę Majewską oraz członków: p. Agniesz-

B, III C, III D z zaproszonymi partnerkami
i partnerami. Zwracając się do młodzieży, pan
dyrektor powiedział, że przed nimi za 106 dni
ważny egzamin - matura i powinni pamiętać
o tym, iż sukcesy uczniów na tym egzaminie będą sukcesami kadry liceum, przyniosą
radość rodzicom i prestiż szkole, ale tej nocy
powinni bawić się z elegancją i wdziękiem,
pamiętając, że jest to jedyny taki bal w życiu.

kę Perkowską, p. Radosława Powojskiego,
z osobami towarzyszącymi. Pozdrowił p. Annę
Brzozowską i p. Annę Kiełek, które bardzo
zaangażowały się w organizację balu. Na
koniec powitał najważniejszych uczestników
uroczystości - maturzystów klas III A, III

W imieniu młodzieży głos zabrali Aleksandra
Grodzka, Saosan Joubar i Jakub Górski, którzy
nie kryjąc wzruszenia, wyrazili słowa wdzięczności i podziękowania za trud i pracę oraz
cierpliwość i wyrozumiałość panu dyrektorowi
i pani wicedyrektor szkoły, wychowawcom

i gronu pedagogicznemu. Nie zapomnieli
również o Staroście Wysokomazowieckim p.
Bogdanie Zielińskim, który z dużą życzliwością
dba o naszą placówkę. Głos zabrał Poseł na
Sejm RP p. Jacek Bogucki, który podkreślił, iż
matura to szczególny egzamin w życiu młodego człowieka, gdyż jest on furtką do dorosłości
i również życzył wszystkim miłej zabawy. Serdeczne podziękowania przekazali także dyrekcji i nauczycielom gospodarze balu - rodzice:
p. Mariola Majewska i p. Wincenty Sienicki za
wychowanie i trud nauki ich dzieci. Młodzieży
zaś życzyli dobrego humoru i szampańskiej
zabawy. Pan dyrektor zakończył część oficjalną- wygłaszając znaną kwestię : „Studniówkę
A.D. 2019 ogłaszam za otwartą”. Po części
oficjalnej nadszedł czas na zajęcie miejsc za
stołem oraz wspólną zabawę przy muzyce
zespołu Broken Beats i pod czujnym okiem kamer Firmy Wideo Mix p. Damiana Orłowskiego.
Około godziny 22.30 na parkiecie pojawili się
znani detektywi Sherlock Holmes i Dr Watson,
którzy przeprowadzili tajemnicze śledztwo
przeplatane piosenkami i czarującymi tańcami w wykonaniu uczniów klasy III A i III
B. Część artystyczna została przygotowana
pod czujnym okiem p. Doroty Grabińskiej.
Śmiech i gromkie brawa świadczyły o dobrym
odbiorze zaprezentowanego programu. Tej
nocy wszyscy bawili się wspaniale, na pewno
wydarzenie to i magiczna atmosfera zostaną
na długo w pamięci uczestników balu. Kochani-Studniówka w Jagiellończyku odbyła się!
A teraz już tylko MATURA!

Kwiat Jagiellończyka nagrodzony stypendium Burmistrza m. Wysokie Mazowieckie
Stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie zostało przyznane już po
raz dziesiąty. Otrzymują je dzieci i młodzież
za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne
osiągnięcia edukacyjne, w tym artystyczne
i sportowe. Tegoroczna gala miała miejsce
9 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem
Mazowieckiem. W uroczystości wzięli udział:
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko, radni
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, dyrek-
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torzy miejskich jednostek organizacyjnych,
dyrektorzy szkół, oraz wyróżnieni uczniowie
wraz z rodzicami. Burmistrz Miasta Jarosław
Siekierko pogratulował stypendystom osiągnięcia wysokich wyników w nauce oraz
wybitnych sukcesów w innych dziedzinach,
także w sporcie i konkursach artystycznych
a rodzicom, dyrektorom szkół i nauczycielom
tak zdolnych dzieci i uczniów.
Burmistrz Miasta, wraz z dyrektorem
Ryszardem Łukaszem Flancem przy udziale

radnych Rady Miasta Wysokie Mazowieckie,
wręczył stypendystom listy gratulacyjne.
Uroczystość uświetnił występ uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1. A oto nagrodzeni
za szczególne osiągnięcia naukowe w roku
szkolnym 2017/2018 uczniowie i absolwenci Jagiellończyka:
• Monika Murawska
• Kamila Pasko
• Katarzyna Bartłomiejczuk
• Julia Grabowska

•
•
•
•
•
•
•

Saosan Joubar
Kinga Maciągowska
Łucja Gołaszewska
Aleksandra Grodzka
Weronika Krajewska
Sylwia Stypułkowska
Weronika Biała

•
•
•
•
•
•
•

Julia Kamińska
Anna Motybel
Julia Maciejczuk
Olgierd Dąbrowski
Jakub Wróblewski
Jakub Górski
Juliusz Zagdański

Cieszymy się i gratulujemy osiągnięć
naszym stypendystom oraz życzymy kolejnych sukcesów.
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Zespół Szkół nr 1w Zambrowie
„Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę”
to tytuł projektu, który zrealizuje
powiat zambrowski w Zespole Szkół Technicznych nr 1 w Zambrowie. W piątek, 25
stycznia, została podpisana umowa o dofinansowanie, dzięki której uczniowie podniosą kwalifikacje zawodowe i zwiększą swoje
szanse na rynku pracy.
W projekcie weźmie udział 50 uczniów
z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia,
mieszczących się w ZS nr 1. Młodzież kształcąca się w zawodach: technik informatyk,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik logistyk, a także kucharz i mechanik
będzie brać udział w stażach i praktykach

zawodowych u przedsiębiorców. To pomoże
im w poznaniu prawdziwego środowiska
pracy, podniesieniu swoich kwalifikacji i nawiązaniu kontaktów z pracodawcami.
Dzięki współpracy szkoły z firmami zostaną też opracowane programy praktycznej
nauki zawodu, które sprawią, że program
kształcenia w szkole stanie się bardziej
atrakcyjny.
Wartość projektu, który ma trwać od
kwietnia do września tego roku to 206,2 tys.
zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 195,4 tys. zł.

„Wykwalifikowany absolwent
gwarancją zawodowego sukcesu”
W dniu 7 lutego 2019 roku w ramach
projektu unijnego „Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu”
realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 im.
gen. Stefana Roweckiego „Grota” uczniowie
z technikum logistycznego, informatycznego
i gastronomicznego pod opieką Dariusza
Śledziewskiego, Grzegorza Godlewskiego
i Ewy Galas uczestniczyli w zajęcia laboratoryjnych realizowanych na Politechnice
Białostockiej.
Był to kolejny z zaplanowanych wyjazdów na Politechnikę Białostocką w ramach
realizacji projektu. Zajęcia odbyły się na
trzech wydziałach Politechniki Białostockiej
na Wydziale Informatyki, Wydziale Inżynierii
Zarządzania i Wydziale Budownictwa i Inżynierii.
Uczniowie brali udział w 6-godzinnych
zajęciach na poszczególnych wydziałach.
Uczniowie technikum informatycznego podczas zajęć w laboratorium robotyki i laboratorium sieci komputerowych
byli zapoznani z najnowszymi metodami
programowania robotów i tworzenia sieci
komputerowych. Zajęcia przyczyniły się do
lepszego zrozumieniu i usystematyzowania
wiadomości zdobytych w czasie nauki między innymi zasady i struktury adresowania
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IP, podstawy koncepcji Ethernet, działanie
routerów i przełączników w sieci.
Z kolei uczniowie Technikum Logistycznego na Wydziale Inżynierii Zarządzania
Politechniki Białostockiej zapoznani zostali
z nowoczesnymi metodami oraz programami wykorzystywanymi w procesie zarządzania. Zajęcia z logistyki umożliwiły w lepszym
stopniu zrozumieć i uporządkować wiadomości dotyczące logistycznego zaplanowania przepływu produktów z miejsca jego
wytworzenia do ostatecznego konsumenta.
Uczniowie Technikum żywienia i usług
gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Celem zajęć było zapoznanie uczniów
z nowoczesnymi metodami laboratoryjnymi.
Uczniowie mieli możliwość obsługiwania
najnowocześniejszych urządzeń laboratoryjnych. Również tutaj uczniowie w lepszym
stopniu zrozumieli i uporządkowali wiadomości zdobyte w czasie nauki.
Oprócz poszerzenia wiedzy uczniowie
szkoły mogli poznać atmosferę panująca
na Uczelni i ukierunkować swoje cele na
przyszłość.
Kolejna grupa uczniów ponownie wyjedzie na zajęcia laboratoryjne jeszcze w tym
roku.

Zespół Szkół w Sokółce
AKADEMIA
PARAGRAFU

Złoto w narciarstwie
biegowym

W tym roku szkolnym uczniowie
naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim projekcie Akademia Paragrafu. Organizatorem projektu jest Towarzystwo
Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych
Paragraf 22.
Ma on formę tutoringu prawnego
i skierowany jest do młodych ludzi, którzy
są zainteresowani prawem i naukami społecznymi. W projekcie biorą udział kilkuosobowe grupy uczniów, z których każda co
miesiąc zapoznaje się z konkretną dziedziną prawa i otrzymuje zadania praktyczne,
aby utrwalić zdobytą wiedzę prawną.
Część teoretyczna to wykłady lub
webinaria. Natomiast zadania praktyczne
aktywizują uczestników projektu poprzez
rozwiązywanie kazusów prawniczych,
udział w wystąpieniach publicznych czy też
przygotowanie planu strategii procesowej.
Każda grupa ma swojego opiekuna - tutora, ma dostęp do przygotowanych przez
organizatora materiałów oraz platformy
internetowej, umożliwiającej kontakt,
wymianę materiałów i ocenę wykonanej
pracy.
11 stycznia 2019 Rr. w ramach projektu odbył się w naszej szkole wykład
z zakresu prawa cywilnego, którzy poprowadzili prawnicy - Jagoda Kołodziejczuk
i Piotr Modzelewski (koordynatorzy projektu) W wykładzie uczestniczyły kl. II A, II D
i III A (realizująca wiedzę o społeczeństwie
na poziomie rozszerzonym).

W dniu 08.02.2019 r., odbyła się Licealiada Województwa Podlaskiego w narciarstwie biegowym.
Reprezentacja dziewcząt w składzie:
Natalia Fiedorec, Monika Szomko, Bogusłwa
Romanowicz, Karolina Wasilewska wywalczyła drużynowo I miejsce w Województwie.
Indywidualnie:
• Natalia Fiedorec - I miejsce ( Mistrzostwo
Województwa)
• Monika Szomko - II miejsce ( Wice Mistrzostwo Województwa)
Gratulujemy i życzymy powodzenia
w dalszej rywalizacji
Bożena Marcińczyk
nauczyciel wychowania fizycznego

Barbara Kołosowska
nauczuyciel historii i wos

SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
GEOGRAFICZNYM „Geo-Planeta”
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
GEOGRAFICZNYM „Geo-Planeta”, który
odbył się 21 .11.2018 r. Artur Lapata z kl.
III d – uzyskał wynik bardzo dobry, Natalia
Wysocka z kl. III a – wyróżnienie oraz Julia Nowik i Małgorzata Szomko - zdobyły

dyplomy uznania. Konkurs polegał na rozwiązaniu zadań z zakresu geografii Polski
i świata. Uczniom gratulujemy sukcesu.
Koordynator konkursu:
Danuta Lewczuk
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Zespół Szkół w Siemiatyczach
Festiwal talentów
Walentynki 2019 obchodziliśmy w naszej szkole podwójnie. Klasa I C zajęła się walentynkową pocztą i dekoracjami, a nauczyciele bibliotekarze z grupą uczniów przygotowali siódmy już szkolny Festiwal Talentów.
Wydarzenia miały miejsce oczywiście
14 lutego. Młodzież mogła obdarować się
nawzajem drobnymi upominkami i ciepłymi
słowami oraz pokazać innym własne pasje.
Festiwal Talentów z dużym profesjonalizmem
poprowadzili: Angelika Boruc z kl. I A i Hubert
Łazowski z kl. I D. Swoje zainteresowania
muzyką, tańcem, aktorstwem i fotografią
zaprezentowało sześć osób.
• Ola Łempicka (kl. IB) zaśpiewała przy
wtórze gitary piosenkę Sylwii Grzeszczak
„Flirt”, a w wykonaniu Filipa Kłopotowskiego
(kl. ID) usłyszeliśmy „Nieznajomego” Dawida
Podsiadło.

HUMOR
Jedzie kursant z instruktorem. W pewnym
momencie instruktor mówi:
- Proszę sobie wyobrazić, że jedzie pan
górską drogą... Jest stromo, z jednej strony urwisko, z drugiej skały. Dróżka jest
wąska, a przed panem idą obok siebie
dwie kobiety. Jedna stara, druga młoda
i piękna. Nie ma pan możliwości ich wyminąć, co pan zrobi?
- No, oczywiście, przejadę starą!
- Nie, proszę pana, powinien pan zahamować!
* * *
Nowożeńcy w Paryżu:
- Kochanie idziemy najpierw do łóżka czy
na wieżę Eiffla?
- Do łóżka, skarbie. Wieża postoi zdecydowanie dłużej.
* * *
Pani Kowalska złowiła złota rybkę:
- Mogę spełnić trzy życzenia, ale twój
mąż będzie miał tego 10 razy więcej.
- Dobrze – odpowiada Kowalska. – Chcia-
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łabym mieć duży dom.
- Ale twój mąż będzie miał tego 10 razy
więcej – przypomina zaskoczona rybka.
- To nic – mówi Kowalska.
Rybka spełnia życzenie.
- Po drugie: chcę mieć 5 mln złotych.
- Ale ... zaczyna rybka.
- Nic nie szkodzi.
Zdziwiona rybka spełnia życzenie.
- I ostatnie; Chciałabym mieć taki lekki
zawał serca.
* * *
Adwokat wygrał dla biznesmena niezwykle trudny proces. „Prawda zwyciężyła”
– zadepeszował. Biznesmen odpowiada:
„proszę wnieść apelację”.
* * *
Adam! Zachowujesz się skandalicznie! –
krzyczy żona. – Uważasz mnie za swoją
służącą?!!
- Ależ skąd – odpowiada mąż – służącą
mógłbym zmienić.

• Dominika Klimaszewska (kl. IIA) swoją pasję „wytańczyła”, a Bartek Bobienko
(kl. IIC) „odegrał” w przezabawnym skeczu
„Poidełko”.
• Efekty fotograficznych pasji Kamili
Komoń (kl. IA) oraz Oli Granatowskiej (kl.
IIIB) publiczność mogła docenić oglądając
prezentacje zdjęć, które naprawdę robiły
wrażenie!
Imprezę zakończyło wystąpienie pani
Dyrektor Bożeny Krzyżanowskiej, która podziękowała uczestnikom i organizatorom
walentynkowych wydarzeń, życzyła wszystkim rozwijania i odkrywania swoich pasji,
a bohaterom VII Festiwalu Talentów wręczyła drobne upominki ufundowane przez Radę
Rodziców.

Zastanawiałeś się już nad
wyborem kierunku studiów?

Możesz wybierać z ponad

30 kierunków studiów

Z nami na pewno
wybierzesz coś interesującego!
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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 funkcjonują także Filie w Ełku
i Ostrowi Mazowieckiej. Oferta edukacyjna obejmuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia 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 uzupełnieniem działalności edukacyjnej jest szeroka gama
tematyczna studiów podyplomowych, MBA i kursów dokształcających.
Kontakt do Biura Rekrutacji:
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, pokój 16, budynek B
tel. 85 6785 846 ;
www.wsfiz.edu.pl
rekrutacja@wsfiz.edu.pl

Campus w Białymstoku ul. Ciepła 40

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
STUDNIÓWKA 2019 / CТАДЗЁНКА 2019
20 stycznia 2019 roku w II LO z Dodatkową Nauką Jezyka Białoruskiego w Hajnówce odbyła się Studniówka. W pięknie
udekorowanej sali gimnastycznej zebrali
się zaproszeni goście, nauczyciele, rodziny
uczniów klas trzecich i wreszcie sami uczniowie. Swoją obecnością bal uświetniły następujące osoby: pani Ilona Jurewicz - kierownik
Centrum Kulturalnego Białorusi, pani Joanna
Kojło - wicestarosta Powiatu Hajnowskiego, pan Jan Syczewski - przewodniczący
Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz pani Ewa Moroz- Keczyńska
- przewodnicząca Rady Rodziców.
Uroczystość prowadzona przez przedstawiciela rodziców, panią Dorotę Romaniuk,
rozpoczęła się wykonaniem przez uczniów
klas trzecich poloneza do muzyki Michała

Kleofasa Ogińskiego. Następnie młodzież, by
uczynić za dość tradycji naszej szkoły, wykonała białoruski taniec ludowy Lawonicha.
Obydwa tańce zachwyciły pięknymi układami i wykonaniem.
W części oficjalnej zabrali głos zaproszeni goście życząc młodzieży wielu sukcesów w bliskiej i dalszej przyszłości. Dyrektor
szkoły podkreślił wyjątkowe zaangażowanie
uczniów w organizację balu studniówkowego, a szczególnie dekorację sali. Głos zabrali
również przedstawiciele klas III. Była to okazja do wyrażenia podziękowań skierowanych
do nauczycieli i rodziców oraz przywołania
wspomnień związanych z latami spędzonymi w murach szkoły.
Następnie rozpoczęła się cześć nieoficjalna, która trwała do białego rana.

Wyjazd naukowy do Warszawy
/ Навуковы выезд у Варшаву
Dnia 5 lutego uczniowie klas drugich
i trzecich liceum, zainteresowani tematyką
biologiczną uczestniczyli w wyjeździe naukowym do Warszawy, którego celem były
zajęcia edukacyjne w Muzeum Ewolucji PAN
oraz zajęcia z zakresu anatomii człowieka
na wystawie BODY WORLDS & The Cycle
of Life.
Muzeum Ewolucji PAN mieści się
w dość skromnych pomieszczeniach- piwnicy Pałacu Kultury i Nauki ale zgromadzone
zbiory są wręcz imponujące. Największe
wrażenie wywołały szkielety i czaszki krwiożerczych dinozaurów odkrytych przez polskich paleontologów w kredowych skałach
pustyni Gobi np. wielki tarbozaur. Mogliśmy
obejrzeć imponujące rekonstrukcje szkieletów rodzimych przedstawicieli dinozaurów, których najwięcej szczątków odkryto
w Górach Świętokrzyskich. Muzeum ciągle
poszerza swoje kolekcje min. o skamieniałe
rośliny, odciski, odlewy i inkluzje owadów
w bursztynie. Prowadząca zajęcia potrafiła
w sposób bardzo interesujący przybliżyć
uczniom problematykę rozwoju i wymierania
organizmów na Ziemi.
Kolejnym punktem „wyprawy biologów” były zajęcia z zakresu anatomii
człowieka na wystawie opartej o eksponaty
wykonane metodą plastynacji. Wystawę
miało okazję podziwiać ponad 48 milionów

odwiedzających w Europie, Azji, Afryce Południowej i Ameryce i chociaż wzbudza ogromne emocje ze względu na użycie ludzkich ciał
dawców to jednocześnie wzbudza ogromne
i zainteresowanie wszędzie tam, gdzie się
pojawia. Mieliśmy okazję prześledzić cykl
od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy,
dzieciństwo, dojrzałość, aż po jesień życia.
Wystawa prezentuje autentyczne ludzkie
ciała i fascynujące instalacje multimedialne,
pozwala odkryć tajemnice i skomplikowane
zagadki ludzkiego organizmu. Prowadzący
zajęcia wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnością jej przekazania. Z pewnością pozwoli to spojrzeć na ludzie ciało w zupełnie
nieznany dotąd sposób. Duże wrażenie na
nas wszystkich zrobiły ekspozycje pokazujące rozwój chorób np.rak płuc, miażdżyca
czy choroby serca. Mieliśmy okazję zobaczyć
jak wygląda bajpas serca czy jakie zmiany
zachodzą w mózgu osoby chorej na chorobę
Alzhajmera.
Mam nadzieję, że dzisiejszy wyjazd pozostanie w pamięci i pomoże w opanowaniu
tajników anatomii człowieka oraz zachęci do
zdrowego trybu życia.
Organizatorami i opiekunami podczas
wyjazdu byli p. Alina Plis, p. Alina Ławrynowicz i p. Bożena Szokało, którzy dziękują
uczniom za wspaniały „dzień z biologią”.
Alina Plis

HUMOR
PRZECZYTANE
Cd. ze str. 3

porównanie łatwiej było przepchnąć któryś z planów łagodniejszych). Za każdym
razem, kiedy przegrani tej transformacji
szukali jakiejś możliwości artykulacji
własnych interesów i próbowali stawiać
opór wyrządzanym im krzywdom, dowiadywali się o egzaminach, które wciąż
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muszą jako społeczeństwo zdawać, żeby
zasłużyć na uznanie Zachodu - NATO, Unii
Europejskiej, jej poszczególnych instytucji.
Jak nie, to będzie znaczyło, że <nie dorośli
do wolności>.”
„Oko.press” streszczenie programu
w amerykańskiej telewizji komika Johna
Olivera.

Przychodzi blondynka do sklepu z ciuchami i mówi do sprzedawczyni, też blondynki:
- Chciałabym przymierzyć tę niebieską
sukienkę na wystawie.
- Bardzo chętnie, ale nie sądzi pani, że
w przebieralni byłoby wygodniej?
* * *
Lecą dwa gołębie. Nagle koło nich przelatuje odrzutowiec. Jeden mówi do drugiego:
- Patrz, jak szybko leci!
A drugi na to:
- Ty byś też tak szybko leciał, jak by ci się
ogon palił.

Hipopotam leży nad rzeczką i odpoczywa
po trudach dnia codziennego. Wypoczywa
tak już trzeci dzień. Leży i leży, całkowita
nuda .. nic się nie dzieje i tak w kółko. Nagle
przybiega jego synek i płacze:
- Tatusiu, tatusiu, rowerek mi się popsuł,
proszę napraw mi go.
- No weź teraz rzuć wszystko i napraw mu
rowerek.
* * *
- Nasza służąca mówi, że jest w ciąży!
- Bredzi! Nie ma takiego lekarza, który by
to stwierdził na trzeci dzień!
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Kim byli Żołnierze Wyklęci?

z nich dumni.
Wystarczy jednak wcisnąć guzik pilota I przełączyć na inny kanał, aby usłyszeć coś
skrajnie przeciwnego. Czyli, że Żołnierze Wyklęci byli diabłami wcielonymi. Hordą zdegeneroWstęp kryminalistów, których głównym zajęciem było mordowanie Żydów I przedstawicieli
wanych
Kim byli Żołnierze Wyklęci? Opinia publiczna ma prawo być w tej sprawie skonsternowana. Docierają
innych
bowiem mniejszości.
do niej dwie skrajnie odmienne i nawzajem wykluczające się opinie. Aby się o tym przekonać,
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się za telewizor.
Wyklętych wstydzić I kajać się za ich liczne zbrodnie.
Z jednej strony otrzymujemy więc obraz biały jak śnieg, z drugiej – czarny jak smoła.
Zwolennicy obu tych narracji skaczą sobie do gardeł I odsądzają swoich polemistów od czci
I wiary. Z jednej strony padają oskarżenia o “zdradę”, “bolszewizm”, “zaprzaństwo”, z drugiej
o “faszyzm” I “szowinizm”.
W efekcie racjonalnie myślący człowiek przypatrujący się z boku tej plemiennej wojnie
o historię ma prawo czuć się zagubiony. I zadać podstawowe pytanie: Jak było naprawdę?
Myślę, że osób, które chciałyby sobie wyrobić w tej sprawie własny, niezależny pogląd, jest
bardzo dużo. I właśnie do nich kieruję tę książkę.
Jak więc było naprawdę? Otóż tak jak w prawdziwym życiu – różnie. Rzeczywistość nie
była ani tak idylliczna, jak zapewniają nasi historyczni propagandyści, ani tak fatalna, jak
twierdzą przedstawiciele tak zwanego przemysłu pogardy.
Żołnierze Wyklęci nie byli aniołami (już słyszę krzyk oburzenia hurrapatriotów), ale też
nie diabłami (już słyszę krzyk oburzenia lewicowców). Wyklęci byli po prostu ludźmi. Z krwi
i kości.
Byli zaprawionymi w bojach żołnierzami, którzy prowadzili nierówną walkę na śmierć
i życie z komunistycznym okupantem. Walkę desperacką, straceńczą, niezwykle brutalną i zaciętą. W efekcie epopeja Żołnierzy Wyklętych obfitowała w dramatyczne, a często drastyczne
epizody.
To nie był średniowieczny turniej rycerski -w tej walce nikt nikomu pardonu nie dawał.
Pięknych, wzniosłych chwil było niewiele. Było za to dużo krwi, rozpaczy, zwierzęcego strachu,
śmierci i okrucieństwa. I czarnej ziemi, w którą wsiąkała krew ofiar.
Nasi niepoprawni romantycy lubią sobie wyobrażać, że wojna wydobywa z ludzi to, co
najlepsze. To niestety nieprawda. Wojna na ogół wydobywa z ludzi to, co najgorsze. I Polacy
nie są tu wyjątkiem. Wyjątkiem nie byli również Wyklęci.
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że żołnierze powojennego podziemia bili się o słuszna sprawę. O niepodległość ojczyzny i wolność osobistą jednostki. Rzucili wyzwanie najbardziej totalitarnemu i ludobójczemu systemowi świata. Mimo miażdżącej przewagi wroga bili
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