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RUSZYŁA REKRUTACJA DO SZKÓŁ. Zobacz oferty
Białorus - perła na edukacyjnej mapie
województwa podlaskiego
Wielokulturowa, przyjazna uczniowi atmosfera, nowoczesny system kształcenia z wykorzystaniem nowinek technologicznych, intensywna
współpraca z ośrodkami akademickimi – z takimi
atutami LO z DNJB to szkoła skazana na sukces.
Drugie miejsce w województwie, a 20 w kraju
w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim, a także
tytuł „srebrnej szkoły” w głównym Rankingu Liceów
Ogólnokształcących miesięcznika Perspektywy tylko
to potwierdzają. ZS z DNJB to jedyna w regionie
placówka mogąca poszczycić się wysokimi lokatami
w ogólnopolskim rankingu. Decyzją władz wojewódzkich szkoła została włączona w poczet „Pereł
na edukacyjnej mapie województwa podlaskiego”.
Za osiągnięciami szkoły kryją się indywidulne
sukcesy uczniów – w czym tkwi sekret popularności Białorusa? Razem z przyszłymi licealistami
sprawdziliśmy to w trakcie dnia otwartego w dniu
21 marca 2018r.

z DNJB to nowoczesna szkoła, oferująca innowacyjny model kształcenia, oparty na indywidualnych
preferencjach ucznia: składając papiery aplikant
nie dokonuje wyboru pomiędzy poszczególnymi
profilami klas (typu humanistyczna, matematyczna
itp.), ale sam je tworzy. Odbywa się to poprzez
wskazanie trzech przedmiotów nauczanych na
poziomie rozszerzonym – do wyboru m.in. język
polski, biologia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka oraz języki – Zespół Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce to jedyna
placówka w powiecie oferująca naukę języka francuskiego. Na lekcjach z wybranych przedmiotów
rozszerzonych spotykają się uczniowie z rożnych
klas. Zdziwi Was pewnie liczba rozszerzonych
przedmiotów – są trzy a nie jak w większości
liceów dwa. Wysoki poziom nauczania to gwarancja dobrze zdanej matury, lepsze przygotowanie
do studiów, które absolwenci szkoły rozpoczną
z bagażem wiedzy. W murach szkoły zostaniecie
solidnie przygotowani do matury, bez konieczności
dodatkowych korków.

Jakie wrażenia? Białorus to szkoła wprost
modelowa – świetnie wyposażone sale (w każdej
klasie znajduje się rzutnik, TV oraz tablica multimedialna, co daje gwarancję, że każde 45 minut nie
spędzicie nosem w książce, bo nauczyciele dzięki
możliwości połączenia z internetem wychodzą daleko poza ramy sztampowej lekcji) oraz pracownie
(ZS dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem
laboratoryjnym – w pracowni chemicznej i szkolnym laboratorium będziecie mogli swobodnie
przeprowadzić doświadczenia z kolei w pracowni
biologicznej na każdym biurku stoi profesjonalny
mikroskop) a także ciekawa oferta edukacyjna. LO

Nowinką w ofercie edukacyjnej jest klasa
sportowa – uczeń, który zdecyduje się na aplikację, poza programem liceum będzie uczęszczał
na dodatkowe 7 godzin wf z profesjonalnymi
trenerami. Zajęcia wychowania fizycznego w Białorusie wybiegają daleko poza te lekcje, które
znamy z podstawówki i gimnazjum. Szkoła ma
nowoczesną salę treningową z trybunami, siłownię,
a dzięki wewnątrzszkolnemu dostępowi do basenu
zajęcia w ramach wf uczniowie mogą spędzić
w Parku Wodnym. Specyfika szkoły zakłada także
obowiązkową naukę języka białoruskiego; nie jest

Nowoczesny system kształcenia
z wykorzystaniem nowinek
technicznych

W niedzielę 25 marca o godz. 1700
w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór
Poezji Religijnej w trakcie, którego poznaliśmy
laureatów XII Konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana
Świerszczyńskiego.
Nagrodzeni oraz wyróżnieni ponownie zaprezentowali się na scenie HDK przedstawiając
zwycięskie utwory. Laureaci otrzymali dyplomy
i nagrody ufundowane przez organizatorów
oraz sponsorów – Urząd Miasta Hajnówka,
Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Hajnówce, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Hajnówce, PSS „SPOŁEM” oraz
sponsorów indywidualnych. Wieczór Poezji

uświetnił koncert duetu gitarowego w składzie:
Zbigniew Budzyński i Jarosław Kowalski, którzy
przedstawili poezję religijną w muzycznym
wydaniu.
Do tegorocznych przesłuchań konkursowych, które odbyły się 1,2 i 6 marca br.
w Hajnowskim Domu Kultury, przystąpiło ponad
100 uczestników z powiatu hajnowskiego oraz
bielskiego w pięciu kategoriach: przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły specjalne
oraz szkoły średnie. Uczestników oceniało jury
w składzie: Janina Kozłowska, Grażyna Pater
i Jan Zalewski.
Wyniki na www.hajnowka.pl
Organizatorzy: Akcja Katolicka i Hajnowski
Dom Kultury
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„TYDZIEŃ KSIĄŻKI REGIONALNEJ”
- czytanie wielopokoleniowe tekstów o historii Hajnówki

Tegoroczny Tydzień Książki
Regionalnej był drugą edycją akcji
bibliotecznej popularyzującej czytanie
wielopokoleniowe, upowszechniającej
historię miasta, na stałe wpisującą
się do realizowanych form promocji
książki i biblioteki.
Głośnym czytaniem tekstów
o historii Hajnówki z udziałem dorosłych i młodzieży szkolnej uczczono
Stulecie Niepodległości Polski. Nie
przypadkiem też, do czytania wybrano przekrojowy, ale i ciekawy tekst,
przedstawiający historię pięknym
literackim językiem. Tekst przystępny dla młodzieży, atrakcyjny dla
czytających jak i słuchających. Wybraną lekturą był fragment rozdziału
„Z barykad na rusztowania” z książki
Feliksa Zygmunta Weremieja „Kształt
Dotrzymanego Słowa”, Warszawa
1975.
Uroczystości towarzyszył akcent narodowego świętowania w formie biało-czerwonego hasła „Stulecie Niepodległości Polski” i wystawa

książek, tematycznie związanych
z historią naszego miasta.
Gośćmi honorowymi byli znani
hajnowianie: Jerzy Sirak – Burmistrz
Miasta Hajnówka, Jolanta Stefaniuk
– Inspektor Oświaty i Kultury Urzędu
Miasta Hajnówka, Natalia Boćkowska
– dziennikarz TV Podlasie, Zbigniew
Budzyński – artysta, malarz. Grupę
czytających bibliotekarzy reprezentowały: Alicja Karczewska – Starszy
Kustosz, Joanna Kisielewicz – Starszy
Kustosz, Kierownik Wypożyczalni oraz
Alla Gryc - Dyrektor Biblioteki. Do
wspólnego czytania zgłosiły udział
wszystkie hajnowskie szkoły podstawowe i średnie.
Pierwsze czytanie otworzył Burmistrz Miasta - Jerzy Sirak. Podkreślił
rangę uroczystości organizowanych
w ramach obchodów Stulecia Niepodległości Polski, przy okazji imponując
młodzieży swoją wiedzą historyczną.
Opowiadał m.in. o wydarzeniach towarzyszących ustaleniu wschodnich
granic Polski po II wojnie światowej.

Czterodniowe czytanie w ramach Tygodnia Książki Regionalnej
było niecodzienną lekcją patriotyzmu,
ale także egzaminem dla młodzieży,
zdanym z wynikiem celującym. Młodzieży dziękujemy za piękne czytanie
i interpretację testu. Słowa uznania
i podziękowania kierujemy do nauczycieli, którzy zaangażowali się
do współpracy przy organizacji uroczystości: Ewie Wandzie Wojcieszek
i Annie Panfiluk – ZS nr 1, Małgorzacie Kozak - ZS nr 2, Annie Kulik – ZS
nr 4, Katarzynie Androsiuk – ZSO,
Irenie Ignatowicz - ZSZDNJB, Joannie
Sapieżyńskiej i Annie Lasocie (ZSZ).
W trakcie uroczystości urzekli czytaniem uczniowie: Natalia
Boćkowska, Daniel German, Magda
Górska, Agata Jakoniuk, Tymoteusz
Kasprowicz, Roksana Maria Kozar,
Sandra Lemberg, Julianna Masalska,
Kinga Omelianiuk, Julia Sakowska,
Erwin Sawicki, Arkadiusz Wołodko,
Marcin Wróbel, Gabriela Żmiejko.
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ło udział 30 pań i panów, w tym
podopiecznych Warsztatu Terapii
Zajęciowej i Powiatowego Ośrodka
Wsparcia w Hajnówce. Na wystawie
prezentują swoje prace w technikach: haftu płaskiego, krzyżykowego,
koralikowego i richelieu, koronki
szydełkowej, sutaszu itp. Są to obrazy, makatki, serwety, bieżniki, obrusy, firanki, kocyki, poduszki, torba,
chusty, broszki, bransolety, wisiory,
części garderoby, kwiaty i ozdoby
świąteczne. Estetyka, bogactwo wzorów i różnorodność prac zachwyci
każdego miłośnika rękodzieła.
Dziękuję serdecznie wszystkim
autorom za możliwość prezentacji
Ich dzieł na wystawie w HDK.
Wystawa „XI Przeglądu Haft
i koronka Powiatu Hajnowskiego
2018” jest czynna do 3 maja w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury.
Serdecznie zapraszam.
Anna Tarasiuk

DEBIUT PIŁKARKI OŚRODKA
W KADRZE DZIEWCZĄT
PODLASKIEGO ZPN U 13

nionym artystą amatorem w regionie Podlasia. Aktywny i wytrwały
w swych poszukiwaniach twórczych
był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Na swoim koncie posiada wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Prace Gagana wystawiane były
w wielu galeriach w Polsce i poza
jej granicami. Niektóre z obrazów
zdobią prywatne kolekcje w takich
krajach jak RPA, Izrael, Francja czy
Białoruś, wciąż urzekając pięknem
podlaskiej ziemi.
Arkadiusz Miksa

Marek Hanula

Prace malarskie Piotra Gagana na wystawie
upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości

portrety, dwóch zasłużonych dla
Polski generałów – Józefa Hallera
i Lucjana Żeligowskiego. Swój wybór
upamiętnienia właśnie tych postaci,
uzasadnił potrzebą przypominania
zasług dla odzyskania niepodległości
przez Polskę nie tylko Marszałka
Piłsudskiego ale również innych
wybitnych i ważnych dla polskiej
sprawy, postaci tamtych czasów.
Kolejnym miejscem do którego trafi
wystawa będzie Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Piotr Gagan jest znanym i ce-

W piątek 23 marca 2018
r. w Galerii Hajnowskiego Domu
Kultury spotkali się uczestnicy Przeglądu, przedstawiciele hajnowskiego
samorządu oraz przyjaciele HDK.
Wernisaż wystawy „XI Przeglądu
Haft i Koronka Powiatu Hajnowskiego
2018r.” otworzyła i ciepło powitała
gości Jadwiga Lach-Kuczkin, kierownik artystyczna HDK. Burmistrz Jerzy
Sirak wraz z dyrektorem Rościsławem Kuncewiczem wręczyli autorom zgromadzonych na wystawie
prac pamiątkowe dyplomy, foldery
i upominki. Z okazji przypadającego
w tym roku 100-lecia Niepodległości Polski na wystawie znalazły się
także prace dotyczące obchodzonej
rocznicy. Autorki zostały dodatkowo
nagrodzone albumem o historii
Polski. Wernisaż uświetniła piękna
piosenka w wykonaniu Wandy Ginszt
ze Studia Piosenki Estradowej.
W tej edycji Przeglądu wzię-

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Hajnówce z przyjemnością
informuje, że hajnowianka Aleksandra Ostaszewska otrzymała
powołanie do kadry piłkarskiej
dziewcząt Podlaskiego ZPN U 13
na mecz przeciwko Warmińsko-Mazurskiemu ZPN w ramach
Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodziczek.
Wysokie umiejetności piłkarskie Oli nie umknęły uwadze
trenerowi kadry wojewodztwa
podlaskiego dziewcząt, Panu Marcinowi Augustynowiczowi, który
zaufał i umożliwił start naszej
zawodniczce w meczu o tak wysoką stawkę. Pojedynek odbył się
w dniu 29.03.2018r na bocznym
boisku Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Ola w swoim debiucie
rozegrała całe spotkanie
Ola na co dzień trenuje
w drużynie Młodzików OSiR Hajnówka i jest podopieczną trenera
Tomasza Dobosza. Warto nadmienić, że Ola jest pierwszą dziewczyną z Hajnówki, która została
powołana do kadry województwa.
Podlaski ZPN U 13 - Warmińsko-Mazurski ZPN U 13 1:3
(0:1)

Alla Gryc

Piotr Gagan pracownik RON Składu Hajnówka i wybitny artysta, wystawił swoje prace na wystawie
poświęconej setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Wystawa ma miejsce w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie a jej wernisaż
otworzył Dyrektor Muzeum dr Janusz
Gmitruk. Na wystawien zaprezentowano kilkadziesiąt prac malarskich, czołowych polskich artystów.
Wśród zaprezentowanych motywów
przywołujących odzyskanie przez
Polskę niepodległości, dominowała
tematyka poświęcona wkładowi
Wojska Polskiego w odzyskanie
wolności. Najczęściej odnoszono się
tutaj do postaci Marszałka Józefa
Piłsudskiego i utworzonych przez
niego Legionów Polskich. Drugim
najbardziej popularnym motywem
było nawiązanie do czynu zbrojnego
legendarnej już „Błękitnej Armii”.
W wielu pracach dominował wątek
nawiązujący do najlepszych tradycji
polskiej kawalerii. Piotr Gagan, znany ze swych doskonałych pejzaży
Puszczy Białowieskiej, tym razem
zaprezentował zebranym, dwa

Wystawa XI Przeglądu na Haft i Koronkę

Gazeta Hajnowska
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Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość. Dzień otwarty szkoły
95 lat doświadczenia, ciekawe
kierunki kształcenia odpowiadające
potrzebom rynku pracy, możliwość
zdobywania doświadczenia zawodowego już na etapie nauki w technikum
i życzliwa atmosfera – Zespół Szkół
Zawodowych 15 marca br. otworzył
swoje podwoje przed uczniami szkół
gimnazjalnych i zaprezentował ofertę
edukacyjną na najbliższy rok. Dni
otwarte zostały przygotowane przez
uczniów i nauczycieli – było więc
przede wszystkim merytorycznie, ale
i przyjaźnie i z „przymrużeniem oka”.
Do udziału zaproszono gimnazjalistów ze szkół z terenu powiatu
hajnowskiego, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele także zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw – Danwood
S.A, Pronar Sp. z o.o. oraz Komendy
Powiatowej Policji.
Podczas prezentacji przyszli
adepci zapoznali się z bogatą ofertą
edukacyjną szkoły. A jest w czym
wybierać – przyszłym roku szkolnym
w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce będzie można rozpocząć naukę
na jednym z 6 kierunków:
- technikum budownictwa;
- technikum ekonomicznym;
- technikum informatycznym;
- technikum logistycznym (klasa
mundurowa) – część zajęć odbywa
się w Komendzie Powiatowej Straży
Pożarnej w Hajnówce;
- technikum mechanicznym;
- technikum żywienia i usług
gastronomicznych;
- w szkole branżowej – I stopnia
(3letni okres nauki obejmujący naukę
w szkole i praktykę zawodową w wybranym przez ucznia przedsiębiorstwie.
Pomocą w znalezieniu miejsca praktyk
służy Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce) i II stopnia (2letni okres nauki,
kończący egzaminem nadającym tytuł
technika.).
Możliwość nauki w technikum
stwarza szerokie możliwości – nauka
(poza egzaminem maturalnym) kończy
się egzaminem technicznym, po zdaniu
którego absolwent otrzymuje tytuł
technika i może podjąć zatrudnienie
tuż po zakończeniu edukacji. Niech was
jednak nie przeraża perspektywa zakuwania po nocach – by maksymalnie
odciążyć ucznia, egzaminy zawodowe
są zdawane w II i III klasie, po to by
przyszły maturzysta mógł spokojnie
przygotować się do egzaminów maturalnych. Do wszystkich egzaminowych
wyzwań uczniowie są przygotowywani
przez kadrę pedagogiczną – pomoc
nauczycieli wykracza poza pracę
w trakcie godzin lekcyjnych, każdy
zainteresowany może się zgłosić na
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Co
ważne – certyfikaty zawodowe wydawane są także w języku angielskim, są
ważne we wszystkich krajach UE – to
z pewnością dodatkowy atut kształcenia na kierunku technicznym. Szkoła
bardzo inwestuje w ucznia, pomaga
mu stawiać pierwsze kroki w karierze
zawodowej już na etapie nauki w technikum. Uczniowie szlifuję praktyczne
umiejętności w dobrze wyposażonych
salach praktycznych w szkole, ale
przede wszystkim – poznają tajniki
zawodu w przedsiębiorstwach z terenu
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województwa. W tym celu nawiązana
została współpraca z największymi
przedsiębiorcami w regionie – m.in.
Danwood S.A z Bielska Podlaskiego,
firmą Pronar Sp. z o.o z Narwi, firmą
Forte S.A. z Ostrowi Mazowieckiej oraz
Komendą Powiatową Policji. Dzięki
tej współpracy uczniowie technikum
mechanicznego i budowlanego mają
szansę zdobywać cenne doświadczenie
zawodowe podczas praktyk i płatnych staży, ponadto zapoznają się
z trendami produkcji oraz technikami
wytwarzania, uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych, dodatkowych

i Małgorzata Michaluk zajęły trzecie
miejsce i otrzymały w nagrodę puchar oraz dyplom. Sukces jest tym
większy, że do zawodów przystąpiło
19 trzyosobowych drużyn z klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych
województwa podlaskiego. Dziewczyny
do zawodów obejmujących m.in. test
wiedzy z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, testu sprawności
fizycznej oraz testu umiejętności strzeleckich były przygotowywane przez
hajnowskich policjantów. Hajnowska
komenda bardzo się zaangażowała
w współpracę z młodzieżą – w miniony

w praktycznych szkoleniach w Hiszpanii. Trzech nauczycieli przedmiotów
zawodowych gastronomicznych w dniu
19.03.2018 r wyjechało do Hiszpanii.
Nauczyciele-uczestnicy projektu wezmą udział w pilotażowym szkoleniu
„Awangardowe kreacje kulinarnegastronomia, produkty i techniki”.
Kurs będzie obejmował praktyczne
szkolenie z zakresu gastronomii
eksperymentalnej, które odbędzie
się w hiszpańskiej Walencji. – mówi
Dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia
Karwowska.
Szkoła ma za sobą realizację

zajęciach podnoszącymi kompetencje
zawodowe i językowe. A po zakończeniu nauki – absolwenci, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem
i wiedzą mogą z sukcesem ubiegać
się o zatrudnienie w zaprzyjaźnionych
firmach. O warunkach pracy w firmie
PRONAR i DANWOOD oraz współpracy
ze szkołą opowiedzieli gimnazjalistom
przedstawiciele firm- Pan Andrzej
Omeljaniuk (Pronar, kierownik filii
w Hajnówce) oraz pani Magdalena
Siemieńczuk (kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju w firmie DANWOOD).
Aktywność ZSZ w Hajnówce w zakresie
współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami z regionu wpisuje się w model
nowoczesnego kształcenia, w którym
praktyczna nauka zawodu jest pierwiastkiem równorzędnym w stosunku
do teoretycznej wiedzy.
Na tym jednak nie koniec niespodzianek– wybierając technikum
budownictwa najlepsi uczniowie mogą
liczyć na stypendium ufundowane
przez zaprzyjaźnioną firmę Danwood
S.A (brana jest pod uwagę średnia
z przedmiotów zawodowych). Program stypendialny planuje uruchomić
także Pronar. Równie owocnie układa
się współpraca z Komendą Powiatową Policji, która zakłada wsparcie
uczniów w technikum logistycznego.
Porozumienie podpisane na początku
roku szkolnego w 2017r. już procentuje – podczas II Forum Klas Mundurowych (19.02.2018), w konkursie
o puchar Sekretarza Stanu w MSWiA
Jarosława Zielińskiego reprezentacja
szkoły z kl. 2 technikum logistycznego (klasa mundurowa) w składzie:
Marta Szota, Wiktoria Kułakowska

weekend (17-18.03.2018) uczniowie
szkoły wraz z policjantami wzięli udział
w Mistrzostwach 1 Podlaskiej Brygady
Obrony Terytorialnej w biegach przełajowych. O współpracy hajnowskiej policji z uczniami technikum logistycznego
opowiedział Komendant Komendy
Powiatowej Policji w Hajnówce, Nadkomisarz Bartosz Lorenc.
W celu wsparcia swoich uczniów
na początku drogi zawodowej szkoła
równie aktywnie pozyskuje fundusze
unijne, dzięki czemu uczniowie klas
technicznych mają możliwość odbywania stażu w kraju i za granicą. Obecnie
w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce realizowany jest projekt InnGastro - w ramach Erasmus+. Nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych oraz
uczniowie technikum żywienia i usług
gastronomicznych wezmą udział

wielu unijnych projektów i nie osiada
na laurach – ZSZ od kilku lat z powodzeniem realizuje projekt w ramach
Erasmus+, umożliwiający uczniom
technikum udział w płatnych praktykach w granicą. Szkoła przygotowała
wniosek o dofinansowanie projektu
„Dobry zawód – dobra praca w regionie”, w ramach którego wsparcie otrzyma 32 uczniów klas II i III kształcących
się w zawodach technik mechanik
i technik budownictwa. Wniosek o dofinansowanie został już złożony, czeka
na weryfikację.
Ale jako że nie samą nauką
człowiek żyje, placówka również wspiera
uczniów w rozwijaniu indywidulanych
zainteresowań i pasji. W szkole funkcjonuje: siłownia, koła: piłki siatkowej
chłopców i dziewcząt, rekreacyjno-sportowe, języka polskiego, języka niemiec-

kiego, matematyczne i informatyczne.
Z kolei poprzez realizację różnorakich
tematycznie inicjatyw i programów
– szkoła stara się uczulić uczniów na
problemy społeczne, uczy tolerancji,
patriotyzmu i szacunku do drugiego
człowieka. Uczniowie regularnie biorą
udział w programach edukacyjnych
i prelekcjach m.in. z pracownikami policji, z pracownikami Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej, z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hajnówce, z doradcą
zawodowym. Szkoła współpracuje także
z ośrodkami akademickimi (z Politechniką Białostocką) oraz lokalnymi
instytucjami – m.in. z Miejską Biblioteką
Publiczną w Hajnówce, Hajnowskim
Domem Kultury, Uniwersytetem III
Wieku, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Wsparcie, jakie szkoła oferuje
swoim uczniom procentuje – placówka
może pochwalić się dużą liczbą stypendystów (stypendium Prezesa Rady
Ministrów, stypendium im. prof. Simony
Kossak) a także laureatów konkursów
i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie
są bardzo zaangażowani w życie szkoły,
co było widoczne także w trakcie dnia
otwartego. Poszczególne kierunki promowały stoiska przygotowane przez
młodych żaków, na których znaleźć
można było ulotki informacyjne o danym kierunku oraz gadżety związane
z prezentowaną branżą. Przyszli adepci
mogli więc bezpośrednio porozmawiać
ze starszymi kolegami, zapytać o ich
doświadczenia. W trakcie dnia otwartego dała o sobie znać także przyjazna
atmosfera, która panuje w szkole na co
dzień. Humorystyczne skecze promujące
ZSZ w Hajnówce w wykonaniu uczniów
zrobiły furorę.
Właściwy wybór szkoły to klucz do
sukcesu. Dzień otwarty w Zespole Szkół
Zawodowych z pewnością przekonał
wielu gimnazjalistów, że gwarantem
powiedzenia będzie nauka właśnie w tej
placówce. Zespół Szkół Zawodowych to
jedna z trzech placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.
Rekrutacja trwa. Więcej na: http://www.
zszhajnowka.republika.pl/
Katarzyna Miszczuk
Tekst powstał w oparciu o współpracę z dyrekcją i nauczycielami ZSZ
w Hajnówce. Dziękujemy za okazaną
pomoc!

Najlepsza decyzja -jaka? Przyjść do Polaka!
Już za chwilę przed przyszłymi
gimnazjalistami oraz licealistami trudny
wybór szkoły, w której przygotowywać
się będą do kolejnego etapu w swoimi
życiu– egzaminu dojrzałości lub egzaminu zawodowego. Decyzja, którą
podejmą zaważy o ich przyszłej karierze
zawodowej, stąd jest tak ważna. O tym
czy to Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Hajnówce jest tą wymarzoną szkołą,
przyszyli adepci mogli przekonać się 21
marca br. podczas zorganizowanego
„dnia otwartego”, na który zaproszono
szkoły z terenu powiatu hajnowskiego.
Najlepsza decyzja – jaka? Przyjdź do
„Polaka”.
Podczas Dnia Otwartego dokonano prezentacji szkoły. Polak postawił

na nowoczesny system kształcenia uczniowie liceum będą sami decydować
o wyborze przedmiotów rozszerzonych,
zgodnie z zainteresowaniami i ewentualnymi planami na przyszłość. Na nowy
rok szkolny przygotowano liczne niespodzianki. Szkoła oferuje nauczanie trzech
przedmiotów rozszerzonych w każdej
klasie, których wyboru uczeń dokonuje
już na etapie rekrutacji. Przyszli adepci
sami dokonują także wyboru języka
obcego zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym z pośród
języków: rosyjski, angielski, niemiecki.
Nauka odbywa się w systemie międzyoddziałowym z podziałem na grupy
pod względem stopnia zaawansowania.
Nauczanie przedmiotów rozszerzonych

odbywa się od klasy pierwszej – uczeń
jest więc dobrze przygotowywany do
egzaminów zewnętrznych. By maksymalnie zwiększyć komfort nauczania,
nauka języków odbywa się w kameralnych grupach, nauczyciele przywiązują
uwagę, by w trakcie zajęć uczniowie posługiwali głównie nauczanym językiem
obcym. Sposób nauki przynosi efekty
– uczniowie nie mają problemów ze
zdawalnością egzaminów maturalnych
z języków, a szkoła może pochwalić się
absolwentem studiującym w Anglii.
Polak dba o wszechstronny
rozwój ucznia – poza ofertą edukacyjną, placówka aktywnie współpracuje
z instytucjami pozaszkolnymi oraz
Cd. str. 4

3

RUSZYŁA REKRUTACJA DO SZKÓŁ. Zobacz oferty
Białorus - perła na edukacyjnej mapie województwa podlaskiego
Cd. ze str. 1

to język trudny, nauka obejmuje 3 godziny tygodniowo. Ponadto, te osoby które dopiero zaczynają
przygodę z językiem, w pierwszym semestrze
traktowani są ulgowo.

Szeroko zakrojona współpraca –
szkoła otwarta na świat

By wesprzeć ucznia w podjęciu jak najlepszej
decyzji co do dalszego kierunku edukacji, szkoła
aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi:
Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką
Warszawską oraz Uniwersytetem Medycznym
w Białymstoku. Szczególnie intersująco wygląda
współpraca z Politechniką, dzięki czemu uczeń
będzie mógł poznać specyfikę studiów a także
zdobyć akademicką wiedzę: Uczestniczymy
w zajęciach organizowanych przez Politechnikę,
np. w ramach festiwalu nauki. Nasi uczniowie
z powiedzeniem brali również udział w konkursie
Matematyka Stosowana organizowanym przez Politechnikę. Natomiast z Zamiejscowym Wydziałem
Leśnym w Hajnówce planowane jest prowadzenie
niektórych zajęć z przedmiotów przyrodniczych
w laboratoriach uczelni i przy udziale kadry naukowej. – mówi Nina Łukasik, zastępca dyrektora.
O profilu kształcenia oraz osiągnięciach naukowych
Politechniki gimnazjaliści mieli okazję przekonać się
podczas Dnia Otwartego. Białorus wspólnie z Zamiejscowym Wydziałem Leśnym PB zaprosił swoich
gości do Centrum Naukowo- Badawczego uczelni
na krótki wykład oraz wizytę w laboratorium. Gimnazjaliści poznali najnowsze osiągnięcia badawcze
Politechniki w zakresie badań nad zastosowaniem
grzybów w medycynie, a także przekonali się, że
w warunkach laboratoryjnych można wyhodować
drzewo (dokładnie – brzozę karelską).

Najwyższy wskaźnik laureatów konkursów

Działania mające wesprzeć ucznia procentują, czego potwierdzeniem są statystyki wyników
maturalnych i gimnazjalnych, które wysokością

dorównują, a w przypadku niektórych przedmiotów
nawet przewyższają średnią krajową, ale także
sukcesy na niwie olimpijskiej. „Białorus” to prawdziwa kuźnia talentów. Uczniowie od lat uczestniczą
w olimpiadach przedmiotowych i zajmują wysokie
miejsca – są laureatami i zdobywcami miejsc na
podium. Szkoła może poszczycić się dużą liczbą
finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych, olimpiad a także liczbą stypendystów m.in.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium
Marszałka Województwa Podlaskiego, Stypendium
im. Prof. Simony Kossak przyznawanego przez
Zarząd Powiatu Hajnowskiego (ze wszystkich
szkół prowadzonych przez powiat, które objęte są
programem stypendialnym szkoła ma największą
liczbę stypendystów). W szkole wdrożono autorski program indywidualnego wsparcia uczniów
przygotowujących się do konkursów. Uczeń, który
przygotowuje się do olimpiady może liczyć na
pomoc i wyrozumiałość nauczycieli – nawet na
zwolnienie z klasówki.

Szkoła między lekcjami

Ale że nie samą nauką człowiek żyje (a już
z pewnością młody człowiek :P), szkoła kładzie nacisk
na wszechstronny rozwój ucznia, w tym indywidualnych zainteresowań. Artyści, aktywiści, sportowcy,
literaci, plastycy, pasjonaci danej dziedziny nauki
– szkoła stwarza możliwości rozwoju dla każdego.
Przy szkole funkcjonuje m.in. wokalny Zespół Zniczka,
koło filmowe, Szkolny Klub Wolontariusza, Zespół
Teatralny „Drama”, Szkolne Koło PCK, koło pisania
ikon, sekcje sportowe: piłki siatkowej, tenisa, aerobiku, piłki koszykowej, wcześniej wspomnianego tu
basenu. Bardzo ciekawie przedstawia się również
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych,
sportowych czy artystycznych.
Białorus stwarza swoim uczniom szerokie
możliwości rozwoju. Z myślą o nich szkoła angażuje
się także w wiele projektów i przedsięwzięć o różnym charakterze: od edukacyjnych po rekreacyjne
i artystyczne – z widocznymi efektami. Dzięki re-

alizacji projektu „Zespół Szkół z Dodatkową Nauką
Języka Białoruskiego w Hajnówce – Akademią
rozwoju kompetencji kluczowych”, uczniowie uczą
się w nowocześnie wyposażonych salach, nabyli
wiedzę z doradztwa zawodowego, poznali swoje
predyspozycje zawodowe, a także – dzięki dodatkowym zajęciom - poszerzyli wiedzę z zakresu
matematyki, fizyki, biologii, chemii i języków obcych.
Z kolei w ramach partnerstwa między Powiatem
Hajnowskim i Regionem Nordsee - Treene w Niemczech uczniowie uczestniczą w projekcie wymiany
młodzieży - wyjeżdżają za zachodnią granicę
i goszczą niemieckich kolegów. Natomiast w ramach
projektu „Czego Sztuka w Puszczy szuka - mobilna akademia teatralna w Puszczy Białowieskiej”
organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne
„Pocztówka” mają okazję sprawdzić swoje umiejętności aktorskie. Szkoła stara się otworzyć uczniów
na świat – także poprzez organizację licznych
wycieczek. Uczniowie uczestniczyli już w Zielonych
Szkołach w Grecji, Włoszech i Holandii, w wyjeździe
naukowym do Londynu, co roku zwiedzają Mińsk
i Grodno, a także poznają walory turystyczne swojej
ojczyzny: Białorus był m.in. w Bieszczadach, Tatrach,
w teatrze w Warszawie oraz Centrum Nauki Kopernik. A jeśli pomyślną weryfikację wniosku przejdzie
projekt „Mniejszości narodowe – bogactwem Europy”
uczniowie w następnym roku szkolnym wezmą
udział w inicjatywie stawiającej za cel uświadomienie wspólnego dziedzictwa wszystkich trzech
narodów: polskiego, białoruskiego i litewskiego jako
spadkobierców Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W zajęciach weźmie udział młodzież z Białorusa
oraz Wilna i Puńska. Realizacja projektu umożliwi
uczestniczącej młodzieży zrozumienie jak ważne jest
poczucie własnej tożsamości, przy jednoczesnym
poszanowaniu dla dziedzictwa kulturowego swoich
krajów i otwarciu na wartości innych kultur Europy
– mówi z-ca dyrektora Nina Łukasik.
Realizacja projektu dopiero przed nami - a jaki
jest Białorus na co dzień? W szkole panuje serdeczna

i luźna atmosfera – bardzo widoczna w trakcie dnia
otwartego. Już na wstępie uczniowie gimnazjum
zostali zaproszeni przez uczniów szkoły do wspólnej
zabawy. Nauka kroków tradycyjnych tańców oraz
rozmowy pozwoliły przełamać lody. Obowiązkowym
punktem na trasie wycieczki po Białorusie była kawiarenka „Bystry czaj” – to inicjatywa społeczności
szkolnej, miejsce integracji i towarzyskich spotkań
w ciepłej atmosferze. Kawiarenka została wyposażona w aneks kuchenny, każdy może odgrzać posiłek,
wypić herbatę i spędzić miło czas z przyjaciółmi. Podczas dni otwartych uczniowie szkoły zaprosili
swoich młodszych kolegów na zdrowy poczęstunek,
który samodzielnie przygotowali. Kolorowe kanapki
i owocowe sałatki znikały w zawrotnym tempie.
Przyszli licealiści pod opieką uczniów i nauczycieli
poznali wszystkie zakamarki szkoły, odwiedzili sale
lekcyjne, mogli swobodnie porozmawiać ze starszymi
kolegami. Wycieczka szkolnymi korytarzami to trochę
podróż przez szkolne wspomnienia. Białorus pamięta
o swoich uczniach, na ścianach korytarza wiszą
zdjęcia absolwentów – to swoista kronika wspomnień przedstawiająca sylwetki uczniów, wspólnie spędzony czas w szkole, podczas wycieczek,
studniówek – napisana przez nich samych. Wesołe
twarze spoglądające ze zdjęć na szkolny korytarz to
wskazówka, że w Białorus to coś więcej niż świetnie
wyposażone sale i wysoki poziom nauczania. To
miejsce, w którym mile widziany jest każdy, miejsce,
w którym młody człowiek może liczyć na życzliwą
atmosferę, a poza nauką realizować swoje pasje
i zainteresowania. Rekrutacja trwa. Więcej informacji
na stronie: http://bialorushajnowka.pl/.
Jeśli czujecie niedosyt lub chcecie osobiście
poznać szkołę, już teraz zapraszamy 8 czerwca
2018r. na tradycyjny Piknik z Białousem, adresowany
do uczniów innych szkół. Będą kiełbaski, konkursy
i oczywiście – dobra zabawa. Jak to w Białorusie :P
Katarzyna Miszczuk
Tekst powstał przy współpracy
z Dyrekcją ZS z DNJB. Dziękujemy!

Najlepsza decyzja -jaka? Przyjść do Polaka!
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specjalistami z różnych dziedzin nauki i sztuki.
Szkoła współpracuje z m.in. Komendą Powiatową
Policji, z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, z Politechniką Białostocką, Instytutem
Badawczym Leśnictwa, Białowieskim Parkiem
Narodowym, Białowieską Stacją Geobotaniczną
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem
Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. W ramach
tego uczniowie biorą udział w intersujących prelekcjach, warsztatach – stacjonarnych i wyjazdowych,
konkursach czy wykładach poszerzających wiedzę
wykraczającą daleko poza program nauczania.
Z kolei szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:
rekreacyjno-sportowych (w tym zajęcie na basenie miejskim), wolontariatu, ambitnej rozrywki,
teatralnych, pozwalają na rozwój pasji i talentów.
Uczniowie często jeżdżą na wycieczki – jak te do
Warszawy, do studia TVN czy Polsat.
W szkole ostatnie słowo należy do ucznia
– Polak stawia na partnerstwo, uczniowie chętnie
angażują się w organizację wszelkich uroczystości szkolnych. A tych jest całkiem sporo – sesje
popularnonaukowe, obchody liczby π, Dzień
Kobiet, Jasełka, Andrzejki i wiele innych. Uczniowie samodzielnie opracowują scenariusz każdej
uroczystości, ucząc się przy tym samodzielności
i pracy w grupie – cech przydatnych w późniejszym
życiu zawodowym.
Szkoła realizuje również interesujące programy edukacyjne (m.in. Program edukacyjny,,
ARS, czyli jak dbać o miłość”, Projekt edukacyj-

ny Starostwa Powiatowego „Puszcza i ludzie”)
W poprzednich latach Polak z powodzeniem
wdrożył program Erasmus +; uczniowie mieli
okazję zwiedzać kraje Unii Europejskiej, poznać
tamtejsze rynki pracy, podszlifować język. Szkoła
planuje kontynuację programu. Uczniowie Polaka
zwiedzają świat, a wrażenia z tych wyjazdów są
w szkole nadal żywe – szkolne korytarze zdobią
galerie, przypominające, że nauka w ZSO to także
szansa na poznanie innych kultur, podszlifowanie
języka i zawarcie nowych przyjaźni.
ZSO w Hajnówce w stawianiu na kreatywny
rozwój i wsparcie zainteresowań uczniów wychodzi
daleko poza system kształcenia. Dyrekcja wie, że
ważny jest także komfort nauki dostosowuje więc
budynek szkoły do potrzeb młodych żaków. W tym
celu aktywnie pozyskuje fundusze z zewnątrz
– z imponującym efektem. Od stycznia 2018r.
w szkole funkcjonuje sala terapeutyczna, powstała
z myślą o uczniach uczęszczających na zajęcia
logopedyczne, trening umiejętności społecznych,
dogoterapii i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
W wygodnym, nowoczesnym i bezpiecznych
otoczeniu uczniowie pod opieką nauczycieli,
specjalistów odbywają zajęcia dostosowane do
ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W sali
prowadzone są zajęcia m.in. z zakresu poprawnego
pisania i czytania, koordynacji ruchowej, rozwoju
mowy i przezwyciężania trudności emocjonalnych
we współpracy z rówieśnikami. Uczniowie realizują
zajęcia w komfortowych warunkach – pokój został
wyposażony w 15 kolorowych dużych foteli wraz

z podnóżkami, zestaw nowoczesnych jasnych
mebli oraz sprzęt grający. By zrealizować przedsięwzięcie szkoła skutecznie poszukała źródeł
finansowania: Dzięki finansowemu wsparciu posła
Roberta Tyszkiewicza mogliśmy odświeżyć ściany
naszej nowoczesnej sali. Na tym nie koniec gdyż
zamierzamy stopniowo uzupełniać wyposażenie
pracowni w specjalistyczne pomoce niezbędne
do pracy z uczniami wymagającymi specjalnego
podejścia pedagogów. – mówi Wioletta Januszkiewicz , Dyrektor ZSO.
Kolejną inicjatywą, która jest obecnie realizowana na terenie szkoły to „LABORATORIUM
SMAKU – JEDYNE W POLAKU”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 7 000 zł. przez Fabrykę
Mebli „FORTE” S.A. w szkole trwa remont stołówki
szkolnej, która w ciągu trzech miesięcy powstanie
szkolna kawiarenka. Już po Wielkanocy uczniowie będą mieli miejsce, aby przygotować sobie
herbatę, odgrzać jedzenie lub po prostu spotkać
się i pogadać. Będzie tu również przestrzeń do
wypoczynku – pomieszczenie zostanie wyposażone
w nowoczesne meble i sprzęt i udostępnienie
uczniom do użytkowania. Na tym jednak nie koniec
– W planie jest stworzenie przestrzennego tarasu,
z którego uczniowie będą mogli korzystać w okresie wiosenno – letnim. Laboratorium smaku ma
być miejscem przyjaznym dla wszystkich uczniów
– także niepełnosprawnych, którzy uczęszczają
do szkoły i którzy będą mogli integrować się ze
swoimi rówieśnikami.
Szkołę wspiera także powiat hajnowski.

W 2017r. z budżetu powiatu wydatkowano kwotę
ponad 30 tyś. zł na remont dachu, w 2018r. –
szkoła uzyskała wsparcie w wysokości 40 tyś zł
z przeznaczeniem na remont toalet na pierwszym
piętrze. W ramach tego została wymieniona
instalacja hydrauliczno-kanalizacyjna oraz elektryczna.
Inwestycja w ucznia popłaca: I Liceum
Ogólnokształcące może poszczycić się także
sukcesami uczniów na niwie olimpijskiej i stypendialnej: uczniowie szkoły są laureatami Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium
im. prof. Simony Kossak, przyznawanego przez
Zarząd Powiatu Hajnowskiego. Ponadto zajmują
lokaty w różnorodnych konkursach i olimpiadach,
uzyskują kwalifikację do etapów okręgowych,
wojewódzkich, ścisłego finału.
Dzień otwarty szkoły to fragment kampanii
promującej naukę w ZSO. Dyrekcja oraz nauczyciele spotykają się z uczniami gimnazjum w ich szkołach, promując wśród młodzieży ofertę placówki.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce
to szkoła dla ludzi ciekawych świata, dla ludzi
z pasją, którzy chcą wiedzieć więcej. Rekrutacja
trwa. Więcej na: http://zsohajnowka.pl/
Katarzyna Miszczuk
PS. Redakcja dziękuje dyrekcji za pomoc
w powstaniu niniejszego teksu!
Fot. ZSO w Hajnówce
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