
TRADITIO
ET

MODERNITAS
 

Przedstawiamy kolejny numer Białostockiego
Kwartalnika Oświatowego „Traditio et Modernitas” –
newsletteru Departamentu Edukacji Urzędu
Miejskiego w Białymstoku.
Jego celem jest przekazywanie najważniejszych
informacji    dotyczących    białostockiej    oświaty, w
której bardzo wiele się dzieje. Każdy numer
kwartalnika będzie zawierał informacje dotyczące
ciekawych pomysłów, nietuzinkowych rozwiązań
wprowadzanych do białostockich szkół oraz projektów
edukacyjnych i akcji organizowanych w naszym
mieście.
Liczymy na Wasze zainteresowanie i przychylny odbiór
kwartalnika. 
Prosimy również o czynny udział w tworzeniu
newsletteru. Bierzesz udział w jakimś ciekawym
projekcie? Wprowadzasz jakieś innowacje
pedagogiczne?  Propozycje tematów do kolejnych
numerów możesz przesyłać na adres e-mail:
sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl
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Profilaktyka zdrowotna oraz działania ukierun-
kowane na wysoki poziom bezpieczeństwa
uczniów i wychowanków w jednostkach
oświatowych.
Rozwijanie kluczowych cech kształtujących
postawy przedsiębiorczości u dzieci i mło-
dzieży.
Działania podnoszące jakość edukacji oraz
integracja obcokrajowców.

Podstawowe kierunki realizacji 
polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2022/2023

 
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, ochro-
na i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży, działanie na rzecz szerszego udostę-
pnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz
sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,
doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z
uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności
z Ukrainy, wspomaganie kształcenia w szkołach
ponadpodstawowych w związku z nową formułą
egzaminu maturalnego od roku 2023 oraz wdra-
żanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 –
to jedne z kierunków realizacji polityki oświatowej
państwa w bieżącym roku szkolnym.
Czytaj więcej...

Priorytety Prezydenta Miasta Białegostoku:

1.

2.

3.

 
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Ważne daty:
23 stycznia – 5 lutego 2023 r. – ferie zimowe 
w województwie podlaskim,
23 czerwca 2023 r. – zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

Cały kalendarz roku szkolnego 2022/2023...

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20222023
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023
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Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski został uhonorowany nadzwyczajnym
wyróżnieniem „Mecenas Wiedzy”, a Miasto Białystok otrzymało prestiżowy certyfikat
„Samorządowego Lidera Edukacji” w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu
Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Ideą konkursu jest
nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które mają szczególne
osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i
współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. W konkursie wygrywają samorządy, które
cechuje innowacyjność w dziedzinie edukacji i nauki. Przyznana nagroda to forma
promocji samorządu i budowania jego pozytywnego wizerunku. Certyfikat poświadcza, że
uhonorowana nim jednostka realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób wzorcowy z
uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i
społecznych. Tytuł stanowi potwierdzenie przestrzegania najwyższych standardów
jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.
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Białystok nagrodzony

Samorządowy Lider
Edukacji  



Białystok
solidarny 
z Ukrainą

 
 

Włącz się w pomoc
humanitarną dla mieszkańców

Ukrainy

Co zbieramy?
– środki opatrunkowe, leki, produkty
medyczne, apteczki,
– NOWE śpiwory, koce, karimaty,
– NOWĄ odzież i bieliznę termiczną
dla osób dorosłych,
– żywność z długim terminem
ważności (konserwy, dania gotowe),
– środki pielęgnacyjne oraz
higieniczne,
– kosmetyki i żywność dla dzieci,
– ładowarki, powerbanki, baterie,
latarki, stare telefony komórkowe.

 
WAŻNE! NIE ZBIERAMY ODZIEŻY,

OBUWIA, ZABAWEK, RZECZY
UŻYWANYCH!

Gdzie dostarczyć produkty?
 

– do punktu na Stadionie Miejskim
(wjazd od ul. Słonecznej, magazyn
przy boisku bocznym) w godz. 7:30-
15:30,

– przydatne informacje dla obywateli
Ukrainy:
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mies
zkancow/jak-pomagac-
ukrainie/informator-dla-obywateli-
ukrainy.html
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twórczość artystyczna – 152 stypendystów

wyniki i osiągnięcia w nauce – 80 stypendystów

innowacyjna myśl techniczna – 39 stypendystów

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski
przyznał stypendia uczniom białostockich szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych oraz studentom I roku
uczelni publicznych lub niepublicznych, którzy w roku
szkolnym poprzedzającym rok akademicki byli uczniami
białostockich szkół ponadpodstawowych. Łączna war-
tość wsparcia wynosi ponad 451 tys. zł.

Stypendia przyznano w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Uroczyste wręczenie aktów stypendialnych na rok szkol-
ny 2022/2023 odbyło się 26 września 2022 roku w Zes-
pole Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa. Podczas uro-
czystości prezydent Tadeusz Truskolaski osobiście
wręczył akty najzdolniejszym uczniom i absolwentom
białostockich szkół.
Więcej o uroczystości...

Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy
dalszych sukcesów. 

Stypendyści 
Prezydenta Miasta Białegostoku 

na rok szkolny 2022/2023
 

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/jak-pomagac-ukrainie/informator-dla-obywateli-ukrainy.html
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-artystyczne.html
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-naukowe.html
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-techniczne.html
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/stypendia-dla-uczniow-i-absolwentow-2.html


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku... 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w
Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku...
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Błogosławionego ks.
Michała Sopoćki w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku...
Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej
Polski w Białymstoku...
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Sukcesy uczniów i nauczycieli białostockich szkół
 

Umożliwienie uczniom osiągnięcia sukcesu jest jednym z nadrzędnych celów w pracy
szkoły. Poprzez szereg skorelowanych działań szkoła stwarza przestrzeń i możliwości do
tego, aby swoją pracą przy wsparciu grona pedagogicznego uczeń rozwijał talenty i
umiejętności. Sukces ucznia jest jednocześnie sukcesem nauczyciela i szkoły. 
Poniżej prezentujemy sukcesy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych miasta
Białegostoku w roku szkolnym 2021/2022.
Źródłem informacji są strony internetowe szkół zawierające zakładkę osiągnięcia i
sukcesy.

Otwarcie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5 
przy Zespole Szkół Rolniczych

W Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5 przy Zespole Szkół Rolniczych zakończyły się
prace modernizacyjne, które rozpoczęto w 2019 roku. W ramach inwestycji połączono
istniejący zespół pomieszczeń warsztatowych z dwukondygnacyjnym budynkiem
dydaktyczno-instruktażowym. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli udostępniono 9
innowacyjnych pracowni do zajęć praktycznych, myjnię maszyn i pojazdów, 6 sal
dydaktycznych, laboratorium weterynarii, zaplecze socjalne i sanitarne oraz odnowiony
plac manewrowy do nauki jazdy kat. B i T. 
Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu środków Unii Europejskiej w wysokości
ponad 11 mln 537 tys. zł.
Czytaj więcej...

http://www.sp1.bialystok.pl/index.php/m-osiagniecia/110-rok-szkolny-2021-2022
https://sp2bialystok.edupage.org/text3/
http://sp3bialystok.szkolnastrona.pl/p,257,rok-szkolny-20212022
https://sp4.edu.bialystok.pl/pl/szkola/osiagniecia-i-sukcesy-uczniow.html
https://sp7.edu.bialystok.pl/pl/szkola/osiagniecia-i-sukcesy-uczniow/osiagniecia-i-sukcesy-uczniow.html
https://sp8.edu.bialystok.pl/pl/szkola/osiagniecia-i-sukcesy-uczniow.html
http://www.sp9.bialystok.pl/wydarzenia-i-sukcesy,5591.html
https://sp11.edu.bialystok.pl/pl/szkola/osiagniecia-i-sukcesy-uczniow.html%20-%2020/21
https://sp12.edu.bialystok.pl/pl/szkola/sukcesy
https://sp20.edu.bialystok.pl/pl/uczniowie/osiagniecia-i-sukcesy-uczniow.html
http://www.sp21bialystok.pl/sport/405-sukcesy-sportowe-chlopcow-z-klasy-v-c
https://sp24.edu.bialystok.pl/pl/szkola/20212022.html
https://sp26.bialystok.pl/pl/szkola/osiagniecia-i-sukcesy-uczniow.html
https://sp37.edu.bialystok.pl/pl/uczniowie/osiagniecia-i-sukcesy-uczniow.html
https://sp42.edu.bialystok.pl/pl/szkola/osiagniecia-i-sukcesy-uczniow.html
https://sp47.bialystok.pl/category/uczniowie/osiagnieciauczniow2021/
https://sp50.bialystok.pl/aktualnosci/wydarzenia/sukcesy-i-osiagniecia/
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/otwarcie-centrum-ksztalcenia-zawodowego-nr-5.html


W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Bia-
łymstoku powstała baza techniczno-
dydaktyczna zawierająca cztery pracownie z
nowoczesnym sprzętem służącym do
obróbki tworzyw sztucznych. 
Maszyny, takie jak wtryskarka, linia do
wytłaczania żyłki, urządzenia zgrzewające i
spajające tworzywa sztuczne, pozwolą
uczniom na efektywne przygotowanie się
do pracy w zakładach produkcyjnych.
Budynek warsztatowo-dydaktyczny po-
wstał w ramach projektu „Zespół Szkół
Zawodowych nr 2 – Szkoła inteligentnych
specjalizacji”.
Czytaj więcej…
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Sukcesy uczniów i nauczycieli białostockich szkół
 

Otwarcie Pracowni 
Tworzyw Sztucznych 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
im. kpt. Władysława Wysockiego 

w Białymstoku

Młody białostoczanin jedynym nowym obuwnikiem w Polsce 
 

Jak wynika ze statystyk GUS – statystyczny szewc to 72-letni mężczyzna, który prowadzi
swój zakład od kilkudziesięciu lat. Szewstwo jeszcze w ubiegłym stuleciu było bardzo
popularnym zawodem, niestety dziś zanika. Jego zamieranie zauważalne jest przede
wszystkim w dużych miastach, w których popyt na usługi naprawy obuwia jest
zdecydowanie mniejszy niż przed laty. Nic dziwnego, masowa produkcja wyrobów
fabrycznych i łatwy dostęp do nowych butów sprawiają, że wolimy kupować niż
naprawiać. Tymczasem umiejętność posługiwania się kopytem, dratwą i szczeciną – to
narzędzia pracy tradycyjnego szewca – jest coraz rzadsza.  
Białostoczanin Maciej Marculewicz jako jedyny w Polsce w 2022 roku zdał egzamin na
obuwnika i otrzymał tytuł czeladnika w zawodzie obuwnik w Izbie Rzemieślniczej w Czę-
stochowie. Był uczniem Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 wchodzącej w skład Zespołu
Szkół nr 10 w Białymstoku. O pracę nie musi się martwić, bo już dostał ofertę.
Czytaj więcej... 

https://ksztalceniezawodowe.bialystok.pl/otwarcie-pracowni-tworzyw-sztucznych-w-zespole-szkol-zawodowych-nr-2-im-kpt-wladyslawa-wysockiego-w-bialymstoku/
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/obuwnik-z-bialegostoku.html
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/obuwnik-z-bialegostoku.html
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Białymstoku

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 24-26 maja 2022 roku. Każdy zdający musiał

przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego,

matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Najczęściej wybieranym przez

białostockich uczniów językiem obcym był język angielski. 

Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami

Dwujęzycznymi w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku,

Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1 w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej

w  Białymstoku.           

Więcej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty w Białymstoku...

Więcej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty na Podlasiu...

Więcej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty w Polsce...

https://waszaedukacja.pl/egzaminy/egzamin-osmoklasisty/wyniki/podlaskie/bialystok
https://waszaedukacja.pl/egzaminy/egzamin-osmoklasisty/wyniki/podlaskie
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/sprawozdanie-z-egzaminu-osmoklasisty-w-2022-r/
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Wyniki egzaminu maturalnego w Białymstoku 

Egzamin maturalny w sesji głównej odbył się w dniach 4-23 maja 2022 roku. W terminie

dodatkowym – 1-15 czerwca 2022 roku, a w terminie poprawkowym – 23 sierpnia 2022 roku.

Każdy maturzysta miał obowiązek przystąpić do egzaminów z języka polskiego,

matematyki, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz jednego

wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama

Mickiewicza w Białymstoku, II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów

Jabłonowskiej w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku oraz I

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Więcej informacji o wynikach egzaminu maturalnego w Białymstoku...

Więcej informacji o wynikach egzaminu maturalnego na Podlasiu...

Więcej informacji o wynikach egzaminu maturalnego w Polsce...

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin zawodowy w 2022 roku nie jest jeszcze
dostępne.

https://waszaedukacja.pl/egzaminy/matura/wyniki/podlaskie/bialystok
https://waszaedukacja.pl/egzaminy/matura/wyniki/podlaskie
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/wyniki/sprawozdanie-z-egzaminu-maturalnego-w-2022-r/
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Realizacja zadań pozalekcyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych
miasta Białegostoku

Udział w akcjach ekologicznych, charytatywnych, prospołecznych, patriotycznych i
prozdrowotnych, m.in.: Czysty Białystok, Sprzątanie Świata, Bez Stresu dla Środowiska,
Szkoła Przyjazna Wodzie, Kartka dla Bohatera, Dzień Kolorowej Skarpetki, Solidarni z
Ukrainą oraz Dzień Autyzmu.
Wzmocnienie doradztwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem kl. VII i VIII,
m.in. współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego, spotkania z pra-
codawcami, udział w dniach otwartych białostockich szkół ponadpodstawowych.

W 76 przedszkolach i szkołach podstawowych zrealizowano 296 różnych innowacji
pedagogicznych, w których uczestniczyło 19469 dzieci przedszkolnych i uczniów.

W szkołach zorganizowano 725 różnych zajęć pozalekcyjnych dla 14507 dzieci
przedszkolnych i uczniów.

W roku szkolnym 2021/2022 tytuł laureata uzyskało 181 uczniów, a tytuł finalisty – 105.

1. Przedszkola i szkoły podstawowe realizowały zadania edukacyjne wynikające z
przyjętych przez organ prowadzący priorytetów polityki oświatowej

2. Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2021/2022

3. Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN: zajęcia i czynności wynikające z zadań
statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i
zainteresowania uczniów

4. Liczba laureatów i finalistów olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych
organizowanych na podstawie rozporządzenia MEN z 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002
r. Nr 13 poz. 125 ze zm.)

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: Realizacja zadań pozalekcyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
 

Od kilku lat Białystok znany jest z murali czyli dekoracyjnego malarstwa ściennego. Coraz
częściej wielkoformatową grafiką ozdabiane są ściany budynków szkół. Można na nich
zobaczyć patronów szkół, symbolikę miasta i impresję autora. 
W tej sekcji będziemy przedstawiać najciekawsze murale zdobiące białostockie szkoły.

Murale białostockich szkół 

http://pracownia.ckubialystok.pl/wp-content/uploads/2022/09/Tabela.pdf
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Znane, ale czy pamiętane?

Pierwsze lata Związku Harcerstwa Polskiego
w Białymstoku (1913-1923)

Pierwsze informacje o powstaniu w Anglii nowej
organizacji wojskowego przysposobienia młodzieży
nazywanej skautingiem, której twórcą był generał
Robert Baden-Powell, pojawiły się na ziemiach
polskich pod zaborami w 1909 roku. Był to okres
wielkiego nasilenia dążeń niepodległościowych
wśród Polaków. Nowym ruchem bardzo szybko
zainteresowały się polskie organizacje skupiające
młodzież, które zajmowały się krzewieniem
patriotyzmu, doskonaleniem fizycznym i duchowym
oraz przygotowaniami do walki zbrojnej. Szczególną
aktywność przejawiały: lojalistyczne Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, niepodległościowo-wojskowe „Zarzewie” i etyczno-abstynenckie
„Eleusis”.  Skauting tworzył się w kręgach młodzieży, którą cechowała wysoko rozwinięta
świadomość .patriotyczna i przywiązanie do wartości, takich jak: tradycja, wolność,
godność oraz poświęcenie dla ojczyzny. Polskie wychowanie skautowe zawierało
również niedawne tradycje filomackie i powstańcze, bardzo silnie oddziałujące na
wyobraźnię młodzieży. Połączenie wartości angielskich i polskich wniosło do
wychowania nową jakość.
Zarząd „Sokoła” w dniu 28 lutego 1911 roku podjął uchwałę o organizacji drużyn
skautowych i rozpoczął we Lwowie kurs dla około 200 chłopców i dziewcząt z drużyn
młodzieży sokolej. [...] Wkrótce – 22 maja 1911 roku – powstały we Lwowie trzy pierwsze
drużyny skautowe i Komenda Skautowa. Miasto stało się centrum polskiego skautingu,
gdyż w zaborze austriackim istniały na ogół sprzyjające mu warunki polityczne. W
pozostałych zaborach – niemieckim i rosyjskim – również powstawały drużyny, lecz
działały one w konspiracji. [...]
W naszym regionie najwcześniej zapoczątkowano ruch skautowy w Białymstoku. Dziś w
środowisku historyków przyjmuje się, że było to na początku 1913 roku. Inicjatorem
działań był uczeń klasy siódmej białostockiej szkoły handlowej (rosyjskiej). Pochodził on z
guberni radomskiej z Królestwa, z zamożnej rodziny leśnika z Puszczy Kozienickiej. W
Białymstoku miał rodzinę, u której mieszkał przy ul. Św. Rocha. Kształcił się we
wspomnianej szkole handlowej, którą ukończył 1 czerwca 1914 roku, po czym wyjechał na
studia do Warszawy. Był pierwszym drużynowym konspiracyjnej drużyny polskich
skautów, która liczyła około 50 członków ze szkoły handlowej i szkoły realnej
(gimnazjum rosyjskiego). Po nim drużynę przejął białostoczanin – Paweł Cichoński z
klasy piątej gimnazjum. Wybuch Wielkiej Wojny 1 sierpnia 1914 roku przerwał na krótko
działalność drużyny. Jednak już we wrześniu tego roku została ona w konspiracji
wznowiona.
Czytaj więcej...

Janusz Gąsecki – pierwszy drużynowy drużyny skautów
w Białymstoku (1913 rok)

http://pracownia.ckubialystok.pl/wp-content/uploads/2022/09/Pierwsze-lata-Zwiazku-Harcerstwa-Polskiego.pdf


 
„Czuję, że tak jak dawniej 

kocham Białystok. 
Jestem wdzięczny temu miastu, 

że od najmłodszych lat
mego życia jego wpływ,

 jego społeczna atmosfera 
i jego klimat wychowawczy 

zezwoliły mi 
w okresie szczęśliwego

dzieciństwa 
i w tak ważnych latach 

mojej młodości
ukrystalizować mój charakter” 

 
– prezydent Kaczorowski 
w przemówieniu podczas

uroczystości nadania 
honorowego obywatelstwa 

Miasta Białegostoku

Prezydent RP
Ryszard Kaczorowski

 

W pierwszym numerze naszego kwartalnika
rozpoczęliśmy   cykl   Sławne   postacie   związane z
Białymstokiem, którego celem jest popularyzacja
ważnych osobistości historycznych oraz wspó-
łczesnych. Wspólnym mianownikiem tych osób jest
Białystok jako miasto, które odegrało znaczącą rolę w
ich życiach, zarówno jako miejsce urodzenia, jak i
miejsce ich działalności.
 
Kolejną osobą, której sylwetkę prezentujemy jest
prezydent Ryszard Kaczorowski. Tej postaci z
pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać –
białostoczanin, członek Szarych Szeregów, więzień
NKWD, żołnierz II Korpusu Polskiego Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, działacz emigracyjny, a przede
wszystkim ostatni prezydent RP na uchodźstwie.
Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

W artykule Jana Jerzego Milewskiego przeczytacie o
życiu i działalności tego słynnego białostoczanina.

Przejdź do artykułu Jana Jerzego Milewskiego...
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Sławne postacie związane 
z Białymstokiem

Ulica Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku

Michał Ziółkowski, Były prezydent
Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard

Kaczorowski..., licencje Creative Commons 4.0

https://przystanekhistoria.pl/download/166/74125/Kaczorowski1.pdf
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Majki&action=edit&redlink=1
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Pasjonaci historii 
– grupy odtwórstwa historycznego

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi
informacjami dotyczącymi działających w Białymstoku
grup odtwórstwa historycznego. Skupiają one
miłośników przeszłości, którzy realizując swoje pasje,
podejmują się popularyzowania wiedzy historycznej w
atrakcyjnej poznawczo formie. Ich działania są wyrazem
szacunku dla wydarzeń z przeszłości i dokonań
przodków oraz promują ważne historycznie miejsca. Są
również formą spędzania wolnego czasu integrującą
środowiska rekonstruktorskie. Dzięki staraniom grup
rekonstrukcyjnych możemy odbyć swoistą podróż w
czasie, a współpraca z GRH może stać się inspiracją do
działań w ramach zajęć, np. pozalekcyjnych.

I. Wczesne średniowiecze
1. Bractwo Historyczne „Winland”
2. Drużyna Słowian i Wikingów „Ulvborg Hird” 
3. Podlaskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
„Trzaskawica”
II. Średniowiecze
4. GRH „Ferra Corda” 
III. Czasy nowożytne 
5. Konsulat Historii 
6. Stowarzyszenie „Wokół Sztuki” 
7. Komputowa Chorągiew Stefana Czarnieckiego 
8. Podlaska Chorągiew Husarska 
9. AMM „Archery” 
10. Chorągiew Husarska Stefana Branickiego 
IV. Czasy współczesne – I i II wojna światowa, wojna 1920
roku, okres międzywojenny
11. GRH „Narew” 
12. GR CSP KOP Osowiec 
13. Szwadron Kawalerii im. Dywizji Kawalerii „ZAZA” 
14. Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich 
15. Konna Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Kresy”
16. Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej
oraz Kolekcjonerów Militariów „Grupa Wschód” 
Czytaj więcej...

Redakcja:  Jerzy Mantur, Magdalena Bienasz, Anna Jankowska, Karol
Urbański, Joanna Malinowska, Justyna Myślińska
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
e-mail: j.mantur@ckubialystok.pl

Enola Holmes. Sprawa
zaginionego markiza, Nancy
Springer

Sims 4, Electronic Arts

Wyniki pierwszego głosowania
Najlepsza książka:

Najlepsza gra: 

Czytanie to bardzo rozwojowe hobby.
Rozwija pamięć, wyobraźnię, empatię,
rozbudza kreatywność. Książki to
również źródło wiedzy o świecie.
Pokażcie, że czytanie wciąż jest modne.
Razem wybierzcie najlepsze książki,
które ostatnio czytaliście. Czytanie ma
moc! 
Rozpoczynamy kolejne głosowanie!
Kliknij tutaj... 

Zapraszamy wszystkich białostockich
uczniów do wzięcia udziału w gło-
sowaniu na najlepszą grę kompu-
terową. Pokażcie, w co lubicie grać, po
które tytuły sięgacie najczęściej. 
Rozpoczynamy kolejne głosowanie! 
Kliknij tutaj...

Najlepsze książki i gry
komputerowe

 według białostockiej młodzieży

GRH Konsulat Historii 

http://pracownia.ckubialystok.pl/wp-content/uploads/2022/09/GRH.pdf
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Electronic+Arts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDS0yE7JylHiBHPyDMyNtVSyk630k8vS9ZPzcwtKS1KL4ssyU1Lz0xNzU60KSpNyMoszUosWsfK75qQmlxTl52UmKzgWlRTvYGXcxc7EwQAAKVPk2VoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwioxIvUy7n6AhWCuIsKHUGzD7EQmxMoAXoECHcQAw
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/278322?lang=pl
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/278322?lang=pl
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/729549?lang=pl

