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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Teren Starej Stacji Kolejki Leśne w Hajnów-
ce, 19 marca 2017 r, po raz pierwszy w historii 
miasta, stał się miejscem rywalizacji Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików w biegach 
przełajowych województw lubelskiego i podla-
skiego. Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej 
młodzi zawodnicy dzielnie rywalizowali o medale 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez Staro-
stę Powiatu Hajnowskiego, Burmistrza Miasta 
Hajnówka oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Hajnówka. Atmosferę zawodów niewątpliwie 
podgrzała reprezentantka gospodarzy Małgo-
rzata KARPIUK, która zdecydowanie zwyciężyła 
w biegu na dystansie 2,5 km, uzyskując czas 
9,04 min. Małgorzata, na co dzień reprezentuje 
KS Puszcza Hajnówka, wspierany przez firmę 
Parkiet Hajnówka. Występ na tych zawodach 
był jej debiutem na imprezach sportowych tej 
rangi, albowiem jest ona dopiero pierwszy rok 
młodziczką. Obecny sezon sportowy, w tej kate-
gorii wiekowej obejmuje zawodników urodzonych 
w latach 2002 i 2003. Rywalizację klubową na 
pierwszym stopniu podium zakończyli zawodnicy 
KS Podlasie Białystok uzyskując 15 punktów, 

Udane Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Biegach Przełajowych w Hajnówce

drugie miejsce KS Prefbet Śniadowo Łomża - 10 
punktów i na trzeciej pozycji AZS UMCS Lublin 
8 punktów. Klub Sportowy Puszcza znalazł 
sie na 8 pozycji. Do takiego wyniku przyczynił 
sie również start Patryka Chodakowskiego, 
który w biegu na 3 km zajął punktowane 16 
miejsce. Zawodnicy obu województw zdobyli 
po 40 punktów. 

Za sprawny przebieg zawodów dzięku-
jemy współorganizatorom oraz podmiotom 
wspierającym organizację Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w biegach przełajowych 
a mianowicie Burmistrzowi Miasta Hajnówka, 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Hajnówka, 
Staroście Powiatu Hajnowskiego, Dyrektorowi 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Właścicielowi Zajazdu 
„Wrota Lasu”, Dyrektorowi Hajnowskiego Domu 
Kultury, Firmie Parkiet Hajnówka, Kierownikowi 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 
i Prezesowi Klubu Sportowego Puszcza Hajnów-
ka. Organizację zawodów Dofinansowano ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Roman Sacharczuk

Wg Dziennika Gazety Prawnej (Nr 48 
z dnia 9.03.2017) w ogólnopolskim rankin-
gu Najzdrowsze Powiaty, powiat hajnowski 
znalazł się w ścisłej czołówce, plasując się 
na czwartym miejscu na pięćdziesiąt sześć 
możliwych.  Przygotowując ranking zdrowia, 
dziennikarze Gazety Prawnej wzięli pod uwagę 
trzy kategorie:

 I kat. – zaplecze medyczne (ocenie 
poddano m.in. wyposażenie medyczne, ilość 
programów profilaktycznych, wynik finansowy), 

II kat. – ocena zdrowia mieszkańców 
danego powiatu (ocenie poddano statystykę 
demograficzną danego regionu, w tym odsetek 
zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych)

III kat. – dostępność do badań. 
Powiat Hajnowski w każdej z trzech 

kategorii może pochwalić się sukcesami, 
stąd wysokie, czwarte miejsce w rankingu. 
Głównie dzięki hajnowskiemu szpitalowi. 
Dzięki intensywnej pracy, umiejętnemu 
pozyskiwaniu funduszy unijnych i wsparciu 
samorządów, hajnowski SP ZOZ sukcesywnie 
poszerza ofertę świadczonych usług medycz-
nych,  przekształcając się tym samym się 
w nowoczesny ośrodek. Do najważniejszych 
inwestycji, mających miejsce na przestrzeni 
ostatnich trzech lat należą m.in.  otwarcie 
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego 
(2014r. - obok nowych mebli, komputerów, 
zamrażarek, wirówek i lodówek laboratorium 
zostało wyposażone w najnowocześniejszy, 
specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób 
przenoszonych przez kleszcze), otwarcie 
nowowyremontowych oddziałów rehabilitacji 
i rehabilitacji neurologicznej (2014r.), remont 
Oddziału Wewnętrznego i Pododdziału Reha-
bilitacji Kardiologicznej (2015r.). A od 2016r. 
przy SP ZOZ funkcjonuje Dzienny Dom Opieki 
Medycznej - to drugi taki ośrodek w wojewódz-

twie podlaskim. Jest jednym z 54 podmiotów, 
które otrzymało dofinansowanie Ministerstwa 
Zdrowia. Najważniejszym zadaniem Domu 
jest  rehabilitacja lecznicza przeznaczona dla 
osób niesamodzielnych, zwłaszcza po 65 r.ż. 
w celu przywrócenia sprawności i zdolności 
do funkcjonowania w środowisku. Szeroki 
katalog usług, z których korzystają pacjenci: 
codziennej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, 
opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz 
innych wspomagających usług medycznych 
i edukacyjnych, wspiera podopiecznych Domu 
w rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.

Poza przedsięwzięciami o charakterze 
inwestycyjnym, SP ZOZ realizuje inicjatywy 
z zakresu promocji zdrowia. Placówka realizuje 
programy finansowane przez NFZ – „Program 
profilaktyki chorób układu krążenia”, „Program 
profilaktyki raka szyjki macicy” i „Program pro-
filaktyki gruźlic”. Na tym nie koniec – w 2016 
r. szpital zainicjował  własny program „Dbam 
o zdrowie”. Program skierowany  był do osób 
w wieku 55-60 lat objętych Podstawową 
Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce i  
obejmował pakiet badań w kierunku tarczycy, 
schorzeń nowotworowych w obrębie jamy 
brzusznej, gruczołu krokowego oraz narzą-
dów rodnych. Zainteresowanie programem 
ze strony pacjentów sprawiło, że placówka 
rozważa organizację podobnych przedsięwzięć 
w przyszłości. Potwierdzeniem wszelkich pozy-
tywnych zmian, jakie zachodzą w szpitalu jest 
jego wysoka lokata w prestiżowym rankingu 
„Bezpieczny Szpital”, przygotowanym przez 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia i firmę doradczą Idea Trade. Od kilku 
lat hajnowski SP ZOZ zajmuje miejsce w Zło-
tej Setce najlepszych szpitali w Polsce – nie 
inaczej było w 2016r. 

Cd. str. 4

Powiat Hajnowski na czwartym miejscu rankingu 
Najzdrowsze powiaty wg Dziennika Gazety Prawnej

  Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 Pani Mirosławy Pawłowskiej

wieloletniej Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce, 
odznaczonej nagrodą Burmistrza - „Quercus 2016”  

za bezinteresowną działalność społeczną 
na rzecz mieszkańców miasta Hajnówka

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają 

Burmistrz Miasta Hajnówka, Przewodniczący i Radni Rady Miasta,
oraz pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka
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7 marca 2017r. w Przedszkolu nr 5 
w Hajnówce już po raz trzeci zabrzmiały słowa 
wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Reguły dla 
gaduły”, który otworzyły III MIĘDZYPRZEDSZKOL-
NY PRZEGLĄD LOGOPEDYCZNY „WIERSZYKI 
ŁAMIĄCE JĘZYKI”

W tym roku nasz przegląd honorowym 
patronatem objął Burmistrz Miasta Hajnówka, 
Pan Jerzy Sirak, któremu pragniemy złożyć 
serdeczne podziękowania za wsparcie naszego 
przedsięwzięcia.

W przeglądzie wzięło udział trzydzieścioro 
siedmioro dzieci z hajnowskich przedszkoli 
w przedziale wiekowym od 5 do 7 lat. Przegląd 
skierowany był do dzieci z wadami wymowy 
i z zaburzoną komunikacją językową, objętych 
terapią logopedyczną.

Celem przeglądu było umożliwienie tym 
dzieciom występu scenicznego, motywowanie 
do ćwiczeń logopedycznych, propagowanie 
poprawnej polszczyzny oraz integracja dzieci, 
ich rodziców oraz logopedów i nauczycieli.

Przegląd spotkał się z bardzo życzliwym 
przyjęciem i akceptacją rodziców, nauczycieli 
i logopedów. Świadczy o tym duża liczba 
chętnych i fakt, iż hol naszego przedszkola 
został po brzegi wypełniony widownią, którą 
tworzyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo dzieci, 
logopedzi i nauczyciele.

Dzieci, które wzięły udział w przeglądzie 
wykonały wcześniej prace plastyczne do 
mówionego wiersza. Piękne i ciekawe prace 
były doskonałą ilustracją przedstawianych 
w wierszach treści. Została z nich stworzona 
wystawa, oraz prezentacja multimedialna, 
która towarzyszyła występom dzieci.

Wszyscy uczestnicy, oprócz gromkich braw, 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, 

które wręczyły dzieciom Pani Inspektor Jolanta 
Stefaniuk oraz Pani dyrektor Krystyna Kojło.

Pragniemy serdecznie podziękować 
Urzędowi Miasta w Hajnówce, Przedsiębiorstwu 
Usług Komunalnych w Hajnówce, Księgarni 
Book Book w Hajnówce, Przedsiębiorstwu PSS 
Społem w Hajnówce, dla sklepu internetowe-
go Bambino, dla sklepu Sobex, za wsparcie 
rzeczowe i finansowe, dzięki któremu każde 
dziecko mogło być uhonorowane nagrodą za 
swój występ, co z pewnością zwiększy moty-
wację dzieci do ćwiczeń logopedycznych i do 
pracy nad prawidłową wymową.

Dziękujemy też Piekarni Podolszyńscy 
i Piekarni EMMA, które umiliły dzieciom czas 
fundując im słodki poczęstunek.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, 
dziadkom, logopedom i nauczycielom za przy-
gotowanie dzieci do przeglądu i za wspieranie 
ich w tak trudnym zadaniu jakim jest codzienna 
praca nad prawidłową komunikacja i wymową.

Reguły dla gaduły
Dbaj o swój język i mów poprawnie.

Ładnie, wyraźnie oraz dokładnie.
Bo kto nie

ćwiczy często języka,
Ten się w mówieniu potem potyka.

Kiedy z tym miewasz jakieś kłopoty,
To się natychmiast bierz do roboty!

A, że nasz język bywa ciekawy,
Czeka Cię przy tym mnóstwo zabawy.
Wymawiaj słowa bardzo starannie.

Nawet, gdy zmywasz lub siedzisz w wannie.
Z wielkim zapałem ruszaj ustami,
I razem ze mną ciesz się słowami.

- Małgorzata Strzałkowska
Elżbieta Sterlingow, Zofia Owsieniuk

fot.: Joanna Szerenos

III MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD 
LOGOPEDYCZNY „WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI”

Puszcza Hajnówka to kolejny partner 
sportowy Jagiellonii Białystok. Podlaski klub 
jest już siódmym oficjalnym partnerem Żół-
to-Czerwonych.

Dotychczas z klubem ze stolicy Podlasia 
współpracę rozpoczęły kluby Falcona Sokółka, 
BKS-u Lublin, AP Ostróda, Warmii Grajewo, 
Olimpii Zambrów oraz Mamry Giżycko. W środę te 
grono znów się powiększyło. - Puszcza Hajnówka 
to kolejna akademia, która zdecydowała się 
podpisać z nami umowę o współpracy. Cieszymy 
się z tego, że coraz więcej akademii zwraca 
się do nas, a my mamy możliwość pozytywnej 

odpowiedzi i rozpoczęcia współpracy. Dotyczy 
to nie tylko klubów z naszego województwa, 
ale również z całej Polski. Mamy nadzieję, że 
ta współpraca będzie długoletnia i satysfak-

Puszcza Hajnówka rozpoczyna współpracę 
z Jagiellonią Białystok

cjonująca obie strony. Będziemy się wspierali 
we wszystkich podejmowanych inicjatywach. 
Mam nadzieję, że każdy będzie zadowolony – 
mówi Dyrektor Akademii Piłkarskiej Jagiellonii 
Białystok, Sławomir Kopczewski.

Zadowolenia z podpisania umowy nie kryje 
również Dariusz Drywulski, Prezes Zarządu klubu 
z Hajnówki. - Bardzo cieszymy się z możliwości 
nawiązania współpracy z najlepszym klubem 
w regionie, a także, co pokazuje tabela, naj-
lepszym klubem w Polsce. Mam nadzieję, że 
współpraca przyniesie wiele korzyści zarówno 
Puszczy, jak i Jagiellonii, a przede wszystkim 

dzieciom, które u nas 
trenują, bo to właśnie 
z myślą o nich roz-
poczynamy wspólne 
działania. Na tym nam 
szczególnie zależy. 
Chcemy umożliwić 
naszym dzieciakom 
możliwość dalszego 
rozwoju. Wstępnie 
rozmowy zaczęliśmy 
w ubiegłym roku, teraz 
cieszymy się z podpi-
sania umowy.

W tym miej-
scu chcemy zaprosić 
wszystkie dzieci w wie-
ku od 5 do 9 lat do 
naszej akademii. W tej 
chwili trwa wiosenny 

nabór do naszych grup treningowych. Więcej 
informacji na www.kspuszcza.pl lub www.
facebook.com/KsPuszczaHajnowka.

Dariusz Drywulski

Polonistka i wychowawczyni klasy Va 
Małgorzata Wiszniewska oraz anglistka Anna 
Bowtruczuk zauważyły w tej klasie problem, 
który dotyczy większości polskich nastolat-
ków-spadające z roku na rok zainteresowanie 
czytaniem książek, a zwłaszcza lektur.

I tak od początku października ubiegłe-
go roku w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce ruszyły zajęcia 
z innowacji pedagogicznej. Tematyką zajęć są 
aktualnie omawiane lektury. Uczniowie tworzą 
projekty w języku polskim a także angielskim. 
Trzecim językiem jest język programowania 
Scratch. Każdy uczestnik ma swoje konto na 
Wiki Scratch, gdzie może udostępniać swoje 
prace a także oglądać projekty Scratchersów 
z całego świata. I tak powstają animacje, gry 
czy quizy. Zajęcia z innowacji odbywają się 

10  marca 2017 roku w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej im. dr. T. Rakowieckiego odbyły 
się warsztaty komiksowe prowadzone przez 
dr. Tomasza Samojlika z Instytutu Biologii 
Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. 
Warsztaty były jednym z punktów seminarium 
„Zwierzęta w naturze i kulturze” organizo-
wanego przez Zamiejscowy Wydział Leśny 
Politechniki Białostockiej w Hajnówce, przy 

w szkolnej pracowni informatycznej, gdzie 
uczniowie pracują grupowo lub indywidualnie.

By urozmaicić zajęcia Panie z innowacji 
poszły o krok dalej. Zapytały uczniów czy 
chcieliby doskonalić naukę programowania 
i tworzyć dodatkowe projekty w Scratch’u . 
I tak powstał  projekt „Catch Scratch and code 
a message”, w którym bierze udział 14 szkół 
z Europy (z Włoch, Litwy, Portugalii, Niemiec, 
Hiszpanii, Polski oraz Turcji). Tematyka zajęć jest 
co miesiąc inna. W marcu młodzi programiści 
piszą projekty o ulubionej książce.

Ciekawostką jest to, że i nauczycielki 
i uczniowie co jakiś czas mają na innowacji 
małych pomocników. Rozgryźć lektury „poma-
gają” roboty. Dotychczas poznaliśmy OzoBota, 
mBota i Finch’a. Może wkrótce odwiedzą nas 
Dash i Dot?                           Anna Bowtruczuk

„Lektury w Scratchu”

Warsztaty komiksowe z Tomaszem Samojlikiem
współpracy Nadleśnictwa Hajnówka, Polskiego 
Towarzystwa Leśnego oraz Muzeum Historii 
Medycyny i Farmacji. 

 W spotkaniu uczestniczyła młodzież 
szkół podstawowych oraz gimnazjów, a moty-
wem przewodnim warsztatów była humory-
styczna opowiastka Marka Stokowskiego „Łosie”, 
od przeczytania której rozpoczęły się zajęcia.  
Pan Tomasz po krótkiej części teoretycznej, 
w której przedstawił najważniejsze zasady 
tworzenia historyjek obrazkowych, starał się 
pomagać uczestnikom przelać ich pomysły na 
papier. Młodzież była niezwykle kreatywna, 
pełna interesujących pomysłów i olbrzymiej 
chęci do działania. Powstałe prace zostały 
przekazane autorowi bajki „Łosie” w trakcie 
konferencji naukowej, niezmiernie ciesząc 
autora tekstu.

 Uczestnicy warsztatów otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i mydełka w kształcie 
zwierzątek, ufundowane przez Muzeum Historii 
Medycyny i Farmacji.

Agnieszka Kazberuk
fot. Małgorzata Gromotowicz
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DNI OTWARTE SZKÓŁ

Wielkimi krokami zbliża się czas egzaminów– 
w kwietniu gimnazjaliści przystąpią do egzaminów 
sprawdzających wiedzę z trzech lat nauki. Przed 
młodzieżą trudny wybór dotyczący kierunku dal-
szej edukacji– odpowiedzi na pytania „jaką szkołę 
wybrać?”, „na jaki kierunek iść?” zaważą o przyszłej 
karierze zawodowej. Etap wyboru szkoły ponadgim-
nazjalnej jest jednym z najważniejszych kroków ku 
planowaniu przyszłości. Szkoły ponadgimnazjalne 
przygotowują się do przyjęcia nowych uczniów, 
aktywnie promują swoją ofertę edukacyjną. O tym, 
że to właśnie Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce 
jest właściwym wyborem, uczniów ostatniej klasy 
gimnazjum miała przekonać prezentacja szkoły 
podczas „dnia otwartego”, zorganizowanego 16 
marca br. Do udziału zaproszono gimnazjalistów ze 
szkół z terenu powiatu hajnowskiego, w spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele  zaprzyjaźnionych 
przedsiębiorstw – Budimex Danwood S.A oraz Pronar.

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 w:

- technikum budownictwa;
- technikum ekonomicznym;
- technikum informatycznym;
- technikum logistycznym (klasa mundurowa) 

– część zajęć odbywa się w Komendzie Powiatowej 
Straży Pożarnej w Hajnówce;

- technikum mechanicznym;
- technikum technologii drewna;
- technikum żywienia i usług gastronomicznych;
- szkoła branżowa – I stopień – zawód ślusarz, 

wielozawodowa, II stopień – technik mechanik.
Zespół Szkół Zawodowych od ponad 90. lat 

kształci rzemieślników i techników. Niewątpliwie, 
największym atutem szkoły jest możliwość kształ-
cenia w kierunkach potrzebnych na rynku pracy. 
Uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne w dobrze 
wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach 
przedmiotowych oraz 4 pracowniach komputerowych. 
Placówka kształci także wykwalifikowaną kadrę 
w zasadniczej szkole zawodowej. Praktyczną naukę 
zawodu uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia 
Praktycznego  wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych w Hajnówce a także w pracowniach 
zawodowych  wyposażonych zgodnie z wymogami 
dla kształconych kierunków i zgodnie z wymaganiami 
wskazanymi w podstawie programowej dla danego 
zawodu. Obecnie do nauczania praktycznej nauki 
zawodu szkoła posiada pracownie: ślusarstwa, 
spawalnictwa, budowlaną, gastronomiczną  i obsługi 
klienta, logistyczno-ekonomiczną.

Z kolei nauka w technikum stwarza szansę 
na zdobycie kwalifikacji zawodowych, umożliwiają-

cych podjęcie pracy zaraz po zakończeniu edukacji, 
a jednocześnie pozwala  kontynuować naukę na 
uczelniach wyższych. Okres nauki podsumowuje  
egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. Certyfikaty zawodowe 
wydawane są także w języku angielskim, są 
ważne we wszystkich krajach UE– to z pewnością 
dodatkowy atut kształcenia na kierunku technicz-
nym. Szkoła bardzo inwestuje w ucznia, pomaga 
mu stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej 
już na etapie nauki w technikum. W tym celu 
nawiązana została współpraca z najwięk-
szymi przedsiębiorcami w regionie - Budimex 
Danwood S.A z Bielska Podlaskiego, firmą Pronar 
Sp. z o.o z Narwi oraz firmą Forte S.A. z Ostrowi 
Mazowieckiej. Dzięki tej współpracy uczniowie mają 
szansę zdobywać cenne doświadczenie zawodowe 
podczas praktyk i płatnych staży,  ponadto zapo-
znają się z trendami produkcji oraz technikami 
wytwarzania, uczestniczą w wycieczkach przed-

miotowych, dodatkowych zajęciach podnoszącymi 
kompetencje zawodowe i językowe. Absolwenci po 
zakończeniu nauki w technikum mają duże szansę 
na zatrudnienie. Szkoła stara się zapoznać uczniów 
z lokalnym rynkiem pracy, w tym celu organizowane 
są wycieczki przedmiotowe do zakładów pracy. Na 
tym jednak nie koniec niespodzianek– wybierając 
technikum budownictwa najlepsi uczniowie mogą 
liczyć na stypendium ufundowane przez zaprzy-
jaźnioną firmę Budimex Danwood S.A (brana jest 
pod uwagę średnia z przedmiotów zawodowych), 
ponadto każdy uczeń osiągający średnią 5.0 ma 
szansę otrzymać stypendium im. Simony Kossak, 
ufundowane przez samorząd powiatowy.

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 
dla 20 uczniów w zawodzie technik mechanik pt. 

„Staże zagraniczne drogą do sukcesu” -, w ramach 
programu Erasmus+.  Projekt jest realizowany 
w okresie 01.09.2016r do 31.08.2017r.  Możliwość 
wyjazdu za granicę mają już uczniowie klas 
pierwszych – w  ramach tego projektu 20 uczniów 
Technikum Mechanicznego klas pierwszej, drugiej 
i trzeciej weźmie udział w zajęciach przygotowaw-
czych do wyjazdu. Trzytygodniowy staż (23.04.2017r 
do 13.05.2017r.) odbywać się w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Götz  w Niemczech. Przyszli 
technicy otrzymają kieszonkowe w wysokości 300 
euro, poznają zagadnienia z zakresu obróbki metali 
oraz spawalnictwa, instruktażu BHP, słownictwa 
branżowego w języku niemieckim, będą uczyć się 
w praktyce obróbki metali oraz spawania metodą 
MIG, TIG i elektrodą otuloną. A przede wszyst-
kim – otrzymają certyfikat ukończenia stażu. 
Bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym 
nabyte umiejętności przez uczniów jest Europasz-
port Mobilność. Dokument ten otrzymają uczniowie 

z FRSE Krajowego Centrum EUROPASS Mobilność 
w Warszawie. Dokument jest potwierdzeniem 
nabytych umiejętności, posłuży uczniom przy 
ubieganiu się o pracę.– mówi dyrektor ZSZ Eugenia 
Karwowska. Z kolei w przyszłym roku szkolnym, 
w ramach projektu InnoGastro, realizowanego 
w ramach Erasmus+, nauczyciele  z Zespołu 
Szkół Zawodowych oraz uczniowie technikum 
żywienia i usług gastronomicznych, wezmą 
udział w praktycznych szkoleniach w Hiszpa-
nii. Natomiast projekt „Kompetentni zawodowcy”, 
realizowany w okresie 01.03. 2016r -31.10.2017r, 
pozwoli nabyć pierwsze doświadczenia zawo-
dowe i dodatkowe umiejętności (mocne punkty 
w CV!) grupie 64. uczniów technikum podczas 
ponadprogramowych staży w przedsiębiorstwach 
na terenie województwa podlaskiego.  Grupę 
docelową projektu stanowią uczniowie technikum 
o profilach wpisujących się  w inteligentne spe-
cjalizacje w województwie podlaskim: żywienie 
i usługi gastronomiczne, budownictwo, mechanika; 

a także o profilach: informatyk, ekonomista  oraz 
nauczyciele kształcenia zawodowego. Staże mają 
charakter wyjazdowy i stacjonarny, pierwsze z nich 
odbyły się w sierpniu 2016r. Kolejne  będą miały 
miejsce w okresie wakacyjnym – lipiec/sierpień 
2017r. – mówi dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia 
Karwowska.

Na tym nie dość – 150 uczniów ze wszystkich 
klas technikum  i 20 nauczycieli szkoły ma zostać 
objętych projektem Akademia zawodowców. W ra-
mach tego uczniowie wezmą udział w dodatkowych 
zajęciach wyrównawczych z poszczególnych  przed-
miotów, kursach i stażach o charakterze wyjazdowym 
i stacjonarnym. Realizowane przez szkołę projekty 
obejmują także kadrę pedagogiczną. Szkoła umożliwia 
nauczycielom podnoszenie kompetencji zawodowych, 
co procentuje w trakcie pracy z uczniem. Nauka 
w Zespole Szkół Zawodowych to gwarancja pracy 
z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. 

Możliwość poznania innych kultur, nawiązania 
międzynarodowych przyjaźni, zdobycie cennego 
doświadczenia zawodowego, podniesienie kompe-
tencji i kwalifikacji w ośrodkach i przedsiębiorstwach 
w kraju i zagranicą – nauka w ZSZ w Hajnówce 
oferuje uczniom wiele ścieżek rozwoju. Ale nie tylko 
zawodowego – bo w końcu nie samą nauką człowiek 
żyje. W szkole funkcjonuje: siłownia, koła: piłki siat-
kowej chłopców i dziewcząt, rekreacyjno-sportowe, 
językowe i  informatyczne.  Z kolei  poprzez realizację 
różnorakich tematycznie inicjatyw i programów 
profilaktycznych– szkoła stara się uczulić uczniów 
na problemy społeczne, uczy tolerancji i szacunku 
do drugiego człowieka. 

Wsparcie, jakie szkoła oferuje swoim uczniom 
procentuje – placówka może pochwalić się dużą 
liczbą stypendystów (stypendium Prezesa Rady Mini-
strów, 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 przygo-
towane 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.

Zespół Szkół Zawodowych to jedna z trzech 
placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
powiat.  Rekrutacja trwa. Więcej na: http://www.
zszhajnowka.republika.pl/

 Katarzyna Miszczuk

Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość

Rekrutacja do szkół ruszyła. Przed uczniami 
trudny wybór placówki, w której rozpoczną nowy 
etap w swojej edukacji. By ułatwić podjęcie decyzji 
szkoły organizują dni otwarte promujące swoją ofertę 
edukacyjną.  16 marca 2017r. przyszły licealista 
mógł poznać od podszewki Zespół Szkół z Dodat-
kową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. 
Szkołę odwiedziły zorganizowane grupy z placówek 
z terenu powiatu hajnowskiego.

Dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych przy-
gotowano wiele atrakcji – na początek prezentację 
przedstawiającą ofertę kształcenia. „Białorus”  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. My 
tworzymy różne grupy międzyoddziałowe, żeby 
uczeń uczył się tego czego chce. Nie przepisuje-
my koniecznie np. rozszerzonej biologii z chemią 
czy koniecznie matematyki z fizyką, ponieważ są 
tacy uczniowie, którzy chcą się uczyć matematyki 
z biologią, fizyki z chemią, jeszcze  inni- polskiego 
z chemią, nawet takie są skojarzania przedmiotów. 

Białorus to dobry kierunek
Niewiele lekcji jest w systemie oddziałowym jako 
oddział, jako klasa – w pierwszym semestrze 
organizowane są te przedmioty, które kończą się 
wcześniej, później – w systemie klasowym odbywają 
się lekcje języka białoruskiego, godzina wychowawcza. 
Przedmioty rozszerzone to są zajęcia międzyod-
działowe, w grupach. – tłumaczy z-ca dyrektora 
Nina Łukasik. Ponadto, w przyszłym roku szkolnym 
w II LO z Dodatkową Nauką Języka  Białoruskiego 
w Hajnówce planowane jest utworzenie klasy 
sportowej o profilu PIŁKA SIATKOWA dla dziewcząt 
i chłopców. Specyfika szkoły zakłada obowiązkową 
naukę języka białoruskiego; nie jest to język trudny, 
nauka obejmuje 3 godziny tygodniowo. Ponadto, te 
osoby które dopiero zaczynają przygodę z językiem, 
w pierwszym semestrze traktowani są ulgowo.

Poza ofertą edukacyjną, szkoła ma przyszłym 
adeptom wiele do zaoferowania: to nowoczesna 
placówka kształcąca na bardzo wysokim poziomie. 
Potwierdzają to nie tylko statystyki  wyników matu-
ralnych 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 laure-
atów 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 ubiegłym 
roku, w ogólnopolskim konkursie filmowym „Postaw 
na Słońce” nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce. 
Ponadto, w zeszłym roku w Olimpiadzie języka 
białoruskiego mieliśmy 1 laureata i 9 finalistów, 
w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej 
–trzech finalistów, w ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Zdrowego Stylu Życia - laureata, a w Podlaskiej 
Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej mieliśmy laureata 
i pięciu finalistów. Zajęliśmy ponadto  II miejsce 
w wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV. Z kolei 
w tym roku jeden z naszych uczniów dostał się do 
centralnego etapu Olimpiady języka niemieckiego. 
Bierzemy także udział w konkursie organizowanym 
przez Politechnikę Białostocką w konkursie Mate-
matyka Stosowana – najlepsi mają dostać się ma 
studia z pominięciem rekrutacji. Sześciu naszych 
uczniów przeszło do etapu kolejnego – opowiada 
Nina Łukasik. Sukcesy szkoły na niwie konkursowej 
procentują - szkoła znalazła się w gronie laureatów 
rankingu Najlepsze Szkoły  Województwa Podla-
skiego 2017. ZS z DNJB  w Hajnówce ulokowany 
został w gronie Najlepszych Szkół wg stypendiów 
edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego 
(miejsce 21) oraz Najlepszych Szkół w Ogólnopol-
skiej  Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej (miejsce 6). 
Z kolei w ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich 

2017, organizowanym przez Fundację Edukacyjną 
Perspektywy  placówka ulokowała się w pierwszej 
setce (39 miejsce). Na tym nie koniec – szkoła 
może poszczycić się także tytułem „Brązowej 
Szkoły 2017  w ogólnopolskim Rankingu Li-
ceów –  także przygotowywanym przez Fundację 
Edukacyjną Perspektywy. Już sama obecność 
w rankingach to olbrzymi sukces szkoły, stanowi 
potwierdzenie jakości kształcenia.

Sukcesy uczniów są możliwie dzięki wsparciu 
dobrze wykwalifikowanej kadry  pedagogicznej, 
możliwości nauki w nowocześnie wyposażonych 
salach (internet, tablice interaktywne, rzutnik oraz 
TV) oraz wdrożeniu autorskiego programu indywi-
dualnego wsparcia uczniów przygotowujących się 
do konkursów. Uczeń, który przygotowuje się do 
olimpiady może liczyć na pomoc i wyrozumiałość 
nauczycieli. Ale że nie samą nauką człowiek żyje 
(a już z pewnością młody człowiek :P) to placówka 
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, Szkolny Klub Wolontariu-
sza, Zespół Teatralny „Drama”, Szkolne Koło PCK, 
koło pisania ikon, sekcje sportowe: piłki siatkowej, 
tenisa, aerobiku, piłki koszykowej, basenu (w ramach 
zajęć wf-u uczniowie bezpłatnie korzystają z zajęć 
na pływalni). Szkoła ma także dostęp do boiska 
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Powiat Hajnowski na czwartym miejscu ...

Także Starostwo Powiatowe w Hajnówce może 
pochwalić się sukcesami na polu promocji zdrowia. 
Powiat aktywnie propaguje ideę zdrowego trybu 
życia poprzez inicjowanie lub współorganizację 
przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców 
powiatu hajnowskiego w każdym przedziale wieko-
wym. W 2016 r. były to –  organizacja konkursów 
skierowanych do młodzieży „Czy palenie szkodzi” 
(kwiecień 2016), „Olimpiada wiedzy o AIDS etap 
powiatowy” (kwiecień 2016) a także współorga-
nizacja Olimpiady Promocji Zdrowego Trybu Życia 
PCK (grudzień 2016). Ponadto, w kwietniu 2016r. 
z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 
w Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce odbyła 
się prelekcja pod hasłem „Pokonaj Cukrzycę” do-
tykającą problemu cukrzycy oraz otyłości wśród 
młodzieży. W ramach tego młodzież wysłuchała  
pouczającego wykładu lekarza diabetologa Małgo-
rzaty Pietrzak Zakrzewskiej.  Z kolei w listopadzie 
2016r. z inicjatywy starostwa w placówkach 
prowadzonych przez powiat hajnowski odbyły się 
pouczające prelekcje dotyczące profilaktyki raka 
piersi.  W trakcie pouczających wykładów Pani 
Katarzyny Maksimowicz z Białostockiego Centrum 

Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej  grupa ok. 
130 uczniów zapoznała się z programami profi-
laktycznymi dotyczącymi raka piersi, sposobami 
leczenia i zasadami samobadania. Dodatkowo  
dzięki fantomom do badania fizykalnego w kierunku 
raka piersi, zakupionym przez starostwo, każdy 
zainteresowany mógł teorię samodzielnego ba-
dania przetestować w praktyce. Starostwo planuje 
kontynuację działań w 2017 roku. Kontynuowana 
ma być także akcja „Zdążyć przed cukrzycą”, 
organizowana co dwa lata – ostatni raz w 2015 
roku. W  ramach tego mieszkańcy wszystkich 
gmin powiatu  hajnowskiego mogli bezpłatnie 
się przebadać oraz wziąć udział w konsultacjach 
z lekarzem w kierunku rozpoznania cukrzycy. 

Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, 
stracisz życie – pisał w słynnej komedii „Dożywocie” 
Aleksander Fredro. Aforyzm ten – choć wyrwany 
z żartobliwego kontekstu – niesie „na serio” ważne 
przesłanie. Bo zdrowie jest wartością najcenniejszą, 
umożliwiającą człowiekowi rozwój i godne życie. 
Stąd każda akcja, każda inwestycja w kierunku 
ochrony i promocji zdrowia jest „na wagę zdrowia”. 

Katarzyna Miszczuk
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Białorus to dobry kierunek 
Orlik i lodowiska. Bardzo ciekawie przedstawia 
się również bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: 
przedmiotowych, sportowych czy artystycznych. 
Ostatnim osiągnięciem uczniów jest spot promujący 
szkołę stworzony przez grupę „Fantastyczni Fizycy 
Filmowi”. Zobacz:

Na tym nie koniec atutów placówki - szkoła 
organizuje również wiele imprez edukacyjno – 
kulturalnych i sportowych, wspierających rozwój 
talentów oraz popularyzujących kulturę i wiedzę 
o regionie i kraju wśród swoich uczniów m.in. Konkurs 
Gawędy Białoruskiej. Piknik z Białorusem, Biesiada 
z Panem Tadeuszem, Dzień Kupały. Szkoła organizuje 
ponadto wyjścia do muzeów, wyjazdy do Opery 
i Filharmonii Podlaskiej.  Z kolei liczne wycieczki 
krajowe i zagraniczne (m.in. coroczne wyjazdy na 
Białoruś, Zielona Szkoła w krajach Unii Europejskiej) 
pozwalają zdobyć wiedzę o świecie.  Ponadto szkoła 
we współpracy z szeregiem instytucji i uczelni 
współorganizuje liczne prelekcje i wykłady, mające na 
celu poszerzenie wiedzy uczniów: Współpracujemy 
z instytucjami naukowymi – tymi najbliższymi czyli 
z Białowieskim Parkiem Narodowym, z Instytutem 
Biologii Ssaków PAN  w Białowieży , ale też jeździmy 
na warsztaty i ćwiczenia, które są organizowane 
w terenie w porozumieniu z Politechniką Białostoc-
ką, z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, 
z Uniwersytetem w Białymstoku, z Uniwersytetem 
Warszawskim - to są uczelnie, do których jeździmy 
na zajęcia – mówi z-ca dyrektora Nina Łukasik.

Na tym nie koniec atutów II LO z DNJB: szkoła 
wprowadza innowacyjne programy ukierunkowa-
ne na wsparcie młodzieży. Placówka rozpoczęła 

realizację projektu „Zespół Szkół z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce akade-
mią rozwoju kompetencji kluczowych” . To projekt 
współfinansowany ze środków unijnych, ma na celu 
podniesienie umiejętności, kompetencji zawodowych 
i intelektualnych uczniów: Uczniowie będą mogli 
wziąć udział w zajęciach wyrównawczych i rozwi-
jających umiejętności z zakresu biologii, chemii, 
matematyki, fizyki, języka angielskiego. Ponadto 
w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi 
uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach na 
uczelniach wyższych, bo takie będą organizowane 
w następnym roku szkolnym. Ponadto projekt 
zakłada grupowe i indywidulane zajęcia z zakresu 
doradztwa zawodowego. Zajęcia poprowadzą spe-
cjaliści z Białegostoku. Będą też prowadzone zajęcia 
z techniki szybkiego czytania. – mówi Nina Łukasik.

Rolą liceum jest przygotowanie ucznia do 
najważniejszego egzaminu w życiu – egzaminu 
maturalnego. O tym, że II LO z DNJB robi to w sposób 
umiejętny, świadczą indywidualne sukcesy uczniów 
jak też obecność samej szkoły w prestiżowych 
rankingach. Ale „Białorus” to szkoła, która swoją 
działalnością robi dużo więcej – wspiera ucznia nie 
tylko w procesie przyswajania wiedzy, ale także 
pozwala rozwijać pasje i zainteresowania, otwiera 
go na świat, ażeby ten świadomie dokonał trafnych 
wyborów w zakresie przyszłej kariery zawodowej. 
Odpowiedni wybór szkoły na etapie liceum to pierwszy 
krok do przyszłego sukcesu. Rekrutacja trwa. Więcej 
informacji na stronie: http://bialorushajnowka.pl/

Katarzyna Miszczuk

Cd. ze str. 3

Już za chwilę przed przyszłymi gimnazja-
listami 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 Ogólno-
kształcących w Hajnówce jest tą wymarzoną szkołą, 
przyszyli adepci mogli przekonać się 16 marca br. 
podczas zorganizowanego „dnia otwartego”, na który 
zaproszono szkoły z terenu powiatu hajnowskiego. 
Najlepsza decyzja – jaka? Przyjdź do „polaka”- pod 
takim hasłem I Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej – Curie rozpoczęło rekrutację na rok 
szkolny 2017/2018.

Dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych przy-
gotowano wiele atrakcji – na początek prezentację 
przedstawiającą ofertę kształcenia. Od roku szkolnego 
uczniowie liceum będą sami decydować o wyborze 
przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowa-
niami 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 języków 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. 
W nowym roku szkolnym przyszli adepci mogą 
dokonać wybory pomiędzy intersującymi profilami:

-profil Medyczny: absolwent tej klasy przy-
gotowany będzie do podjęcia studiów medycznych 
i przyrodniczych. Rozszerzony program nauczania 
obejmuje biologię, chemię lub fizykę i wybrany język 
obcy. Przedmiotem uzupełniającym jest ratownictwo 
medyczne. Podczas realizacji nauczania na tym 
kierunku szkoła oferuje współpracę z Uniwersytetem 
medycznym w Białymstoku oraz z Uniwersytetem 
w Białymstoku, wydział Biologiczno-Medyczny. 
-profil Ekonomiczny: Jest to klasa z rozszerzonym 
programem nauczania matematyki, fizyki z astrono-
mią lub geografii  i języka angielskiego. Niezbędnym 
elementem wykształcenia w karierze zawodowej 
każdego inżyniera, naukowca czy kadry zarzą-
dzające przedsiębiorstwem jest biegła znajomość 
języka obcego. Rozszerzenie języka angielskiego 

realizowane jest od klasy pierwszej. Rozszerzony 
program nauczania obejmuje matematykę, fizykę lub 
geografię, język obcy. Przedmiotem uzupełniającym 
będzie ekonomia w praktyce. Program nauczania 
obejmuje współpracę z Politechniką Białostocką. 
Absolwent klasy będzie przygotowany do studio-
wania na kierunkach politechnicznych i ścisłych, 
np. budownictwo, automatyka i robotyka, fizyka 
techniczna, jądrowa lub medyczna

-profil Mundurowy, w której program edukacyjny 
zakłada współpracę ze specjalistami w dziedzinie 
służb mundurowych i dodatkowe zajęcia spraw-
nościowe przygotowujące do rekrutacji do służb 
mundurowych. Uczniów tej klasy obowiązywać 
będzie noszenie munduru podczas zajęć lekcyjnych. 
Rozszerzony program nauczania obejmuje wiedzę 
o społeczeństwie, geografię , język obcy oraz za-
jęcia z musztry.

Nowością jest profil artystyczny – to unikalna 
w skali powiatu propozycja, skierowana do  uzdol-
nionych młodych ludzi, którzy chcieliby rozwijać 
swoje talenty plastyczne bądź teatralne. Zależy 
nam by stworzyć miejsce, gdzie młodzież nie tylko 
mogłaby z powodzeniem zdawać na maturze przed-
miot, jakim jest historia sztuki, ale także uczyła się 
aktywnego uczestnictwa w kulturze powiatu i kraju. 
Rozszerzony program nauczania na tym kierunku 
obejmuje historię sztuki, historię lub język polski. 
Przedmiotem uzupełniający są zajęcia artystyczne. 
– mówi dyrektor szkoły Wioletta Januszkiewicz.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia – 
poza ciekawą ofertą edukacyjną, placówka aktywnie 
współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi oraz 
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, warszta-
tach– stacjonarnych i wyjazdowych, konkursach czy 
wykładach poszerzających wiedzę wykraczającą 
daleko poza program nauczania. Z kolei szeroki 
wachlarz zajęć pozalekcyjnych: rekreacyjno-sporto-
wych, wolontariatu, ambitnej rozrywki, teatralnych, 
pozwalają na rozwój pasji i talentów. Próbkę swoich 
artystycznych możliwości uczniowie zaprezento-
wali w trakcie dni otwartych - podczas krótkiego 
spektaklu oraz występu kabaretowego. I liceum 

Ogólnokształcące może poszczycić się także sukce-
sami uczniów na niwie olimpijskiej i stypendialnej: 
uczniowie szkoły są laureatami Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów oraz Stypendium im. prof. Simony 
Kossak, przyznawanego przez Zarząd Powiatu Haj-
nowskiego. Ponadto zajmują lokaty w różnorodnych 
konkursach i olimpiadach, uzyskują kwalifikację 
do etapów okręgowych, wojewódzkich, ścisłego 
finału. Zespół Szkół Ogólnokształcących może 
poszczycić się także Dyplomem Skutecznej 
Szkoły – placówka wzięła udział w akcji „Próbna 
Matura z Operonem”, organizowanej przez Wydaw-
nictwo Pedagogiczne OPERON, Gazetę Wyborczą 
oraz British Council.  Próbny egzamin okazał się nie 
taki straszny jak go malują – przyszli maturzyści 
z ZSO osiągnęli wysokie wyniki. Tym samym szkoła 
zajęła 2 miejsce w rankingu 10 najlepszych szkół 
ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim 
w 2016r.   Jak zaznaczają Organizatorzy akcji, 
otrzymane wyróżnienie to poświadczenie wysokich 
kompetencji dydaktycznych szkoły do przygotowy-
wania egzaminów państwowych.

Szkoła realizuje również interesujące programy 
edukacyjne (m.in. „Trzymaj Formę” – propagujący 
aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie oraz 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”- dotyczący edukacji 
antytytoniowej, „Lekcja o Funduszach Europej-
skich. Przedsiębiorczość” dot. popularyzacji idei 

Najlepsza decyzja – jaka? Przyjdź do „polaka!
przedsiębiorczości oraz zainteresowanie uczniów 
tematyką Funduszy Europejskich) i projekty unijne. 
Dzięki realizacji programu Erasmus + ucznio-
wie szkoły zwiedzają kraje Unii Europejskiej, 
poznają tamtejsze rynki pracy, szlifują język 
i nawiązują nowe, międzynarodowe przyjaźnie. 
Od roku szkolnego 2015/2016 do sierpnia 2017r. 
szkoła realizuje projekt „Perspektywy zawodowe 
w Europie – szanse i wyzwania”.  W ramach tego 
placówka współpracuje ze szkołami w Bolonii 
(Włochy), Hermannsburgu (Niemcy) i Ede (Holandia). 
Szkoła bardzo dba o rozwój językowy uczniów – poza 
projektem w szkole regularnie odbywają warsztaty 
językowe, organizowane są także wycieczki za 
granicę. Placówka otwiera uczniów na świat, co 
procentuje – wychowankowie szkoły studiują na 
prestiżowych uczelniach w Polsce, nie dość – je-
den z absolwentów podjął studia w Wielkiej 
Brytanii.  W trakcie dnia otwartego gimnazjaliści 
poznali zalety studiów za granicą.  O możliwości 
studiowania w UK opowiedział Janusz Dargiewicz 
- członek organizacji „Studia w Anglii – Centrum 
Informacji w Polsce” z Warszawy.

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

Nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Hajnówce już od początku bieżącego roku przygo-
towują się do uczestnictwa w projekcie InnoGastro, 
realizowanym w ramach programu Erasmus+.

Projekt dotyczy kształcenia i szkolenia 
zawodowego, a jego realizacja rozpocznie się 
wiosną przyszłego roku. W przedsięwzięciu będzie 
uczestniczyło 12 nauczycieli branży gastronomicznej 
z całego województwa podlaskiego (w tym troje 
pedagogów z naszej szkoły). Nauczyciele-uczestnicy 
projektu w 2018 r. wezmą udział w pilotażowym 
szkoleniu „Awangardowe kreacje kulinarne- ga-
stronomia, produkty i techniki”. Kurs będzie składał 
się z części teoretycznej przeprowadzonej online 
oraz praktycznego szkolenia z zakresu gastronomii 
eksperymentalnej, które odbędzie się  w hiszpańskiej 
Walencji. Zgodnie z założeniami projektu celem 
szkolenia będzie:
- podniesienie jakości i efektywności edukacji 
zawodowej w branży gastronomicznej,
- podwyższenie kompetencji już praktykujących 
pedagogów i wyposażenie ich we wszystkie 
umiejętności niezbędne do świadczenia usług 
o wysokiej jakości,
- pogłębienie wiedzy dotyczącej technik 

Zespół Szkół Zawodowych przygotowuje się 
do realizacji InterGastro

kulinarnych (w tym technik awangardowych 
i prozdrowotnych),
- poznanie kultury pracy w europejskich pla-
cówkach kształcenia zawodowego,
- rozwój kreatywności uczestników,
- wzrost umiejętności społecznych, językowych 
i kulturowych uczestników.

Projekt docelowo obejmie nie tylko kursy dla 
nauczycieli, ale też praktyczne szkolenia uczniów 
technikum żywienia i usług gastronomicznych, 
które podobnie jak zajęcia dla pedagogów, mają  
odbywać się w Hiszpanii. Kursy będą więc nie tylko 
rozwijały zawodowe kompetencje uczestników, ale 
umożliwią im również poznanie odmiennej kultury, 
nawiązanie nowych znajomości, zwiększenie kre-
atywności, podniesienie samooceny, zniwelowanie 
obaw przed tym, co nowe, nieznane. Nikogo nie 
trzeba przekonywać, że tego rodzaju umiejętności 
są we współczesnym świecie równie ważne jak 
profesjonalizm.

REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU ERA-
SMUS+, AKCJI 2: PARTNERSTWA STRATEGICZNE, 
SEKTOR: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE.

Anna Cyruk


