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Z dalekich Mrozów do szkoły „na górce”… 

  Historia naszej szkoły rozpoczyna się w Mrozach, niewielkiej, ale 

znanej miejscowości turystycznej, malowniczo położonej nad jeziorem 

niedaleko Ełku, w ośrodku kolonijnym Białostockiego Przedsiębiorstwa 

Miejskiego. To właśnie tutaj 15 października 1959 roku Pan Jacek Sawera, 

pierwszy dyrektor, zapoczątkował działalność placówki, powołanej do życia 

przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych pod 

nazwą: Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Białostockiego 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego (BPBM). Dziewięćdziesięciu dwu 

uczniów rozpoczęło naukę w zawodzie murarz-tynkarz. Praktyki odbywali 

na budowach prowadzonych przez BPBM w Ełku. 

 Wkrótce rosnące potrzeby budownictwa w województwie, położenie 

szkoły z dala od większych ośrodków i wiążące się z tym trudności z jej 

utrzymaniem, a zwłaszcza konieczność zapewnienia uczniom praktyk, 

zadecydowały o zmianie lokalizacji. Część budynku zajmowanego przez 

BPBM w Białymstoku przy ul. Dzierżyńskiego 14/16 przeznaczono na nową 

siedzibę szkoły. Wraz z przeprowadzką do nowego lokum wprowadzono 

nowe kierunki kształcenia – od tego momentu uczniowie mogą zdobyć zawód 

montera instalacji sanitarnych, betoniarza-zbrojarza, kierowcy mechanika, 

elektromontera, mechanika maszyn budowlanych. W latach 1961-1965 do 

22 wzrosła liczba oddziałów w szkole.  

  W listopadzie 1964 r. szkoła ponownie zmienia swoją lokalizację. Nasz 

nowy adres, aktualny do dziś, to Antoniuk Fabryczny 40. Szybko staliśmy 

się rozpoznawalni jako szkoła „na górce”, bowiem posesja ulokowana na 

niewielkim wzniesieniu 

była doskonale zewsząd 

widoczna, tym bardziej, 

że wokół po horyzont 

rozciągały się pola, a 

tylko gdzieniegdzie 

pojawiały się domki.  
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Na początku działał tylko internat, ale już w kwietniu 1965 oddano do 

użytku budynek szkolny, w którym rozpoczęła działalność dwuletnia Szkoła 

Mistrzów Budowlanych. Otwarto także filię szkoły w Bielsku Podlaskim, 

która funkcjonowała do roku 1971, kiedy to przekształciła się w samodzielną 

placówkę. Wkrótce powstaje filia w Augustowie (działa w latach 1965 – 

1968, potem przekształcona w odrębną placówkę) i w Ełku (1966). 

 Szkoła Mistrzów Budowlanych przestaje funkcjonować w marcu 

 1969r., ponieważ w jej miejsce powołano Państwową Komisję 

Egzaminacyjną, nadającą tytuły robotników wykwalifikowanych i mistrzów 

w zawodach budowlanych i mechanicznych. Zaczyna również pracę 

wieczorowe Technikum Budowlane dla Pracujących na podbudowie 

zasadniczej szkoły zawodowej. W związku z tym wprowadzono nową nazwę 

szkoły: Technikum i  Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących 

Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom 

rynku, rozszerzono ofertę kierunków kształcenia w zasadniczej szkole 

zawodowej – pojawiły się takie zawody jak: sztukator- malarz, monter 

rurociągów przemysłowych, produkcja szkła i wyrobów szklanych. 

  W latach 1972-1982 w szkole obowiązywało noszenie mundurków 

uczniowskich, ufundowanych przez zakłady pracy, w których uczniowie 

odbywali praktykę. Współpracujące ze szkołą zakłady pracy finansowały 

posiłki regeneracyjne, wydawane uczniom w czasie przerw nie tylko  

w zakładach pracy i na budowach, ale także w szkole.  

 

 

 

Przerwa w pracy na 

posiłek regeneracyjny 

w BPIE - styczeń 1977  
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A rzeczywistość szkolna – to oczywiście nauka  i wytężona praca pod 

kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.  

 

Młodzież podczas lekcji – 

kwiecień 1974r. Godne uwagi 

jest hasło: „ Co ludowe – to 

piękne” będące znakiem 

tamtych czasów.  

  

 

 

P. Jadwiga Hryniewicka z 

uczniami w pracowni 

budowlanej – kwiecień 1974r.  

 

 

 

 

 

Lekcja matematyki 

prowadzona przez  

T. Sielawę – grudzień 1976 r.  

   

 

 

Na lekcji języka polskiego 

prowadzonej przez P. Alicję 

Meredyk – grudzień1976 r.  

 



 6 

 W maju 1972 r. odbyła się pierwsza w historii szkoły matura, którą 

zdawali uczniowie Technikum Zawodowego dla Pracujących na podbudowie 

zasadniczej szkoły zawodowej. 

 

Mgr Teresa Kowalczuk na egzaminie maturalnym – hasło towarzyszące 

uczniom na tej maturze to: „Młodzież – przyszłością Polski Ludowej”  

 

 

 

 

Maturę przeżywali nie tylko uczniowie, ale 

i ich nauczyciele – komisja na egzaminie 

maturalnym z matematyki: Anna 

Rudzińska, Janina Zabielska, Teresa 

Kowalczuk i Jan Świerkowski 

 – 10 maja 1977r.   
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mgr Barbara Konopko na 

maturze - maj 2001 r.  

W tle słowa: „Wspominać 

młodzieży o dziełach jej 

przodków, dać jej poznać 

najświetniejsze narodu 

epoki. Jest to nieomylny 

sposób zaszczepienia  

    w narodzie silnego przywiązania do kraju.” 

 Następnym ważnym etapem rozwoju naszej szkoły było powołanie 

Filii Technikum Budowlanego dla Pracujących w Bielsku Podlaskim  

o specjalności budownictwo ogólne przy Zasadniczej Szkole Budowlanej dla 

Pracujących Bielsko-Podlaskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. 

Funkcjonowała ona od 1 września 1973 r. do 1978 r. 

 Rok szkolny 1976/1977 to rok wielu ważnych wydarzeń w życiu 

szkoły. W technikum wprowadzono dwie nowe specjalności: wyposażenie 

sanitarne budynków oraz maszyny i urządzenia budowlane.  

Od 1 października 1976 r. rozpoczął w szkole działalność Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego Białostockiego Zjednoczenia 

Budownictwa (działał do 31 grudnia 

1981 r.). Kilka dni później, 3 października 

1976 r., odbyła się uroczystość nadania 

Zasadniczej Szkole Budowlanej dla 

Pracujących Białostockiego Zjednoczenia 

Budownictwa imienia Generała Ignacego 

Prądzyńskiego, połączona z otwarciem  

w budynku internatu Izby Tradycji 

Budowlanych.  

 

Odsłonięcie portretu patrona szkoły 

 – 3 października 1976r.  
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 1 lutego 1977 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku 

wydało zarządzenie w sprawie przemianowania szkoły na Zespół Szkół 

Budowlanych im. Gen. I. Prądzyńskiego Ministerstwa Budownictwa 

i Przemysłu Materiałów Budowlanych. W jego skład weszły szkoły: 

Technikum Budowlane dla Pracujących Białostockiego Zjednoczenia 

Budownictwa, Średnie Studium Zawodowe oraz Zasadnicza Szkoła 

Budowlana dla Pracujących. 

Od 1 września 1977 r. Zasadnicza Szkoła Budowlana rozpoczęła kształcenie 

uczniów w nowym zawodzie: ślusarz-spawacz. Jest to także data rozpoczęcia 

w szkole kształcenia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących 

Dorosłych. Szkoła ta funkcjonowała do 1985 r. 

 Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii szkoły było ufundowanie 

szkole sztandaru przez Białostockie Zjednoczenie Budownictwa. 

Uroczystości przekazania sztandaru dyrekcji szkoły odbyły się 13 listopada 

1977 r. 

 

 

Mocowanie sztandaru do 

drzewca - dyr. BPIS Edward 

Gajewski  

 

 

 

 

 

 

Dyr. BZB Kicman wręcza nowo ufundowany 

sztandar dyrektorowi szkoły  

Cz. Łapuciowi  
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Przekazanie sztandaru 

pocztowi sztandarowemu.  

 

 

 

 

 Pierwsze ślubowanie  

  

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania 

z dnia 22 lutego 1978 r. nazwa szkoły uległa 

kolejnej zmianie i od stycznia 1978 r., 

otrzymała brzmienie: Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Ignacego Prą-

dzyńskiego Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa Ministerstwa Budow-

nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Białymstoku. 

  Z początkiem roku szkolnego 1979/1980 w Zasadniczej Szkole 

Budowlanej wprowadzono nowy zawód: technolog robót wykończeniowych 

 w budownictwie. Dwa lata później, na podstawie porozumienia pomiędzy 

Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych a wojewodą 

białostockim, nasza szkoła została włączona w sferę gospodarki terenowej. 

Dnia 20 stycznia 1983 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania wydało kolejną 

decyzję w sprawie zmiany nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlanych  

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego Regionalnego Zrzeszenia Budownictwa.  

Na parę lat nastąpiła pewna stabilizacja. 

 W historii szkoły zdarzały się okresy, kiedy nasze pomieszczenia 

dzieliliśmy z innymi szkołami z osiedla. W roku szkolnym 1982/1983 ze 

względu na brak miejsc w szkołach podstawowych dla dzieci 

 z rozbudowującego się wokół naszej szkoły nowego osiedla mieszkaniowego 
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Dziesięciny II, dyrekcja szkoły wyraziła zgodę na przekazanie sześciu sal 

lekcyjnych na okres 3 lat na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 24. 

 Kolejną ważną decyzją podjętą przez dyrekcję szkoły było 

wprowadzenie w roku szkolnym 1987/1988 kształcenia w klasach 

wielozawodowych, rozpoczynając tym samym trwającą do dziś współpracę 

 z Cechami Rzemiosł i Przedsiębiorczości. W roku 1987 rozpoczęła się także 

współpraca szkoły z Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym 

Politechniki Białostockiej. Studenci odbywali w naszej szkole praktyki 

pedagogiczne pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych branży 

budowlanej, a także uczestniczyli w zajęciach z metodyki nauczania 

przedmiotów zawodowych, które prowadziła wicedyrektor mgr inż. Janina 

Nierychlewska. Ta korzystna dla szkoły współpraca trwała do roku 1999. 

 Rok szkolny 1989/1990 to rok, w którym szkoła obchodziła 30-lecie 

istnienia. W dniach 14-15 października 1989 r. odbyły się związane z tym 

uroczystości: Msza Święta dziękczynna w kościele Św. Kazimierza oraz 

oficjalne uroczystości w szkole z udziałem wielu zaproszonych gości  

- przedstawicieli ówczesnych władz miejskich, oświatowych i resortowych, 

współpracujących zakładów pracy i przede wszystkim tych, którzy tę  

30 – letnią historię tworzyli. Z okazji jubileuszu sztandar szkoły został 

odznaczony Złotą odznaką „Zasłużony dla 

Budownictwa i  Przemysłu Materiałów 

Budowlanych” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony 

Białostocczyźnie”, a w holu została odsłonięta 

pamiątkowa tablica poświęcona patronowi 

szkoły Generałowi Ignacemu Prądzyńskiemu. 

Nauczyciele i  pracownicy szkoły zostali 

uhonorowani odznaczeniami i nagrodami. 

 

Wystąpienie dyr. Janiny Nierychlewskiej 

podczas uroczystości z okazji 30-lecia szkoły.  
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V-ce wojewoda Aleksander Czuż  

odznacza sztandar Złotą Odznaką  

„Zasłużony Białostocczyźnie” 

 

  

 

 

Część artystyczna... 

 

 

 

 

 

 

... i zaproszeni goście 
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  Kolejna zmiana nazwy szkoły nastąpiła 1 sierpnia 1989 r., otrzymała 

brzmienie: Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego 

w Białymstoku. 

 Z inicjatywy nowego dyrektora szkoły mgr inż. Janiny 

Nierychlewskiej wojewoda białostocki w dn. 30 grudnia 1989 r. wydał 

zarządzenie zezwalające na uruchomienie od 1 września 1990 r. w Zespole 

Szkół Budowlanych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku Technikum 

Zawodowego na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej 

o specjalności budownictwo ogólne, z możliwością utworzenia w latach 

następnych innych specjalności. Ostatni miesiąc roku szkolnego 1989/1990 

przyniósł szkole ważną, bo ograniczającą jej możliwości lokalowe decyzję 

kuratorium, dotyczącą przekazania w użytkowanie na okres przejściowy 

Szkole Podstawowej Nr 38 trzech sal lekcyjnych, w których na trzy zmiany 

miały się uczyć dzieci z klas I – III. To już druga szkoła podstawowa, która 

korzystała z naszych sal lekcyjnych. 

 Dnia 1 września 1990r. rozpoczęło funkcjonowanie dzienne 

Technikum Zawodowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 

 o specjalności budownictwo ogólne. Naukę podjęło w nim 21 uczniów. 

 W roku szkolnym 1991/1992 powstała pierwsza klasa Technikum 

Zawodowego na podbudowie programowej szkoły podstawowej o specjalności 

technologia wody. Rok później 1 września 1991 r. jedna klasa druga 

 w zawodzie malarz budowlany z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole 

Szkół Budowlano- Geodezyjnych im. St. Bryły w Białymstoku została 

przeniesiona do naszej szkoły. 

 Dnia 11 stycznia 1991 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania powołało 

przy Zespole Szkół Budowlanych im. Gen. I. Prądzyńskiego Państwową 

Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych 

w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: murarz, malarz 

budowlany, technolog robót wykończeniowych, monter instalacji 

budowlanych. W następnych latach rozszerzono uprawnienia komisji  

w zakresie egzaminów w kolejnych zawodach: fryzjer, złotnik- jubiler, 

technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik mechanik, 
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optyk okularowy. W ten sposób staliśmy się wiodącą palcówką w zakresie 

kształcenia i egzaminowania uczniów w różnych zawodach. 

 W roku szkolnym 1991/1992 zwiększyła się liczba uczniów  

w Technikum Zawodowym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. 

Powstały dwie klasy pierwsze: jedna łączona o specjalnościach budownictwo 

ogólne i wyposażenie sanitarne budynków, druga o specjalności maszyny 

i urządzenia budowlane. Naukę rozpoczęli też uczniowie w Technikum 

Zawodowym na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności technologia 

wody. Kierunek ten otworzył nowe możliwości rozwoju w przyszłościowej 

dziedzinie ochrony środowiska. 

Również w tym samym roku szkolnym ponownie rozpoczęła w naszej szkole 

naukę młodzież z OHP w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących 

Dorosłych w zawodzie murarz o dwuletnim cyklu nauczania. W związku ze 

zwiększeniem ilości klas w szkole i koniecznością tworzenia pracowni 

technologii wody, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 38 opuścili nasz 

budynek. 

 Dnia 12 lutego 1992 r. po raz pierwszy w dziejach szkoły odbył się 

konkurs na dyrektora naczelnego szkoły, w którym jednogłośnie została 

wybrana mgr inż. Janina Nierychlewska. 

Również w tym roku szkolnym nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białymstoku.  

W skład zespołu weszły wszystkie istniejące już szkoły: Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa, Technikum Zawodowe i Technikum Zawodowe dla Pracujących. 

Każda z tych szkół otrzymała prawo używania 

imienia Gen. I. Prądzyńskiego. Kolejna zmiana 

dotyczyła zmiany nazwy Technikum 

Zawodowego dla Pracujących na Technikum 

Zawodowe dla Dorosłych. Nie dokonano naboru 

do klas pierwszych Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej dla Pracujących oraz Technikum 

Zawodowego dla Dorosłych z powodu braku 

kandydatów. 
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W dn. 12 lutego 1993 r. został zatwierdzony przez radę pedagogiczną 

pierwszy w historii Statut Szkoły, ważny dokument – akt prawa szkolnego, 

który w kolejnych latach ulegał modyfikacji w związku z koniecznością 

dostosowania jego treści do zmieniającego się prawa oświatowego. W tym też 

roku pierwszą maturę zdawali uczniowie Technikum Zawodowego na 

podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. 

 Na wniosek pani dyrektor Janiny Nierychlewskiej Kuratorium 

Oświaty w Białymstoku powołało przy ZSZ Nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego 

Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów 

kwalifikacyjnych oraz przyznawania tytułów kwalifikacyjnych bez 

egzaminów w zawodach: murarz, malarz budowlany, technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji sanitarnych, betoniarz-

zbrojarz, elektromonter. Miało to miejsce w 1994 r. Z końcem upływającego 

roku szkolnego zawieszono działalność Technikum Zawodowego dla 

Dorosłych. 

  

 

W maju 1996r. odbyła się 

pierwsza matura w Technikum 

Zawodowym na podbudowie 

szkoły podstawowej 

 

 

 

 Bardzo ważnym wydarzeniem w historii szkoły stało się przekazanie 

decyzją Kuratora Oświaty w Białymstoku internatu z dniem 1 września 

1997 r. na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. 

 Rok szkolny 1998/1999 przyniósł rozpoczęcie kształcenia w drugim 

ciągu kierunku technik ochrony środowiska ze specjalnością uzdatnianie 

wody i oczyszczanie ścieków. 

 W październiku 1999 r. obchodziliśmy uroczystość 40-lecia Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku. 
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Główne obchody poprzedzone były Mszą Świętą dziękczynną odprawioną  

w kościele Św. Kazimierza i Świętą Liturgią w cerkwi Św. Ducha. Podczas 

uroczystości religijnych poświęcony został nowy sztandar szkoły 

ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Uroczystości w siedzibie szkoły 

zgromadziły grono znakomitych gości: parlamentarzystów, przedstawicieli 

władz wojewódzkich, miejskich i oświatowych, instytucji i przedsiębiorstw 

współpracujących ze szkołą, duchownych kościoła katolickiego 

i prawosławnego oraz wieloletnich nauczycieli i pracowników naszej 

placówki. Obchody jubileuszowe zakończył wspólny wyjazd rady 

pedagogicznej i pracowników szkoły śladami naszego patrona – Generała 

Ignacego Prądzyńskiego.  

 

 

40-lecie ZSZ Nr 5  

przemówienie  

dyr. Janiny 

Nierychlewskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości z okazji 

jubileuszu 40 – lecia 

szkoły w Cerkwi p.w. 

Św. Ducha 
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... i w Kościele p.w. Św. Kazimierza 

celebrowane przez Ks. 

Proboszcza   Bogdana 

Maksimowicza  

 

 

 

 

 

 

Na pierwszym planie v-ce dyr. Krystyna Fiedorowicz, senator RP Stanisław 

Marczuk i v-ce kurator Jędrzej Łucyk 
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 Rok szkolny 2000/2001 przyniósł kolejny przełom. Ponieważ reforma 

strukturalna w systemie edukacji lada moment wkraczała do szkół 

ponadgimnazjalnych, był to rok intensywnych szkoleń całej kadry 

pedagogicznej, podwyższania kwalifikacji, aby dobrze przygotować się do 

nowych zadań w zreformowanej rzeczywistości szkolnej.  

 

 

 

Szkolenie rady pedagogicznej 

prowadzone przez 

mgr inż. Barbarę Korecką 

10 września 2000r. 

  

 

W roku szkolnym 2001/2002 nie przeprowadziliśmy rekrutacji do klas 

pierwszych na dotychczasowych zasadach, ponieważ ostatecznie wygasły 

ośmioletnie szkoły podstawowe i trzeba było poczekać rok na absolwentów 

nowo utworzonych trzyletnich gimnazjów. Ale z inicjatywy Wydziału 

Edukacji Urzędu Miejskiego w naszej szkole utworzone zostały trzy odziały 

zbiorcze (1 murarzy i 2 wielozawodowe) dla uczniów powtarzających klasy 

pierwsze zasadniczej szkoły zawodowej – były to ostatnie klasy idące starym 

trybem nauczania. 

 Dnia 25 lutego 2002 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 

założenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego 

Prądzyńskiego w Białymstoku nowego typu szkoły - VIII Liceum 

Profilowanego oraz przekształcenia dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej i technikum w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych: 

powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 i Technikum Zawodowe  

o czteroletnim cyklu kształcenia. Rozpoczęły one swoją działalność od  

1 września 2002 r. 

 W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła była współorganizatorem  

II Biegu Niepodległości o puchar Dyrektora Szkoły, który odbył się  
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9 listopada 2002 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości na osiedlu 

TBS – Bacieczki.  

 Dnia 5 kwietnia 2004 r. Rada Miejska podjęła kolejną uchwałę  

w sprawie przekształcenia technikum na podbudowie programowej szkoły 

zasadniczej z dniem 1 września 2004 r. w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie 

Technikum Uzupełniające Nr 5 w Białymstoku. Była to trzyletnia publiczna 

szkoła dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, kształcąca  

w systemie dziennym. 

 Wraz ze zmianami strukturalnymi w ramach reformy edukacji, 

nastąpiły istotne zmiany zasad egzaminowania. Kuratorium Oświaty  

w Białymstoku 13 maja 2003 r. powołało dyrektor szkoły mgr inż. Janinę 

Nierychlewską na przedstawiciela i  koordynatora kształcenia zawodowego 

młodocianych pracowników w województwie podlaskim. Pani dyrektor 

funkcję tę pełniła do końca swej kadencji. 

 Szkoła uzyskała wyróżnienie I stopnia w konkursie na „Program 

Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkoły Zawodowej” w ramach programu 

Phare 2001 SSG. Wymierne efekty tego wyróżnienia to wyposażenie 

komputerowe tworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery i Doradztwa 

Zawodowego 

 W roku szkolnym 2004/2005 utworzono Szkolny Ośrodek Kariery 

i zatrudniono doradcę zawodowego. W tym też roku odbyły się 

demokratyczne wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

poprzedzone prawdziwą kampanią wyborczą.   

 W gronie 15 posłów województwa podlaskiego na XII Sesję Sejmu 

Dzieci i Młodzieży znalazły się dwie uczennice z naszej szkoły, których prace 

konkursowe zostały wytypowane spośród 186 nadesłanych prac pisemnych. 

W VIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych” jeden z naszych uczniów został laureatem. 

W tym roku nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do nowej matury 

i zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
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 Rok szkolny 2006/2007 to ostatni rok pracy szkoły pod kierunkiem 

dyrektor mgr inż. Janiny Nierychlewskiej, która po 32 latach pracy, od 

początku w tej szkole, postanowiła przejść na emeryturę. W związku  

z powyższym jest to również rok wyboru nowego dyrektora. Konkurs 

przeprowadzony 22 maja 2007 r. wyłonił spośród dwóch kandydatów  

mgr Grażynę Kowerko, nauczyciela języka polskiego z piętnastoletnim 

stażem pracy w naszej szkole. 

 

Pani dyrektor Janina Nierychlewska pożegnała się z uczniami szkoły 

podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 22 czerwca 2007 r. Wówczas 

nastąpiło również symboliczne przekazanie sztandaru szkoły i obowiązków 

pani dyrektor Grażynie Kowerko. 

 Natomiast pożegnanie odchodzącej pani dyrektor z całą kadrą 

pedagogiczną, pracownikami administracji i pracownikami obsługi miało 

miejsce po plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 26 czerwca 

2007 r.  

 Rok szkolny 2007/2008 rozpoczęła dyrektor mgr Grażyna Kowerko.  

W tym roku po kilku latach przerwy spowodowanej reformą oświaty, 

wróciliśmy w zasadniczej szkole zawodowej do specjalności technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie, a w roku następnym do naszej oferty 
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kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej wrócił zawód monter instalacji 

urządzeń sanitarnych. Wprowadziliśmy również w Technikum Zawodowym 

zawód technik budownictwa dla uczniów kończących gimnazja. W związku  

z tym w celu zapewnienia praktyk zawodowych uczniom szkoła nawiązała 

współpracę z nowymi firmami. 

Lata 2009/2010 upłynęły pod znakiem samorządności, przedsiębiorczości, 

działań wolontariatu, aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia 

społecznego i kulturalnego. Prężnie działa w szkole Samorząd Uczniowski. 

Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się takie uroczystości 

organizowane przez jego członków, jak zabawa integracyjna z udziałem klas 

pierwszych, Święto Wiosny, różnego rodzaju konkursy. Młodzież skutecznie 

włączyła się w realizację projektu: „Nie rezygnuj-zostań!”, mającego na celu 

podniesienie frekwencji wśród uczniów. 

 Szkolne koło wolontariatu to formacja, której efekty są zauważane nie 

tylko w szkole, ale również na terenie miasta. Jego członkowie biorą udział 

w licznych akcjach charytatywnych i współpracują z wieloma organizacjami, 

stowarzyszeniami i placówkami społecznymi działającymi na terenie 

naszego miasta. Najważniejsze z nich to: Podlaskie Centrum Wolontariatu, 

Departament Spraw Społecznych, Polski Związek Niewidomych, Fundacja 

na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, 

Stowarzyszenie Rubież, Dom Małego Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, KLANZA, UNICEF, Polskie Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami, Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku. Za wzorową 

działalność nasi wolontariusze otrzymywali wielokrotnie podziękowania  

i wyróżnienia.  

 Nauczyciele tworzyli projekty edukacyjne, jak również byli 

inicjatorami konkursów międzyszkolnych. Najważniejsze z nich to: 

Konferencja szkoleniowa – Z energią chrońmy klimat, projekt obchodów 

Dnia Ziemi. Obchody Dni Ziemi to cykliczna impreza, która odbywała się  

w naszej szkole od momentu powołania technikum zawodowego w zawodzie 

technik ochrony środowiska i angażowała młodzież z innych szkół, nie tylko 

z miasta, ale również i spoza jego granic. 
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Włączyliśmy również do swojej działalności kilka konkursów 

międzyszkolnych, a są to takie przedsięwzięcia, jak: Dzieło Generała 

Ignacego Prądzyńskiego – Przewodnik po Kanale Augustowskim, 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w Języku Obcym. 

Te wszystkie formy aktywności pokazują, że jesteśmy otwarci na potrzeby 

innych, dostrzegamy problemy wokół nas, a poza tym integrują całą 

społeczność szkolną i budują wizerunek szkoły na zewnątrz.  

Rok 2008/2009 przy-

niósł kolejne wyróżnienie dla 

naszej szkoły, stypendystką 

Prezesa Rady Ministrów zo-

stała uczennica klasy IV 

technikum ochrony środowi-

ska, Ewa Redlińska. W roku 

szkolnym 2009/2010 miała 

miejsce podniosła uroczy-

stość. Dnia 9 października 

2009r. obchodziliśmy 50 – lecie 

Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 5 im. Generała Ignacego 

Prądzyńskiego w Białym-

stoku. Główne obchody po-

przedzone były Mszą Świętą 

Dziękczynną odprawioną  

w kościele Świętego Kazi-

mierza i Świętą Liturgią  

w cerkwi Świętego Ducha. 

Uroczystości siedzibie szkoły 

gromadziły grono znakomitych gości: parlamentarzystów, przedstawicieli 

władz wojewódzkich, miejskich i oświatowych, instytucji i przedsiębiorstw 

współpracujących ze szkołą, duchownych kościoła katolickiego i kościoła 

prawosławnego oraz wieloletnich nauczycieli i pracowników naszej placówki. 

Pani dyr. Grażyna Kowerko  

i zaproszeni goście 

Spotkanie w pokoju nauczycielskim 
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Po przemówieniach pani dyrektor Grażyny Kowerko i zaproszonych gości 

odbyła się część artystyczna w wykonaniu naszych uczniów. Następnie 

wszyscy uczestnicy uroczystości zaproszeni goście mogli obejrzeć nowo 

otwartą pracownię multimedialną z tablicą interaktywną i stanowiskami kompute-

rowymi dla uczniów. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem. 

Na koniec roku szkolnego 2009/2010 pożegnaliśmy ostatnich                                 

25 absolwentów czteroletniego Technikum Zawodowego na podbudowie 

szkoły gimnazjalnej o specjalności ochrona środowiska. Naszą szkołę opusz-

czają również ostatni uczniowie trzyletniego VIII Liceum Profilowanego na 

podbudowie szkoły gimnazjalnej. W tym samym czasie otworzyliśmy klasę 

czteroletniego Technikum Zawodowego na podbudowie szkoły gimnazjalnej 

o specjalności technik usług fryzjerskich. Niestety w latach następnych nie 

było kontynuacji ze względu na brak naboru, dlatego na koniec roku szkol-

nego 2013/2014 pożegnaliśmy ostatnich 20 absolwentek tej klasy. 

    W maju 2013r. odbył się konkurs na dyrektora naczelnego szkoły, który wygrała    

mgr Izabela Popławska i 1.09.2013r. rozpoczęła pracę jako dyrektor Zespołu Szkół Za-

wodowych Nr 5  w Białymstoku. Pani dyrektor Izabela Popławska jest nauczycielem 

chemii. 

W czerwcu 2014 pożegnaliśmy ostatni roczniku uczniów  w zawodzie technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie. We wrześniu tego samego roku naukę rozpoczyna-

ją uczniowie  w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

w  klasie murarz -tynkarz. 

Tylko do końca roku szkolnego 2013/2014 mieliśmy klasy czteroletniego Technikum 

Zawodowego na podbudowie szkoły gimnazjalnej o specjalności technik budownictwa. 

W 2014r., w całej szkole zostało zainstalowane stałe łącze internetowe, 

wszystkie klasopracownie zostały wyposażone w komputery, rzutniki mul-

timedialne i ekrany. Dzięki temu nauczyciele mogli wykorzystywać nowo-

czesne technologie nauczania. 

W  roku szkolnym 2015/2016 otrzymaliśmy zgodę na utworzenie klasy  

w zawodzie dekarz. Była to pierwsza klasa patronacka w szkole, którą swoją 

opieką objęła znacząca na rynku światowym firma Fakro.  Od tego momentu 

zawód ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a uczniowie kształcą-

cy się w tym fachu odnoszą duże sukcesy.  
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Od września 2017r. mamy w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5  Szkołę 

Branżową I stopnia. Jest to znak, że kolejna reforma oświaty weszła do  

naszej szkoły. 

Dnia 1.09.2018r. pani dyrektor Izabela Popławska po ponownym  

wygraniu  konkursu na dyrektora naczelnego szkoły, rozpoczęła drugą  

kadencję na tym stanowisku. 

Od 1.09.2019r.nasi nauczyciele korzystają tylko z dziennika elektronicznego.  

W 2019r. otrzymaliśmy ponownie  Złoty Certyfikat sprawdzonego 

uczestnika programu Zadowolony Konsument. Jest to program mający na 

celu badanie jakości oferty edukacyjnej prowadzonej przez Europejskie  

Centrum Nadzoru. Strona internetowa: zadowolonykonsument.pl to miejsce,  

w którym prezentowane są wyłącznie firmy/szkoły polecane przez swoich 

odbiorców, dlatego tym bardziej jest nam miło, że możemy pochwalić się  

takim wyróżnieniem.  

We wrześniu 2019r. rozpoczęli w naszej szkole naukę uczniowie  

z podwójnego rocznika, a mianowicie : absolwenci gimnazjów i szkół podsta-

wowych. W następnym roku szkolnym absolwentów gimnazjów już nie zre-

krutujemy, ponieważ gimnazja przejdą do historii zgodnie z decyzją władz 

oświatowych. 
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Kadra kierownicza szkoły 

Dyrektorzy szkoły: 

   

Jacek Sawera 

1.09.1959 –31.08. 1967 

mgr Henryk Popko 

1.09.1967 –31.08.1971 

inż. Stanisław 

Bartoszewicz 

1.09.1971- 31.08.1972 

   

mgr inż. Czesław 

Łapuć 

1.09.1972 – 31.12.1978 

mgr Krzysztof Łysko 

1.01.1979 – 31.08.1989 

mgr inż. Janina 

Nierychlewska 

1.09.1989 – 31.08.2007 

  

 

 

 

 

 

mgr Grażyna Kowerko 

1.09.2007 – 31.08.2013r. 

mgr Izabela Popławska 

1.09.2013r. – do chwili 

obecnej  
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Od lewej: mgr Grażyna Kowerko, mgr inż. Krystyna Smółko,  

mgr Elżbieta Holcman 

Kierownicy szkolenia zawodowego:  

  inż. Remigiusz Radziwoński  1959 – 1960  

  Stanisław Krzętowski   1960 – 1961  

  Władysław Chartanowicz  1962 – 1981  

  inż. Ryszard Kaźmierczak 1968 – 1987  

  inż. Ryszard Gólcz   1987 – 2003  

  mgr inż. Krystyna Smółko 2003   

Obecna kadra kierownicza 

 

 

 mgr Izabela Popławska 

                   mgr Izabela Popławska  

            dyrektor 

mgr Ewa Mikulak     

wicedyrektor 

mgr inż. Krystyna Smółko 

kierownik  kształcenia  

praktycznego 
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Rozwój bazy i infrastruktury ZSZ Nr 5 

 Śledząc przez lata kolejne zmiany i przekształcenia, jakie zachodziły 

w ZSZ Nr 5, nie sposób pominąć zmian zachodzących w infrastrukturze 

szkoły. Najpoważniejszą była przeprowadzka do nowego budynku w 1965 

roku, o czym już była mowa wcześniej. 

Jako pierwsze powstały pracownie: fizyczna, budowlana, elektryczna, 

mechaniczna i instalacji sanitarnych, a także biblioteka szkolna. 

Początki były skromne, ale w kolejnych latach wprowadzanie nowych 

specjalności i kierunków kształcenia pociągnęło za sobą konieczność 

reorganizacji istniejących pracowni, zakupu nowego sprzętu i pomocy 

dydaktycznych, a niejednokrotnie – tworzenia od podstaw nowych pracowni. 

Jednym z najpoważniejszych tego typu przedsięwzięć było utworzenie 

nowoczesnej pracowni komputerowej w roku szkolnym 1998/1999. Wiązało 

się to z wykonaniem generalnego remontu sali, wraz z założeniem nowej 

instalacji do sieci komputerowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej 

przekazało szkole komputery nowej generacji. W tym samym roku szkolnym 

od podstaw zorganizowano laboratorium analizy.  

W roku szkolnym 2005/2006 otrzymaliśmy długo oczekiwaną nową 

pracownię komputerową w ramach programu prowadzonego przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, a w czytelni szkolnej utworzono 

centrum multimedialne. 

16.10.2012r. to ważna data w historii naszej szkoły. Tego dnia miało miejsce 

uroczyste otwarcie i poświęcenie warsztatów budowlanych i pracowni fry-

zjerskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, 

miejskich i oświatowych, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących ze 

szkołą, duchownych kościoła katolickiego i kościoła prawosławnego. Od tego 

momentu uczniowie klas budowlanych i fryzjerskich mogą zgłębiać tajniki 

swoich zawodów nie tylko u pracodawców, ale również pod czujnym okiem 

nauczycieli zawodu z naszej szkoły.  
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W tym samym roku powstała klasa o profilu fryzjer, której uczniowie zajęcia 

praktyczne odbywają w nowoczesnej szkolnej pracowni fryzjerskiej wyre-

montowanej przez naszych uczniów.  

W 2016r. nasza szkoła  przystąpiła   do projektu obywatelskiego na budowę 

boiska trawiastego, który został opracowany przez pana Andrzeja Zięciaka. 

Uzyskał  on ponad 2000 głosów i wygrał z innymi projektami osiedlowymi. 

Dnia 10.05.2017r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie boiska z udzia-

łem prezydenta Miasta Białegostoku oraz władz oświatowych, przedstawi-

cieli instytucji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą, duchownych 

kościoła katolickiego i kościoła prawosławnego.      

 

 

Rok później 19.04.2018r. miało miejsce otwarcie  warsztatów budowlanych. 

Pan prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski w obecności pa-

ni dyrektor Izabeli Popławskiej i ucznia - zdobywcy prestiżowej nagrody 

szkolnej- Ignaś 2017, dokonał przecięcia wstęgi i tym samym zainaugurował 

działalność  nowych warsztatów szkolnych, które zostały poświęcone przez 

duchownych wyznania katolickiego i prawosławnego. W uroczystości wzięli 

udział przedstawiciele władz miejskich i oświatowych, instytucji  

i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą, dyrektorzy szkół. Warsztaty 

zostały sfinansowane w 100% przez Miasto Białystok w kwocie - 684 tys. zł. 

W ramach modernizacji powstały: trzy warsztaty z magazynami dla zawo-

dów monter zabudowy i robót wykończeniowych, dekarz i  murarz-tynkarz, 

zaplecze socjalne dla nauczycieli i uczniów,  dwie szatnie dla uczniów. 

Warsztaty zostały doposażone przez miasto Białystok, firmy patronackie: 

Otwarcie boiska szkolnego 2016r. 
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Prefbet Śniadowo, Blachotrapez, FAKRO, Związek Polskie Okna i Drzwi. 

Dzięki nim uczniowie w bardzo dobrych warunkach uczą się zawodów. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty budowlane do 

nauki zawodu monter 

suchej zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

Warsztaty budowlane do 

nauki zawodu murarz-tynkarz 
 

Warsztaty budowlane do 

nauki zawodu dekarz 
 

Otwarcie warsztatów 

budowlanych 2018r. 
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Od 1.09.2018r. uczniowie klas budowlanych korzystają z nowoczesnej 

pracowni rysunku budowlanego i dokumentacji technicznej. Sala posiada 

stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz stoły 

kreślarskie.  Klasopracownia powstała w ramach projektu unijnego: „Pono-

szę kwalifikacje – jestem dobrym pracownikiem”, a wszystkie prace 

remontowe wykonali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli 

zajęć praktycznych branży budowlanej. 

Także od 1.09.2018r. nasza młodzież ma do swojej dyspozycji nowe laborato-

rium językowe. Wyposażenie pracowni zostało sfinansowane przez Miasto 

Białystok, a remont sali wykonali uczniowie klas budowlanych ZSZ Nr 5. 

Klasopracownia wygląda estetycznie i profesjonalnie, a nauka języka an-

gielskiego jest teraz atrakcyjniejsza dla uczniów i na pewno sprzyjać będzie 

efektywniejszemu uczeniu się, zwłaszcza, że w nowej pracowni uczniowie 

poznają również zawodowy język obcy. 

 

 

W okresie ostatnich 

dziesięciu lat w szkole  

odnowiono i zmodernizowa-

no  również wiele innych 

pomieszczeń, takich jak, 

np.: sale lekcyjne, gabinety 

kadry kierowniczej, admini-

Nowa pracownia budowlana Laboratorium językowe 

Siłownia 
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stracji szkoły, pedagoga i psychologa, pokój nauczycielski, siłownię, bibliote-

kę. Szatnia została przeniesiona na parter. W dawnej sali budowlanej po-

wstała dobrze wyposażona siłownia. Sklepik również zmienił swoją lokaliza-

cję i po remoncie zyskał nowoczesny wygląd.  

Ważnym miejscem w szkole jest biblioteka. Powstawała i rozwijała 

się ona razem ze szkołą od 1965 r., najpierw urządzono ją w internacie. 

Pierwsze książki do jej zbiorów zostały przekazane przez bibliotekę 

Białostockiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego oraz przez 

uczniów i nauczycieli. Z czasem 

księgozbiór się powiększał.  

 

Bibliotekarka P. Anna Kozub 

 i uczniowie – kwiecień 1974  

 

  Finał konkursu  

czytelniczego  

  – 15 maja 1978r.  

 

 

Kilka razy biblioteka zmieniała swoją lokalizację. Obecnie mieści się 

na parterze szkoły w dwu przestronnych pomieszczeniach, gdzie wydzielona 

jest czytelnia i centrum multimedialne, składające się z czterech 

komputerów, skanera, drukarki, kserokopiarki, dvd i komputera  

z programem „Biblioteka’’, służącym do rejestracji zasobów bibliotecznych. 

 Biblioteka to również centrum kulturalne szkoły. Gościli tu znani 

twórcy literatury, między innymi: Krystyna Konecka i Jan Leończuk, były 

dyrektor Książnicy Podlaskiej, który prezentował swoje wiersze w spektaklu 

„Madonna mojej Ojczyzny”. Innym twórcom literatury naszego regionu 

takim, jak: Jan Zalewski, Leonarda Szubzda, Wiesław Kazanecki, Jerzy 
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Plutowicz, Eugeniusz Szulborski, poświęcone były wystawki w czytelni 

szkolnej.  

 Co roku organizowane są konkursy literackie, które cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród uczniów. Mają one również na celu propagowanie 

czytelnictwa wśród młodzieży. Odbyły się następujące konkursy tematyczne: 

„Poznajemy Trylogię”, „Od Zbaraża do Kamieńca”,„Wydarzenia literackie”, 

„Czy znasz twórczość Małgorzaty Musierowicz?”, „Miłość w literaturze”, 

„Twórczość znanych pisarzy”, „Odkrywanie literatury”, „Pokochaj lektury”. 

 Inny rodzaj konkursów propagowanych w bibliotece to konkursy plastyczne 

takie, jak: „180 lat od wydania <<Ballad i romansów>> A. Mickiewicza”, 

„Portret ulubionego pisarza”, konkurs z okazji 120 rocznicy urodzin C.K. 

Norwida, „Portret polskiego noblisty”, konkursy na Dzień Dziecka i na 

Walentynki. 

Gośćmi biblioteki byli również znawcy historii naszego regionu: dr Jerzy 

Milewski i dr Józef Maroszek z Uniwersytetu w Białymstoku, którzy 

przybliżali uczniom historię naszego miasta. 

 Bywali tu także aktorzy, min. kilkakrotnie odwiedził nas Paweł Sza-

mański, który przeprowadził niecodzienną lekcję poświęconą  interpretacji 

bajek I. Krasickiego. Było to ciekawe doświadczenie dla młodzieży z kl. II 

TZ-5, która wzięła w niej udział.  

W związku ze specyfiką 

szkoły biblioteka włączyła 

się również w edukację eko-

logiczną młodzieży. O le-

śnych kompleksach Podla-

sia, ochronie lasów i przy-

rody, zachowaniu zwierząt, 

inwestycjach ekolo-

gicznych, opowiadał 

wielokrotnie zapra-

szany dyrektor ze-

społu Parków Krajobrazowych, pan Bogusław Deptuła.  

Spotkanie uczniów technikum ochrony środowiska 

z dyr. Biebrzańskiego Parku Narodowego  

– luty 2001 r. 
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Uczniowie klas technikum ochrony środowiska uczestniczyli w spotkaniach 

z synoptykiem panią Barbarą Jakubowską oraz wzięli udział w wycieczce 

zorganizowanej przez bibliotekarki do Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej.  

 Ważnym zadaniem biblioteki jest również edukacja młodzieży. 

Bibliotekarki prowadzą lekcje z przysposobienia czytelniczego, biorą udział 

w akcjach PCK na rzecz potrzebujących, a także w zbiórce książek dla szkół 

na Wschodzie, angażując w te akcje również młodzież. Co roku w bibliotece 

szkolnej organizowana jest giełda podręczników. W ciągu ostatnich 10 lat  

w bibliotece szkolnej wiele się zmieniło. W roku 2013 został przeprowadzony 

gruntowny remont. Dzięki niemu biblioteka stała się miejscem nie tylko 

przytulnym, ale i nowoczesnym. Została wyposażona w nowy sprzęt 

(komputery, drukarka i ksero, rzutnik multimedialny, ekran). W roku szk. 

2016/2017 szkoła uczestniczyła w projekcie Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa. Dzięki dofinansowaniu z MEN  zakupiliśmy ponad 700 

książek i 14 audiobooków. Każda klasa przygotowała projekt edukacyjny 

(np. wystawka o nowościach czytelniczych, apel, plakaty o znanych 

pisarzach). Właściwie od tego momentu popularność zyskało drzewko 

decyzyjne,   na które  uczniowie przyklejają listki z tytułami książek, które  

chcieli by mieć w bibliotece. Co roku biblioteka organizuje cieszące się dużą 

popularnością wśród uczniów konkursy: konkurs żaka, konkurs 

Po remoncie biblioteka zyskała nowy wygląd 
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walentynkowy, całoroczny konkurs czytelniczy oraz konkurs plastyczny 

(plakat i portret). Co roku na zmianę organizowane są konkursy: literacki 

lub językowy (np. „Wiem prawie wszystko o języku polskim”, „Skąd ja to 

znam?”, „Literatura i Ty”).   

W bibliotece przez cały rok można obejrzeć wystawki okolicznościowe  

i historyczne, m.in. „Wyzwolenie Białegostoku 19.02.1919r.”, „Wielkanoc”, 

„Tradycje wigilijne”. „Bitwa o Monte Cassino”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureatka konkursu 

literackiego  

Luiza Litwiejko 

2019r. 
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Internat - drugim domem dla uczniów naszej szkoły... 

 Historia internatu zaczyna się w 1959 r. w Mrozach koło Ełku. Od po-

czątku istnienia szkoły był on drugim domem dla wszystkich naszych 

uczniów. Kłopoty z internatem rozpoczęły się po przeniesieniu szkoły do Bia-

łegostoku. Budynek Białostockiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miej-

skiego przy ul. Dzierżyńskiego był nieprzystosowany do potrzeb internatu  

i nie wszyscy wy-

chowankowie 

mogli się w nim 

pomieścić. Część 

z nich mieszkała 

w hotelu robotni-

czym w Fastach, 

razem z dorosły-

mi pracownika-

mi. Trudności 

skończyły się po 

czterech latach.  

 

Uczniowie z rodzicami czekają 

na zakwaterowanie w internacie 

– 31 sierpnia 1975r. 
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W listopadzie 1964 roku oddano do dyspozycji szkoły internat wybudowany 

przy ul. Antoniuk Fabryczny 40. 

Od tego momentu uczniowie mieszkają w czteroosobowych pokojach. Przy 

internacie działa kuchnia i stołówka. Wychowankowie mieli do dyspozycji 

pokoje do nauki, świetlicę i salę telewizyjną. W latach 1975/1976  

i 1976/1977 nasz internat zajął II miejsce we współzawodnictwie o najlepszy 

internat w województwie. 

 

 

 

Uczniowie w świetlicy 

 w internacie – 20 grudnia 

1976 r.  

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnia w internacie – 

grudzień 1976r. 
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Stołówka 

w internacie 

20 grudnia 1976r. 

 

  

W roku szkolnym 1991/1992 zamieszkali tu pierwsi uczniowie z innych szkół 

Białegostoku. 

 Współgospodarzem obiektu była Młodzieżowa Rada Internatu. W jej 

ramach działały różne sekcje: plastyczna, turystyczna, kulturalno-

oświatowa, sportowa, komputerowa. To dzięki nim internat „Na górce” tętnił 

życiem. Tu odbywały się dyskoteki, wyświetlane były filmy video, działał 

kabaret i kawiarenka, organizowano uroczyste Wigilie, wspólne wyjścia do 

kina i teatru. Nasi uczniowie nawiązali też współpracę z innymi internatami 

w mieście, wspólnie organizowano dyskoteki, słynną „Galę Disco Polo”, 

kolejne edycje Miss Inter, czyli wybory najpiękniejszej dziewczyny – 

mieszkanki białostockich internatów. Przez cały czas istnienia internatu 

prowadzony był konkurs czystości przy udziale szkolnej służby zdrowia, 

która właśnie w internacie miała swoją siedzibę. Uczniowie organizowali 

pomoc koleżeńską w nauce dla słabszych kolegów i koleżanek. 

Młodzież naszej szkoły mieszkająca w internacie czynnie włączała się  

w organizowanie uroczystości rocznicowych. Przykładem mogą być obchody 

1000-lecia państwa polskiego. Z okazji tego jubileuszu w Klubie 

Budowlanych zorganizowano wystawę otwartą 9 maja 1966 r. przez 

dyrektora Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa w obecności władz 

partyjnych, administracyjnych i oświatowych naszego regionu. 
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Prężnie działała sekcja sportowa, która organizowała międzygrupowe 

rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach. W roku szkolnym 1994/1995 

drużyna z internatu brała udział w drugoligowych rozgrywkach tenisa 

stołowego o Puchar Kuriera Porannego i zajęła II miejsce, a w roku 

następnym 1995/1996 awansowała do I ligi. To z inicjatywy sekcji sportowej 

w internacie zorganizowano siłownię. 

 Z działalnością internatu związana jest szkolna służba zdrowia. 

Gabinet lekarski zaczął funkcjonować w roku 1962. Na początku opiekę nad 

uczniami sprawowali lekarze, również stomatolodzy, później, od końca lat 

osiemdziesiątych do dzisiaj, pielęgniarki. Od II okresu roku szkolnego 

1992/1993 opiekę nad uczniami objął Przemysłowy Zespół Opieki 

Zdrowotnej. W związku z likwidacją internatu, gabinet medycyny szkolnej 

został przeniesiony do budynku szkolnego, w którym się mieści do chwili 

obecnej. 

 

 

 

 

Służba zdrowia – 1976 r. 

 

 

 

 

Helena Siemieniuk– 1976 r. 
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Decyzją Kuratora Oświaty z dnia 21maja 1997 r. internat został przekazany 

na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który został 

przeniesiony do Białegostoku z miejscowości Kamionka.  

W 2004 r. w szkole został otwarty gabinet pielęgniarski prowadzony przez 

panią Helenę Snarską. Jest to ważne miejsce w szkole. Uczniowie bardzo 

lubią go odwiedzać i często korzystają z pomocy i porad pani Snarskiej. Pani 

pielęgniarka przeprowadza badania uczniów, udziela porad ambulatoryj-

nych oraz pomaga w nagłych zachorowaniach. Organizuje prelekcje ze spe-

cjalistami dotyczące zagrożeń i profilaktyki min. anoreksji, bulimii, grypy, 

palenia, pierosów, zdrowego sty-

lu życia.  W 2017 roku został 

przeprowadzony generalny re-

mont gabinetu pielęgniarskiego. 

 

 

Przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołą 

ZSZ Nr 5 od początku istnienia specjalizuje się w kształceniu 

zawodowym, i stawia na  ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami  

i zakładami pracy, w których uczniowie uczą się zawodu i odbywają praktyki 

zawodowe. Do roku 1990 uczniowie nasi byli zatrudniani jako pracownicy 

młodociani, obecnie są to uczniowie zawodu. 

Najdłużej szkoła nasza współpracowała z takimi przedsiębiorstwami, jak:  

o Białostocki Kombinat Budowlany (dawne Białostockie 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego) – współpraca jest 

kontynuowana do chwili obecnej 

o Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn 

Budowlanych (BPRZ i MB) 

o Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych ( BPIS ) 

o Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych ( BPIE ).  

Helena Snarska – 2019r. 
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o Nauka zawodu  

o w BPRZiMB – 

1977 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Fadom  

o betoniarz-zbrojarz 

o – 1977 r. 
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o Z roku na rok zwiększa się liczba firm, z którymi współpracujemy. 

Najważniejsze z nich to:  

o Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MARK-BUD” 

o  „JAZ-BUD” 

o Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BUDOR” 

o Przedsiębiorstwo Wykonawcze Instalacji Sanitarnych  

i Przemysłowych „Karst” 

o Zakład Usługowo-Produkcyjny „Edgar”  

o Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe„Mars”- Technika Grzewcza  

i Klimatyzacja 

o Białostockie Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych – Fadom  

o Białostockie Przedsiębiorstwo Transportowe Transbud 

o  Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowe 

o  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

o  Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne „Fadbet” 

o Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Birk- Bud” i „Mik- Bud” 

o Wersal Podlaski 

o Przedsiębiorstwo Budowlane „Karcz”  

o Przedsiębiorstwo, Projektowanie i Wykonawstwo Centrum 

Edukacyjne „Alfa” 

o Studium Hotelarstwa i Obsługi Turystyki 

o Przedsiębiorstwo Budowlane BUD- SYSTEM. 

o Firma Danwood 

o Firma Matrix 

o Firma Fakro 

o Stowarzyszenie Dekarzy Polskich 

o Firma Blachotrapez 

o Ceramika Budowlana Lewkowo 

o Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane Kazimierz Samborski 

o Polski Związek Okna i Drzwi 

o Firma Prefbet  

o Firma Blachy Pruszyński 
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Uczniowie klas wielozawodowych odbywają praktyki u prywatnych 

przedsiębiorców. Od lat współpracujemy z właścicielami zakładów takich 

jak: 

o Cukiernia „Kryszeń” 

o Zakład Cukierniczo – Piekarniczy Rafał Rozwadowski,  

o Piekarnia Cukiernia „Okruszek” 

o HORT-CAFE 

o Zakłady Gastronomiczne „MIR-ZEN” Zenon Lange Restauracja 

„Venessa” 

o „Dwór Czarneckiego” Helena Czarnecka 

o Auto Zacisze – Zakład Blacharsko – Lakierniczy  Krzysztof Buzun 

o Auto Fred Blacharstwo i lakiernictwo 

o Budmech Sp. z o.o. PP-U-H   

 

o Z chwilą powołania technikum zawodowego ochrony środowiska, 

szkoła nawiązała współpracę z innymi firmami takimi, jak:  

o Wodociągi Białostockie 

o  Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „Astwa” 

o  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku 

o  Biebrzański Park Narodowy 

o Nadleśnictwo Dojlidy 

o Moniecka Spółdzielnia Mleczarska 

o Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe- MPO 

o Wojewódzka Stacja Epidemiologiczna w Białymstoku 

o urzędy gmin miejscowości, w których odbywają praktyki uczniowie 

klas technikum zawodowego w zawodzie technik ochrony środowiska. 

 

 W roku 1987 rozpoczęła się współpraca szkoły z Międzywydziałowym 

Studium Pedagogicznym Politechniki Białostockiej. Studenci odbywali  

w naszej szkole praktyki pedagogiczne pod kierunkiem nauczycieli 

przedmiotów zawodowych branży budowlanej, a także uczestniczyli  

w zajęciach z metodyki nauczania przedmiotów zawodowych, które 
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prowadziła wicedyrektor mgr inż. Janina Nierychlewska. Współpraca ta 

trwała do roku 1999. 

 W związku z koniecznością zorganizowania, a później rozbudowy 

pracowni technologii wody i pozyskania na ten cel środków finansowych, 

szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu 

Wojewódzkiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, 

Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Ministerstwem Ochrony Środowiska, Kombinatem 

Fasty, Laboratorium Badania Wody i Ścieków Pietrasze, laboratorium 

Browaru Białystok. 

W roku 1994 szkoła przystąpiła do Izby Przemysłowo-Handlowej 

Budownictwa i uczestniczy w pracach Sekcji Szkół Budowlanych z siedzibą 

w Warszawie. Dyrektor szkoły mgr inż. Janina Nierychlewska weszła  

w skład prezydium tej sekcji. Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczyli 

w pokazach nowoczesnych technik i technologii w budownictwie, 

organizowanych przez takie znane firmy, jak: ZPC „Opoczno”, Henkel- 

Bautechnik, Rocwool Polska, „Fakro”, Gamrat. Natomiast nauczyciele 

przedmiotów budowlanych i sanitarnych mieli okazję podnosić swoje 

kwalifikacje w specjalistycznych szkoleniach. Poza tym szkoła miała 

zagwarantowaną bezpłatną prenumeratę fachowych czasopism. 

W roku szkolnym 1999/2000 dzięki współpracy z Sekcją Szkół Budowlanych 

nasi uczniowie oraz absolwenci szkoły zawodowej mieli możliwość uzyskania 

certyfikatu w zakresie montażu okien połaciowych firmy „Fakro”  

z Nowego Sącza. 

Od roku szkolnego 2000/2001 wszyscy uczniowie klas kończących zasadniczą 

szkołę zawodową zastali objęci programem „Kariera” prowadzonym przez 

Centrum Edukacji i Pracy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Pro-

gram ten miał na celu przygotowanie młodych ludzi do poruszania się na 

rynku pracy i realizowany jest do chwili obecnej. W roku 2002 w szkole zor-

ganizowano Ogólnopolskie Targi Pracy, na których firmy z całej Polski 

przedstawiły oferty pracy sezonowej. Klasy szkoły średniej brały udział  
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w Giełdach pracy organizowanych przez OHP, a ostatnio przez Wojewódzki 

Urząd Pracy. Maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertą uczelni na im-

prezie organizowanej przez „Perspektywy” na Politechnice Białostockiej .  

W ostatnim dziesięcioleciu szkoła rozpoczęła współpracę z nowymi firmami. 

W związku z reaktywowaniem zawodu monter instalacji i instalacji sanitar-

nych, od początku r. szk. 2019/2020 zaczęła z nami współpracować firma 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Kazimierz Samborski. Ważnymi  

partnerami w naszej szkole są firmy patronackie, z którymi  współpracuje-

my od 2015r.: 

o firma Fakro – klasa dekarz od 2015r. firma Blachotrapez – klasa  

dekarz- od 2016r.  

o firma Prefbet – klasa murarz tynkarz- od 2016r. 

o firma Danwood –klasa monter zabudowy i robót wykończeniowych- od 2018 

o Związek Polskie Okna I Drzwi- klasa monter zabudowy i robót wykończenio-

wych-2016-2018r. 

W naszej szkole rola firm patronackich jest bardzo duża, ponieważ wspierają 

kształcenie naszej młodzieży  poprzez doposażanie warsztatów szkolnych, 

zapewniają uczniom  odzież roboczą na zajęcia praktyczne, organizują  szko-

lenia, podczas których młodzież zapoznaje  się z najnowszymi technologiami  

i otrzymuje certyfikaty. Najlepsi uczniowie nagradzani są stypendiami mo-

tywacyjnymi oraz nagrodami rzeczowymi.  

 Ważnym elementem w kształceniu zawodowym młodzieży są wycieczki dy-

daktyczne i szkolenia organizowane przez różne firmy, również te patronac-

kie. Co roku uczniowie w zawodzie dekarz wyjeżdżają do firmy Blachy Pru-

szyński w Sokołowie pod Warszawą. W roku szkolnym 2015/2016 nasi  

wychowankowie jeździli do fabryki okien dachowych „Roto” w Lubartowie, 

do firmy Danwood w Bielsku Podlaskim, do firmy Ceramika Budowlana 

Lewkowo w Lewkowie Starym a w roku szkolnym 2018/2019 do firmy So-

kółka Okna i Drzwi, do zakładu Ceramika Budowlana Lewkowo  

w Lewkowie Starym oraz do firmy Danwood. w Bielsku Podlaskim. Przed-

stawiciele niektórych firm przyjeżdżają do nas aby zapoznać uczniów ze swo-

imi produktami i techniką pracy. Co roku firma Prefbet ze Śniadowa prze-
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prowadza szkolenia praktyczne i teoretyczne dla monterów zabudowy  

i robót wykończeniowych w budownictwie. suchej zabudowy,  firma Fakro 

szkolenie dla dekarzy. Uczniowie o profilu fryzjer uczestniczą w szkoleniach 

teoretycznych i praktycznych organizowanych przez firmę Matrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie przez firmę Fakro w warsztatach szkolnych 2017r. 

 

Szkolenie w zakładzie 

Blachotrapez  

w Nowym Sączu.  

Marcin Dyda  

z Blachotrapezu  

i uczniowie  

w zawodzie dekarz 
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Szkolenie 

prowadzone przez 

firmę Prefbet 

Śniadowo 2018r. 

 

Szkolenie w firmie 

Danwood S.A  

w Bielsku Podlaskim 

 

Szkolenie uczniów w firmie 

Hörmann-Legnica 2016r. 
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Przedstawiciele firm, z którymi współpracujemy, uczestniczą w ważnych 

uroczystościach szkolnych.  

 

 

Szkoła współpracuje również  z pracodawcami – rzemieślnikami  

zrzeszonymi w Cechach Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, u których 

uczniowie klas wielozawodowych uczą się zawodu jako pracownicy 

młodociani. W przypadku tych klas ważnym partnerem szkoły jest Hufiec 

Pracy, z którym współpracujemy w zakresie organizacji wsparcia dla 

uczniów klas wielozawodowych.  

Odrębny rozdział stanowi współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych 

i Przedsiębiorczości, w zakresie organizacji nauki zawodu w klasach 

wielozawodowych. Uczniowie jako pracownicy młodociani uczą się zawodu 

bezpośrednio u pracodawców, z którymi podpisują umowy o pracę, 

najczęściej w zakładach rzemieślniczych na terenie Białegostoku  

i województwa podlaskiego. Najbardziej popularnymi zawodami w tych 

Wycieczki dydaktyczne 
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klasach są: fryzjer, kucharz małej gastronomii, blacharz, mechanik 

pojazdów samochodowych. 

 

 

 

 

 

W przypadku klas wielozawodowych  ważnym partnerem szkoły jest Hufiec 

Pracy, z którym współpracujemy od 2007roku w zakresie organizacji wsparcia dla 

uczniów tych klas.  

 Pani komendant Jolanta Powichrowska i inni pracownicy HP współdziałają  

z wychowawcami klas wielozawodowych w zakresie organizacji kształcenia, 

przygotowania zawodowego oraz działalności wychowawczej, opiekuńczej  

i socjalizacyjnej uczniów. Organizują zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży na 

terenie Hufca Pracy oraz w placówkach kulturalnych. Nasi uczniowie biorą 

udział w różnych konkursach organizowanych przez HP i zajmują wysokie 

miejsca na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim (szczególne osiągnięcia są 

opisane w odrębnym rozdziale). Ponadto HP organizuje zagraniczne staże 

dla uczniów do Niemiec i bierze czynny udział w życiu szkoły.  

 

Organizacje szkolne, agendy – będące znakiem czasów...  
 

ZSMP - Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej /1959 – 1991/  

 Zarząd Szkolny ZSMP współpracował z organizacjami ZSMP  

w zakładach pracy, w których nasi uczniowie odbywali praktykę. 
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Patronował takim konkursom, jak: „Złota Kielnia”, Olimpiada Wiedzy  

o Polsce i Świecie Współczesnym, Turniej Wiedzy Społeczno- Prawnej. 

Aktyw ZSMP na przestrzeni przeszło 30 lat działalności tej organizacji 

uczestniczył w szkoleniach Wieczorowej Szkoły Aktywu, Wojewódzkiej 

Szkoły Aktywu Młodzieżowego, Szkoły Aktywu Partyjnego. Był 

organizatorem dyskotek, kursów tańca towarzyskiego, akcji „Z filmem na 

ty”, a także rozgrywek w siatkówce o Puchar Przewodniczącego Zarządu 

Wojewódzkiego ZSMP, „Biegu Pokoju”.  

 

  

Zabawa międzyszkolna 

zorganizowana przez 

ZSMP – rok 1975. W tle 

ówczesne hasło; „ Polsce 

Ludowej - serca, myśli, 

czyny...”  

 

SU – Spółdzielnia Uczniowska /1969 – 1992/  

  Jej wieloletnim opiekunem do r. szk. 1989/1990 włącznie był Pan Jan 

Kowalczuk, a potem mgr Grażyna Sienkiewicz-Myśliwiec. Spółdzielnia 

zaopatrywała uczniów w przybory szkolne, emblematy uczniowskie, a także 

zajmowała się sprzedażą pieczywa, słodyczy, napojów. Jej członkami była 

większość uczniów naszej szkoły. 

TPP–R – Towarzystwo Przyjaźni Polsko – 

Radzieckiej /1977 – 1990/  

 Powstało w sześćdziesiątą rocznicę 

Rewolucji Październikowej. Rozpoczęło działalność 

od zorganizowania w szkole konkursu pod hasłem: 

„60 lat Wielkiego Października” i akcji sadzenia 

drzew – posadzono 60 dębów. Takie działania to 

znak tamtych czasów. Dziś aż trudno uwierzyć, że 

tym żyła ówczesna młodzież. Bieżąca działalność 
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TPP-R polegała na organizowaniu w szkole rokrocznie „Dni filmu 

radzieckiego” oraz Konkursu Prozy i Poezji Rosyjskiej i Radzieckiej.  

LOK – Liga Obrony Kraju /1965 – 1990/  

 Na terenie szkoły była odpowiedzialna za akademie z okazji Dnia 

Wojska Polskiego i Dnia Zwycięstwa. Prowadziła preorientację związaną  

z naborem do zawodowych szkół wojskowych i realizowała akcje pod hasłem: 

„Każdy uczeń posiadaczem motocyklowego i samochodowego prawa jazdy”. 

W latach osiemdziesiątych prowadziła sekcję strzelecką, której członkowie 

uczestniczyli, między innymi w zawodach o „Srebrne Muszkiety”, odnosząc 

sukcesy: drużyna chłopców zajęła III miejsce w r. szk. 1987/1988 i V miejsce 

w r. szk. 1989/1990. W tym też roku członkowie sekcji strzeleckiej zajęli III 

miejsce w Wojewódzkiej Lidze Strzeleckiej. 

 

 

 

 

Rekrutacja do szkół 

wojskowych   

29 marca 1977r.  

 

 

LOK – Liga Ochrony Przyrody /1987 – 1990/  

 Miała na swoim koncie sporo udanych akcji, 

min. coroczne akcje sadzenia lasu, spotkania 

uczniów z twórcą koncepcji „Zielone Płuca Polski”, 

panem Krzysztofem Wolframem oraz organizację 

konkursów filmowych i plastycznych pod hasłem: 

„Ochrona naturalnego środowiska człowieka”. 

 

 

Szkolna zabawa 

karnawałowa 
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PCK – Polski Czerwony Krzyż  

 Swoją działalność rozpoczął na terenie internatu w roku szkolnym 

1962/1963. Zajmował się tam przede wszystkim organizowaniem konkursów 

czystości oraz działalnością oświatową. W roku szkolnym 1976/1977 jego 

członkowie Rozpoczęli swą działalność już na terenie szkoły. Polegała ona na 

szerzeniu oświaty zdrowotnej poprzez pogadanki na temat szkodliwości 

palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i zagrożeń, jakie 

niesie z sobą AIDS. W ramach działalności Klubu Honorowego 

Krwiodawstwa podczas wielu akcji zorganizowanych przez PCK młodzież  

oddawała krew, ratując życie innym. PCK współpracowało również  

z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. W ramach tej współpracy 

uczniowie opiekowali się ludźmi chorymi i samotnymi, uczestniczyli  

w kwestach ulicznych, zbierając pieniądze na cele charytatywne. Do r. szk. 

1987/1988 PCK organizowało przy współpracy ze Społecznym Komitetem 

Przeciwalkoholowym konkurs „Młodość – Trzeźwość”. Później ze względu na 

dużą ilość członków i specyficzne zadania tej organizacji, SKP funkcjonowało 

samodzielnie, a jego zadaniem było przeprowadzanie kolejnych edycji tego 

konkursu.  

 W r. szk. 1991/1992 za pracę na rzecz PCK szkoła otrzymała odznakę 

Honorową IV-go stopnia. W roku szkolnym 1996/1997 kilku uczniów 

należących do PCK wzięło udział w Zlocie Młodzieży Czerwonokrzyskiej 

zorganizowanym z okazji 75-lecia ruchu młodzieżowego. W tym samym roku 

uczeń z naszej szkoły otrzymał wyróżnienie w konkursie poetyckim pod 

hasłem: „Wspólnie pomóżmy dzieciom”. Z okazji 80-lecia PCK szkoła w roku 

1999 otrzymała dyplom z podziękowaniem za czynne angażowanie się  

w działalność czerwonokrzyską. 

 Od 2000 r. młodzież naszej szkoły uczestniczy w organizowanych 

przez Zarząd Rejonowy PCK w Białymstoku przy współudziale Kuratorium 

Oświaty w Białymstoku Rejonowych Mistrzostwach Udzielania Pierwszej 

Pomocy Przedmedycznej. W 2004r. zajęliśmy IV miejsce w rywalizacji 

czternastu szkół. 
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W latach 2009/2010 – 2018/2019 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. 

Generała Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku nadal aktywnie 

współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK w Białymstoku. W ramach tej 

współpracy nasi uczniowie biorą udział w kwestach PCK oraz zbiórkach 

żywności w sklepach STOKROTKA i TESCO. Zbiórki i kwesty są 

organizowane pod hasłem: „Wyprawka dla żaka”, „Gwiazdka 

Czerwonokrzyska” oraz przed Wielkanocą jako „Wielkanoc z PCK”.  

Nasza młodzież również angażuje się w projekty realizowane przez Zarząd 

Rejonowy PCK w Białymstoku, jak np. „Mała pomoc, wielka radość” 

(2018/2019), dzięki któremu uczniowie w trudnej sytuacji materialnej 

otrzymali niezbędne dla nich artykuły.  Co roku w szkole są przeprowadzane 

dwie zbiórki ubrań, książek i zabawek, które przekazywane są do PCK. 

Podobnie jak w poprzednich latach, nasza szkoła uczestniczy w Rejonowych 

Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK organizowanych przez  Zarząd 

Rejonowy PCK w Białymstoku stopnia. Opiekunką koła PCK   

i koordynatorem różnych akcji w szkole od wielu lat jest p. Anna 

Sieśkiewicz. W 2005r. za działalność na rzecz PCK uchwałą Kapituły 

Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, została wyróżniona 

odznaką honorową PCK III stopnia. Od 2007r. jest  członkiem Rejonowej 

Rady Reprezentantów Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Białymstoku.  

W 2013r. pani Anna Sieśkiewicz została 

wyróżniona odznaką honorową PCK II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza uczennica na zbiórce 

żywności w sklepie Stokrotka 
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Od 2009r.  nasz szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Rubież. 

Przekazujemy Polakom na Wschodzie książki, zabawki i gry planszowe, 

zebrane przez uczniów i nauczycieli. W czerwcu 2018r. w podziękowaniu za 

współpracę Prezes Stowarzyszenia Rubież przekazał naszej szkole album 

opisujący działalność Stowarzyszenia. 

 

NRSM – Niezależny Ruch Solidarności Młodych /1989–1990/ 

 Wpisywał się w klimat przemian po pierwszych demokratycznych 

wyborach do parlamentu 4 czerwca 1989r. Rozpoczął działalność w szkole 24 

października 1989r. po przedstawieniu Statutu organizacji i rejestracji 

sądowej. Otrzymał zgodę na sprzedaż wydawnictw niezależnych. W rocznicę 

ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, NRSM nadał przez radiowęzeł audycję 

poświęconą temu wydarzeniu. Działalność organizacji związana była 

również z wydawaniem szkolnego pisma „Cegła”.  

W następnym roku szkolnym NRSM nie podjął już działalności – jego 

założyciele ukończyli szkołę, a następcy się nie znaleźli. 

 

SU – Samorząd Uczniowski  

 Działa do chwili obecnej od początku istnienia szkoły. Na początku 

działalność SU związana była z akcją „Daj przykład innym”, 

organizowaniem dyżurów szkolnych oraz pracami nad Statutem Szkoły.  

 Samorządy klasowe są organizatorami życia pozalekcyjnego  

w klasach, a zwłaszcza dyskotek w szkole lub poza nią, np. w Akademickim 

Centrum Kultury, wyjść 
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do kina, teatru, wycieczek, ale także pomocy koleżeńskiej dla tych, którzy 

mają trudności w nauce. W roku szkolnym 1994/1995 działało w „Azylu”, 

siedzibie samorządu, Biuro Pomocy Koleżeńskiej. SU jest inicjatorem wielu 

akcji o charakterze charytatywnym np. „O uśmiech i radość dziecka”. 

Włącza się w akcje organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Zdrowia, Narodowy Czyn Pomocy Szkole, Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Organizuje czyny społeczne. Samorząd współpracuje  

z samorządami innych szkół. Przedstawiciele SU naszej szkoły w roku 

szkolnym 1988/1989 uczestniczyli w obradach Wojewódzkiego Sejmiku 

Uczniowskiego, a w roku szkolnym 1992/1993 w Ogólnopolskim Sejmiku 

Samorządów uczniowskich w Krakowie, organizowanym przez Centrum 

Młodzieży im. dr H. Jordana. 

 Obecnie przedstawiciele SU uczestniczą w posiedzeniach Zespołu 

Wychowawczego. Są inicjatorami i organizatorami wielu imprez szkolnych. 

Tradycyjnie już od lat są odpowiedzialni za organizację obchodów Dnia 

Edukacji Narodowej, szkolnych spotkań wigilijnych, uroczystości 

ślubowania i otrzęsin uczniów klas pierwszych, pożegnania absolwentów, 

zakończenia roku szkolnego, modnych ostatnio  „Walentynek”, a także 

zabaw, happeningów, konkursów w pierwszym dniu wiosny. Każda bowiem 

okazja jest świetnym powodem do dobrej zabawy wszystkich uczniów. 

  Dzięki Samorządowi Uczniowskiemu organizowane są różne akcje: „Dzień bez papie-

rosa”, „Szczęśliwy numerek”, „Kla-

sa bez wagarów”,  

Otrzęsiny klas pierwszych 2018r. 

Mikołajki 2018r. 
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Poczta walentynkowa – luty 2001r. 

„Sprzątanie świata”, „Góra 

grosza”, „Kapcioszek”, „Ra-

tujmy kasztany”, Walen-

tynkowapoczta” i inne. 

W akcji propagowanej 

przez SU „Klasa gospo-

darzem szkoły” jest wy-

bierana najbardziej  

 

 

aktywna klasa, która otrzymuje nagrodę na koniec roku szkolnego. Ucznio-

wie, którzy nie opuścili ani jednej godziny w danym miesiącu, dostają „Bilet 

100% frekwencji”. Przedstawiciele SU biorą udział we wszystkich konkur-

sach i imprezach organizowanych przez szkołę ( np. otwarcie warsztatów 

budowlanych, Dni Otwarte Szkoły, konkurs fryzjerski). Na Dzień Edukacji  

 

Narodowej młodzież organizuje 

dla nauczycieli konkurs w sze-

ściu kategoriach: nauczyciel 

najbardziej wymagający, nau-

czyciel najbardziej elegancki,  

 nauczyciel najbardziej lubiany, 

nauczyciel najwięcej uśmiech-

nięty, nauczyciel największy dow-

Dzień wagarowicza 1995r. 

Dzień wiosny 2001r. Otrzęsiny klas pierwszych 1996r. 
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cipniś, nauczyciel najbardziej zakręcony. Głosują wszyscy uczniowie,  zwy-

cięscy nauczyciele otrzymują dyplom na apelu. 

 PTT-K – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze  

Rozpoczęło swoją działalność w 1975 r. i od razu zyskało duże uznanie wśród 

młodzieży chętnej do uczestniczenia w obozach wędrownych, rajdach, 

biwakach, wycieczkach. Od początku z działalnością koła związany był Pan 

Józef Rafałowski, organizator większości wyjazdów. Nie byłyby one jednak 

możliwe bez pomocy i zaangażowania innych nauczycieli – wychowawców, 

którzy towarzyszyli młodzieży w tych wyjazdach.  

Dużym powodzeniem wśród uczniów cieszyły się organizowane  

w latach 1976 – 1978 Ogólnopolskie Rajdy Zdobywców Wału Pomorskiego. 

Natomiast podczas wakacji młodzież w ramach obozów wędrownych 

przemierzała  Pomorze, Kujawy, Mazury.                                                                                                      

   

 

 

 

Dyr. Cz. Łąpuć  

i T. Sielawa – 

opiekunowie młodzieży 

na obozie w Smolnikach 
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Poranna toaleta – Smolniki 

lipiec 1973r. 

Zabawy przy ognisku w Smolnikach 

Rajd Roztocze – 1985r. 
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Krótka przerwa w działalności koła 

związana była z wprowadzeniem 

stanu wojennego w naszym kraju. 

Działalność została wznowiona  

w roku 1985, od kiedy to młodzież 

naszej szkoły uczestniczyła  

w licznych imprezach turystycz-

nych. Niezwykłą popularnością cie-

szyły się Ogólnopolskie Rajdy Szkół 

Budowlanych organizowane  

w latach 1985-1990. Uczniowie 

mieli okazję poznać wiele przepięknych zakątków Polski: Roztocze, Mazow-

sze, Białowieżę, Beskidy, Bieszczady. Poza tym w latach 1987-1989 odbywa-

ły się Ogólnopolskie Rajdy Budowlanych noszące kryptonimy: Ujsoły 87, 

Kielce 88, Wisła 88, Rycerska 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka szkolna do 

Karpacza – 1975r. 
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W roku 1988 zorganizowano obóz wędrowny po Beskidzie Niskim, a rok 

później odbyły się trzy wycieczki piesze po Beskidzie Żywieckim – młodzież 

przemierzyła pasmo Skrycznego, zdobyła Babią Górę, Rycerzową, Baranią 

Górę, Pilsko i Halę Boraczą.   

 Od 1990 r. ulubionym miejscem wyjazdów młodzieży są Sudety. 

Uczniowie wyjechali w Góry Bystrzyckie i Orlickie, uczestniczyli w rajdzie  

w Górach Bialskich. W tym samym roku czterdziestu dwu uczniów wzięło 

udział w wycieczce do Wrocławia. Oczywiście,  najwięcej wrażeń dostarczyło 

im oglądanie monumentalnej Panoramy Racławickiej.   

 Na lata 90. przypadają liczne rajdy piesze:  

„Sudecka Wiosna 91” trasą: Bolków- Janowice- Lubawka- Szklarska Poręba 

 „Sudecka Wiosna 92” trasą: Michałowice - Szklarska Poręba – Karpacz 

„Sudecka Wiosna 93” trasą: Międzylesie – Śnieżnik – Lądek -  Bardo - 

Wałbrzych. 

„Sudecka Wiosna 96”trasą: Janowice Wielkie – Kowary – Przełęcz Okraj – 

Lubawka.

 

                                Sudecka Wiosna 91 – 27 kwietnia 1991r.  
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 W międzyczasie zorganizowano inne wyjazdy. We wrześniu 1990r. 

odbyła się wycieczka w Gorce i w Pieniny trasą przez Rabkę do Krościenka. 

We wrześniu 1993 r. odbył się wyjazd w Góry Bialskie. Młodzież przeszła 

Puszczę Śnieżnej Białki, Masyw Śnieżnika, Międzygórze. 

 W dniach 11-12 listopada 1993r. młodzież uczestniczyła w rajdzie 

Szlakiem Niepodległości po Puszczy Knyszyńskiej. Dwa lata później 

wyjechała w Beskid Żywiecki, zwiedziła Węgierską Górkę, Pilsko, Halę 

Rysianka. 

 W roku 1994 nastąpił wyjazd do Szklarskiej Poręby, z której 

uczniowie odbyli wędrówkę od Łabskiego Szczytu przez Karpacz do 

Bukowca.  

Następne lata to kolejne rajdy górskie.  

 W 1997 uczniowie wyjechali w Góry Stołowe. Pieszo pokonali 

następującą trasę: Lądek- Zdrój, Łużyce, Wambierzyce, Szczelinie, Błędne 

Skały, Kudowa. Rok później miała miejsce kolejna wycieczka piesza w Góry 

Stołowe, a dwa lata później w Góry Bialskie, trasą Lądek- Orlice- Bystrzyca- 

Kłodzko. Dwutysięczny rok to wycieczka piesza trasą: Lądek- Kletno- 

Śnieżnik- Przełęcz Płoszczyna. 

 Najważniejsze miejsca, które zwiedzała młodzież podczas wyjazdów 

to: Jaskinia Niedźwiedzia, Ogród Bajek, Fabryka zapałek w Bystrzycy, 

Szczeliniec, Błędne Skały, Kaplica czaszek w Czermnej, Muzeum 

Ratownictwa w Karpaczu. Zdobyła ważniejsze szczyty takie jak: Babia Góra, 

Śnieżnik, Pilsko, Wielka Sowa, Orlica, Skrzyczne, Śnieżka, Turbacz, Trzy 

Korony. Najbardziej wytrwali byli odznaczani Górską Odznaką 

Turystyczną. 

 Od roku szkolnego 1996/1997 zaczęła się w szkole rozwijać turystyka 

zagraniczna, organizowano wycieczki do Włoch, Hiszpanii i Grecji. 

 Wspólne wyjazdy były i nadal są znakomitą okazją do okrywania 

urokliwych zakątków, poznawania cudów natury, różnorodności kultur, 

zawsze pozostawiają niezapomniane wrażenia. Piesze wyprawy – to przede 

wszystkim próba sił i charakterów, okazja do budowania więzi człowieka  

z naturą. 
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Radiowęzeł  

 Rozpoczął swą działalność w szkole w roku szkolnym 1967/1968. 

Działa z przerwami do chwili obecnej. Jego praca polega na opracowywaniu 

audycji związanych z różnymi rocznicami i uroczystościami szkolnymi, 

nadawaniu komunikatów oraz umilaniu uczniom przerw ich ulubioną 

muzyką. Od roku szkolnego 1989/1990 prowadzony jest przez szkolny 

samorząd, ale udostępniany jest wszystkim organizacjom działającym  

w szkole. 

Cały czas cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczniów.  Radiowęzeł 

jest oprawą przy organizacji otrzęsin klas pierwszych, spotkań z rodzicami, 

apeli i innych uroczystości szkolnych.  

 

Koła zainteresowań  

 W ciągu pięćdziesięciu lat 

istnienia szkoły było ich wiele. Na 

szczególną uwagę zasługuje 

działalność orkiestry dętej 

i zespołu wokalno- muzycznego. 

Pierwsze próby stworzenia orkiestry 

podjęto już w roku szkolnym 1963/1964, 

ale najświetniejsze lata jej działalności 

przypadają na okres 1975 – 1981. W tym 

czasie orkiestra liczyła sześćdziesiąt osób, a dyrygentami jej byli kolejno Jan 

Skroś i Czesław Żukowski. Orkiestra i zespół wokalno-muzyczny 

uświetniały swymi występami wszystkie ważniejsze uroczystości szkolne, 

przygrywały budowlanym marszowe piosenki w czasie pochodów  

1-Majowych. Zespół wokalno-muzyczny pod patronatem szkolnej organizacji 

ZSMP działał do roku 1984 włącznie. 

 

 

 

Występy zespołu wokalno-

muzycznego w ramach 

konkursu międzyszkolnego 

– rok 1975 
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Dyrygent Cz. 

Żukowski  

z orkiestrą szkolną na 

pochodzie 1 maja 1977 

  

 

i podczas otwarcia 

XV Strefowej 

Olimpiady Szkół 

Budowlanych 

- 27 maja 1977r.  

 

 

 

Koło fotograficzne rozpoczęło swą działalność w roku 1963. Pierwszym, 

wieloletnim jego opiekunem od 1979r. był Ernest Guzowski, który 

pozostawił w zbiorach archiwum szkolnego ogromną kolekcję zdjęć oraz 

taśm fotograficznych. Wprawdzie przy dzisiejszej nowoczesnej technice 

cyfrowej, kolekcja mocno trąci myszką, ale ma wartość bezcenną. 

 Po nim pasję fotografowania przejął  Michał Ziniewicz i choć przeszedł  

w 2003 roku na emeryturę, nadal chętnie uczestniczy we wszystkich 

ważnych wydarzeniach w życiu szkoły, z nieodłącznym aparatem 

fotograficznym i zatrzymuje w kadrze chwile dla potomnych. 

 W ramach zajęć koła uczniowie poznawali techniki fotografowania  

i wywoływania czarno-białych zdjęć. W 1977r. koło współpracowało z BZB 

przy wydawaniu Biuletynu. Opiekunowie i członkowie tego koła byli zawsze 

tam, gdzie dzieje się coś ważnego. To oni są autorami zdjęć do szkolnej 

kroniki. 
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 Koło ekologiczne powstało w roku szkolnym 1992/1993. To ono wraz 

z samorządem uczniowskim było organizatorem takich akcji na terenie 

szkoły jak: „Dzień bez papierosa”, „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”. 

Tradycją związaną z obchodami tego ostatniego z wymienionych świąt jest 

sadzenie drzewka przy szkole. Przez lata członkowie koła tworzyli 

„Wiadomości ekologiczne”, byli współorganizatorami spotkań  

z pracownikami ochrony środowiska na naszym terenie. Młodzież zrzeszona 

w kole przez wiele lat brała udział w konkursie „Czy puste plastikowe 

butelki są tym, co chcesz po sobie pozostawić?”, angażując do tego 

przedsięwzięcia wszystkich uczniów szkoły. W ramach działalności koła 

opracowano również szereg ciekawych audycji wyemitowanych przez 

radiowęzeł szkolny pod tytułem „Cegła ekologiczna”, przygotowywano 

uczniów do konkursów i olimpiad ekologicznych realizowano programy 

ekologiczne, organizowano wycieczki przedmiotowe do Zakładu Utylizacji 

odpadów, Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków w Fastach. 

  W roku szkolnym 2008/ 2009 rozpoczęło swą działalność koło 

edukacji europejskiej i obywatelskiej, które prowadzi mgr Małgorzata 

Grudzińska. W ramach działalności koła prowadzono edukację młodzieży na 

temat praw człowieka, poprzez akcję reklamową, apel poświęcony tej 

tematyce, wyemitowano audycję przez radiowęzeł, zamieszczono na stronie 

internetowej wiadomości. Prowadzono prace nad projektem Dni 

Europejskich. Zorganizowano wycieczkę do sejmu. Uczniowie spotkali się  

z parlamentarzystami z Podlasia, którzy zapoznali ich z kulisami pracy  

i działalności w parlamencie. 

 W szkole działają też sekcje sportowe w następujących dyscyplinach: 

piłka siatkowa dziewcząt, tenis stołowy, szachy. Do dyspozycji uczniów 

mamy również siłownię. 

 Dla młodzieży potrzebującej pomocy w nauce prowadzone są zajęcia 

wyrównujące wiedzę z języka polskiego i matematyki. Dla maturzystów 

dodatkowe lekcje z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,  

wos-u, geografii, przedmiotów zawodowych. 
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W ciągu ostatnich 10 lat oferta dla uczniów została poszerzona o nowe 

zajęcia. Nasza młodzież może korzystać z zajęć wyrównawczych z języka 

angielskiego oraz z zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych  

z zakresu technologii robót budowlanych. Dla chętnych są pogadanki z panią 

pedagog i panią psycholog pod nazwą: „Trening umiejętności społecznych – 

zrozumieć siebie i innych” oraz „Trening umiejętności społecznych  

w zakresie komunikacji”. Uczniowie zainteresowani zawodem fryzjer mogą 

uczęszczać na spotkania pt. „Fryzjerskie inspiracje” oraz na zajęcia „Tutorial 

– rozmowy tutorskie” z paniami od nauki zawodu, miłośnicy piłki nożnej na 

zajęcia sportowe z nauczycielem wychowania fizycznego, a uczniowie, którzy 

myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej mogą uczęszczać  

na zajęcia Koła młodego przedsiębiorcy. 

 

Związki zawodowe  

 W naszej szkole od początku jej istnienia działają związki zawodowe – 

to znaczy Związek Nauczycielstwa Polskiego, a także Niezależny 

Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który działa w szkole  

od 1 października 1980 roku. 

 W ciągu ostatnich 10 lat w ZSZ Nr 5 powstały dwa nowe związki zawodowe: 

Obywatelski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty oraz Związek zawodowy 

nauczycieli wychowania fizycznego. 

Członkowie wszystkich związków wspierają dyrekcję szkoły w tworzeniu 

koniecznych regulaminów szkolnych, regulujących sprawy pracownicze, 

sprawują pieczę nad przestrzeganiem prawa pracy, organizują pomoc 

socjalną dla pracowników.  

 

Uczniowie ZSZ Nr 5 w konkursowych szrankach  

  Przez lata uczniowie ZSZ Nr 5 uczestniczyli w różnego typu 

konkursach, turniejach, olimpiadach, zarówno zawodowych, 

przedmiotowych, jak i sportowych. W siedzibie szkoły odbywały się nie tylko 

eliminacje szkolne konkursów. Wielokrotnie szkoła była gospodarzem  

i organizatorem Turnieju Złota Kielnia oraz spartakiady szkół budowlanych.  
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IV Turniej „Złota 

Kielnia” – 1975r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Turniej 

„Złota Kielnia” 

– marzec 1978 r. 
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Otwarcie Spartakiady 

 Najważniejsze konkursy, w których brali 

udział nasi uczniowie to: 

o Turniej Budowlany „Złota 

Kielnia” / dawna nazwa: Turniej 

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych „Złota Kielnia” - por. tabelę 

wyników  

o Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Budowlanej dla uczniów szkoły 

zawodowej organizowany w latach 2000-2005 w ramach realizacji 

Programu Edukacji Budowlanej opracowanego przez Sekcję Szkół 

Budowlanych – por. tabelę wyników /  

o Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych dla uczniów 

Technikum Zawodowego na podbudowie zasadniczej szkoły 

zawodowej / w r. szk. 1992/1993 nasz uczeń został laureatem 

eliminacji centralnych i otrzymał indeks na Politechnikę 

Białostocką /  

o Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny organizowany przez Centrum 

Edukacji Ekologicznej przy Pałacu Młodzieży w Katowicach  

/porównaj tabelę wyników/  

o „Technik Roku” - Konkurs na prace dyplomowe uczniów 

technikum zawodowego organizowany przez Naczelną Organizację 

Techniczną; / porównaj tabelę /  

o Konkurs BHP organizowany przez MB i PMB; w kolejnych 

edycjach w latach szkolnych 1979/1980, 1980/1981, 1987/1988 
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zdobyliśmy I miejsce, a w 87/88 także dyplom „Za najwyższy 

poziom eliminacji szkolnych”  

o Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

o Konkurs „Młodość-Trzeźwość” organizowany w latach 1979 – 1990 

przez Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy  

o Spartakiada Przyzakładowych Szkół Budowlanych MB i PMB 

o Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas” 

o  Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bhp dla uczniów  

z zakładów rzemieślniczych 

o Międzyszkolny konkurs fryzjerski „Kobieta na przestrzeni wieków” 

o Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 

o Miejski konkurs plastyczno –fotograficzny „Nasz Czysty Białystok” 

o Konkurs budowlany „Muruj z Prefbetem” 

o Wojewódzki Konkurs Historyczny „Z miłości do niepodległej 

Ojczyzny... życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892 – 

1970)” 

o Turniej Gastronomiczny pod hasłem „Kuchnia europejska  

na podlaskim stole” 

o Profilaktyczno – Integracyjny Miting w Pływaniu o Puchar 

Dyrektora SP 30 w Białymstoku 

o Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora ZST 

o Ogólnopolski konkurs „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” 

(kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych) 

o Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Szkół 

Ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego 

o Muzealny Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny – Umarłym 

Pamięć, Żyjącym Pojednanie, Polacy i Sybir XVIII – XX w. 

o Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej w Tarnowie 

o Wojewódzki Konkurs na Kartkę Wielkanocną  

o Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
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Najważniejsze osiągnięcia uczniów z ostatnich lat: 
  

1999/2000 

o wyróżnienie na etapie wojewódzkim w Turnieju Poezji Śpiewanej 

„Kuźnia 99” 

o IV miejsce na etapie wojewódzkim w Olimpiadzie Wiedzy o Obronie 

Cywilnej 

2000/2001  

o wyróżnienie w konkursie „Człowiek i natura” z okazji Roku 

Reymontowskiego 

o wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym w Radomiu 

2001/2002  

o wyróżnienie w konkursie na najlepszy plakat do spektaklu „Makbet” 

2002/2003 

o III miejsce w wojewódzkim konkursie fotograficznym „Magia nastroju 

2003/2004   

o IV miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK 

2004/2005 

o laboratorium analizy i pracownia chemii zajęły II miejsce w swoich 

kategoriach w konkursie na najlepsze pracownie w Białymstoku 

o udział dwu uczennic ZSZ Nr 5 w XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, 

których prace konkursowe zostały wytypowane spośród 186 prac 

pisemnych nadesłanych na konkurs  

2005/2006   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartek Trzeciak – 

uczeń VIII LP – jeden z 

Ośmiu Wspaniałych  
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o II miejsce i dwa wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie Ekolo-

gicznym „Kolory Ziemi” 

o  cztery wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko 

– Planeta” 

o II miejsce w Konkursie Ekologicznym Gazety Współczesnej-  

2 „mandaty poselskie” na Sejm Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Ekolo-

gia-wybór przyszłości”  

o Laureat VIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków – 

„Ośmiu Wspaniałych” 

 

2006/2007  

o I i trzy II miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym 

„Mieszkańcy Ziemi” 

o trzy wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko 

– Planeta”  

o Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Cały 

Białystok z Jagiellonią” 

2007/2008 

o Wyróżnienie w konkursie „Młodzi w piosence i kolędzie” 

o III miejsce w konkursie MAT- Miłość. Akceptacja. Tolerancja 

o II i III miejsce w Mistrzostwach Uczniów Fryzjerstwa  

2008/2009 

o I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy  z Zakresu Prawa 

Pracy i Przepisów Bhp  

o III miejsce w Wojewódzkim Konkursie: Sprawny w Zawodzie, 

Bezpieczny w Pracy – kucharz małej gastronomii  

o Licealiada Miasta Białegostoku - VI miejsce drużynowo  

w szachach chłopców 

o Wyróżnienie za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo  

w konkursie UNICEF na Najbardziej Zaangażowaną Społecznie 

Szkołę Roku 2008 



 69 

o Pięć wyróżnień dla uczniów w Ogólnopolskim Konkursie 

Ekologicznym EKO-PLANETA 

o VII Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Wyciskaniu 

Sztangi Leżąc Szkół Ponadgimnazjalnych 

2009/2010 

o Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny w pracy – znajomość przepisów 

BHP” – I miejsce 

o Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w zawodzie – kucharz małej 

gastronomii” – II miejsce 

o Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie – fryzjer” – III miejsce 

o Medal „Diligentiae – za pilność” – uczennica Magdalena Kardasz  

i nauczyciel Monika Jabłońska 

2010/2011 

o Ogólnopolski Konkurs OHP „Sprawni w zawodzie – kucharz małej 

gastronomii” – II miejsce 

o Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o BHP – I miejsce  

o Wojewódzki Konkurs OHP „Sprawni w zawodzie – fryzjer” –  

IV miejsce 

o Otwarte Powiatowe Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc –  

I miejsce, II miejsce i IV miejsce 

o  Medal „Diligentiae – za pilność” – uczennica Marta Jaromińska i nauczyciel  

Anna Sieśkiewicz 

2011/2012 

o Wojewódzki Konkurs na Kartkę Wielkanocną – wyróżnienie 

o Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej –  

II miejsce w kategorii instrumentalista solista 

o Medal „Diligentiae – za pilność” – uczennica Ewelina Jabłońska i 

nauczyciel Małgorzata Jarmocik 

 

2012/2013 

o Laureat  centralnego konkursu Złota  Kielnia 

o V edycja konkursu budowlanego „Buduj z Prefbetem” – I miejsce 
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o Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych 

– III miejsce w piłce nożnej 

o Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej w Tarnowie –  

VII miejsce 

o Muzealny Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny – Umarłym 

Pamięć, Żyjącym Pojednanie, Polacy i Sybir XVIII – XX w. –  

III miejsce 

o Medal „Diligentiae – za pilność” – uczeń Kamil Kiliszek i nauczyciel Aneta 

Pełszyńska  

 

2013/2014 

o Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas”- I edycja 

 I miejsce i II miejsce w kategorii  technologia systemów suchej 

zabudowy 

 I miejsce, II miejsce i III miejsce  w kategorii technologia robót 

malarskich 

 II miejsce  w kategorii technologia robót posadzkarskich 

o VI edycja konkursu budowlanego „Buduj  z Prefbetem” – I miejsce 

o Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski „Kobieta na przestrzeni wieków” – 

III miejsce 

o Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Walentynki 2014” – I miejsce i II 

miejsce 

o Wojewódzki Konkurs na Kartkę Wielkanocną – wyróżnienie 

o Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej – III 

miejsce w kategorii występ teatralny, wyróżnienie w kategorii  występ 

wokalny, wyróżnienie w kategorii praca plastyczna 

o V Profilaktyczno-Integracyjny Mityng w Pływaniu o Puchar 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku - III miejsce (medale: 2 

złote, 1 srebrny i 1 brązowy) 

o XI Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta 

Białegostoku - IV miejsce 
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o XII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół 

Ponadgimnazjalnych  w Wyciskaniu Sztangi Leżąc – I, III, V miejsce 

o II Profilaktyczno-Integracyjne Regaty w Kajakarstwie o Puchar 

Podlaskiego Kuratora Oświaty  - 3 złote medale i 1 srebrny medal 

o Medal „Diligentiae – za pilność” – uczeń Mateusz Babiński i nauczyciel Barbara 

Adamska  

 

2014/2015 

o Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas”- II edycja 

 I miejsce i II miejsce w kategorii  technologia systemów suchej 

zabudowy 

 I miejsce  w kategorii technologia robót malarskich 

 I miejsce i III miejsce  w kategorii technologia robót posadzkarskich 

o VII edycja konkursu budowlanego „Buduj  z Prefbetem” – I miejsce 

o Wojewódzki Konkurs „ Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy – 

kucharz” – I miejsce oraz „ Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 

– mechanik pojazdów samochodowych” -  II miejsce  

o XIII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc –  dwa trzecie 

miejsca, jedno czwarte i dwa piąte w różnych kategoriach. 

o VII Profilaktyczno – Integracyjny Mityng w Pływaniu o Puchar 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku – 7 medali 

o XII Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Szkół 

Ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego - III miejsce 

o II Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Dyrektora ZST - 

III miejsce i V miejsce 

o Turniej Gastronomiczny pod hasłem „Kuchnia europejska na podla-

skim stole”  – wyróżnienie szefów kuchni. 

o XV edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla 

uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu” – II 

miejsce w eliminacjach regionalnych 
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2015/2016 

o Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas”- III edycja 

 I miejsce i III miejsce w kategorii  technologia systemów suchej 

zabudowy 

 I miejsce  w kategorii technologia robót malarskich 

o VIII edycja konkursu budowlanego „Muruj z Prefbetem” – I miejsce  

o Międzyszkolny Konkurs fryzjerski Kobieta na przestrzeni wieków pod 

hasłem „Tajemnicza Bajka” -  II edycja – III miejsce 

o XIII Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w zawodzie – bezpieczny  

w pracy - kucharz” – II miejsce. 

o XIV Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc – I miejsce,  

II miejsce i III miejsce  

o III Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Dyrektora ZST 

– V miejsce 

o Licealiada Województwa Podlaskiego w „Łyżwiarstwie Szybkim” 

Dziewczyny -VIII miejsce w województwie, Chłopcy - VII miejsce  

w województwie. 

o Wojewódzki turniej sportów obronnych – II miejsce (drużynowo) 

o Wojewódzki Konkurs „ Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy – 

mechanik pojazdów samochodowych” -  IV miejsce 

o Medal „Diligentiae – za pilność” – uczennica Jolanta Zimnowodzka i nauczyciel 

Halina Busłowska 

 

2016/2017 

o Turniej Budowlany “Złota Kielnia” – III miejsce i V miejsce  

w zawodzie dekarz 

o VIII edycja konkursu budowlanego Muruj z PREFBETEM Śniadowo  

- 1 miejsce 

o Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość –IV edycja  

 I miejsce i II miejsce w konkurencji technologia robót malarskich  

 I miejsce  w kategorii  technologia systemów suchej zabudowy 
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o Międzyszkolny Konkurs fryzjerski Kobieta na przestrzeni wieków pod 

hasłem „Tajemnicza Bajka”-  II edycja – III miejsce 

o VII edycja konkursu Nasz czysty Białystok – III miejsce w kat. 

fotografia szkoły ponadgimnazjalne 

o Wojewódzki Konkurs Historyczny „Z miłości do niepodległej 

Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)” 

- II miejsce (kategoria: praca plastyczna) 

o XV Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc – dwa pierwsze 

miejsce i jedni drugie miejsce w różnych kategoriach. 

o Turniej Gastronomiczny pod hasłem „Kuchnia europejska na 

podlaskim stole”  – II miejsce i III miejsce. 

o IV Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora ZST 

- III  miejsce i V miejsce. 

o VIII Profilaktyczno – Integracyjny Mityng w Pływaniu o Puchar 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku /15 medali/. 

o Medal „Diligentiae – za pilność” – uczeń Paweł Kondratiuk i nauczyciel Maria 

Kułakowska 

2017/2018 

o Turniej Budowlany “Złota Kielnia” - I miejsce i V miejsce w zawodzie 

dekarz 

o Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas”- V edycja 

 I miejsce i III miejsce w kategorii technologia robót malarsko-

tapeciarskich; 

  II miejsce w kategorii technologia systemów suchej zabudowy; 

  I miejsce  i II miejsce w kategorii  technologia robót posadzkarsko – 

okładzinowych; 

o VIII edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno–Fotograficznego: „Nasz 

czysty Białystok” w kategorii fotografia: II, III miejsce  

i  1 wyróżnienie 



 74 

o X edycja konkursu budowlanego Muruj z PREFBETEM Śniadowo –  

I miejsce w kategorii umiejętności praktycznych i I miejsce  

w kategorii wiedzy teoretycznej 

o Wojewódzki Konkurs Historyczny „Z miłości do niepodległej 

Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)” 

- II miejsce (kategoria: praca plastyczna) 

o Medal „Diligentiae – za pilność” – uczeń Krzysztof Smyk i nauczyciel Krystyna 

Smółko 

2018/2019 

o Turniej budowlany Złota Kielnia – 2 finalistów w zawodzie dekarz i 2 

finalistów w zawodzie murarz-tynkarz 

o Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas”- VI edycja 

o I miejsce i II miejsce w kategorii  technologia systemów suchej 

zabudowy  

o VII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc  - dwa pierwsze 

miejsca w poszczególnych kategoriach.  

 III miejsce  w kategorii technologia robót malarsko-tapeciarskich 

 III miejsce w kategorii  technologia robót posadzkarsko - 

okładzinowych 

o Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bhp dla uczniów  

z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu” – II miejsce 

o IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego „Kobieta na 

przestrzeni wieków”, pod hasłem: "Niezwyciężona kobieta" -  

I miejsce  

o X Profilaktyczno-Integracyjny Miting w Pływaniu o Puchar Dyrektora 

SP 30 w Białymstoku 

 I miejsce w sztafecie 4x25 m stylem dowolnym;  

o Medal „Diligentiae – za pilność” – uczennica Natalia Olechno i nauczyciel Ewa 

Mikulak   
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W ostatnim dziesięcioleciu  w naszej szkole realizowanych jest wiele 

projektów unijnych, szkolnych i grantów. 

Projekt "Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły" był 

realizowany w latach 2013-2015. Sfinansowano go na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Powiatem miasta 

Białystok. Realizatorem projektu był Miejski Ośrodek Doradztwa 

Metodycznego w Białymstoku. Cel główny tego przedsięwzięcia to  

podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli  

w powiecie m. Białystok poprzez wypracowanie planów wspomagania 

spójnych z rozwojem szkoły w obszarach wymagających szczególnego 

wsparcia wyodrębnionych w drodze diagnozy wewnętrznej.   W ramach 

działań odbyło się wiele szkoleń dla nauczycieli dotyczących metod   i form 

pracy, również tych związanych z  promocją szkoły. 

„Dobry  zawód – fajne  życie„ , to przedsięwzięcie służące doskonaleniu 

umiejętności zawodowych. Miało ono na celu popularyzację kształcenia 

zawodowego w województwie podlaskim. Głównym celem projektu  była  

popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół 

gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę  

w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Nasza szkoła brała udział  

w następujących działaniach: seminariach projektowych, badaniach 

potrzeb szkoły w zakresie promocji i rekrutacji, w szkoleniach dla 

dyrektorów i kadry pedagogicznej dotyczących metod i form pracy oraz 

kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły, współpracy szkoły  

z otoczeniem, w szczególności z lokalnymi pracodawcami. 

 „Ponoszę kwalifikacje – jestem dobrym pracownikiem” to projekt unijny, 

który  realizowany był w latach 2017-2018 przez Europejskie Centrum 

Doskonalenia Szkoleń, a jego uczestnicy to uczniowie i nauczyciele  

ZSZ Nr 5  Głównym jego celem było rozwinięcie i podniesienie kompetencji 

zawodowych oraz z dobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia 

zawodowego przez 216 uczniów  zasadniczej szkoły zawodowej, a także 

aktualizacja kompetencji zawodowych przez sześciu nauczycieli zawodu, 
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zatrudnionych w naszej szkole. W ramach projektu dla uczniów 

zrealizowano zajęcia  rozwijające ich zainteresowania oraz wsparcie 

doradcy zawodowego w planowaniu kariery zawodowej  

i opracowanie indywidualnych planów działania. Najlepsi  uczniowie 

doskonalili swoje umiejętności na stażach zawodowych, zdobyli również 

dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia  poszerzające ich szanse na rynku 

pracy. Szkoła została doposażona w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne. Powstała również nowoczesna klasopracownia budowlana, 

wyposażona w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz specjalistyczne 

stoły do rysunku technicznego. 

W ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe”, 

uczniowie naszej szkoły  brali udział w projektach organizowanych przez  

Ochotniczy Hufiec Pracy, mających na celu podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, a były to następujące przedsięwzięcia: 

 „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej 

kucharzy i murarzy” 2015, „Europejski staż młodych kucharzy i murarzy 

szansą na rozwój zawodowy” (2017),  „Młodzi stolarze, murarze i kucharze 

z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym”, w ramach 

projektu „Ponad narodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego” (2018,2019). 

Projekt integracyjny: „Zróbmy krok naprzód – Europa dla 

wszystkich” był realizowany w kwietniu 2018r. dla uczniów klas 

wielozawodowych. Młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna z Polski, 

Estonii, Czech i Słowacji w czasie międzynarodowej wymiany realizowanej 

na Słowacji w Starej Leśnej w ramach programu ERASMUS + wspólnie  

doświadczała nowych pozytywnych praktyk, uczyła się tolerancji poprzez 

sport i kreatywne działania. 

We Frankfurcie na Odrą w Zakładzie Promowania Kształcenia 

Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii 

nasi wychowankowie  zdobywali nowe umiejętności praktyczne.  

W warunkach warsztatu szkoleniowego cały proces technologiczny  
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wykonywali samodzielnie, od zapoznania się z projektem/przepisem, 

doborem odpowiednich narzędzi i surowców, po wykonanie zadania  

z uwzględnieniem samodzielnej, sprawnej organizacji czasu pracy. 

Praktykę  odbywano w małych grupach, wspólnie z młodzieżą niemiecką, 

pod nadzorem doświadczonych pracowników. 

 

Pierwszy projekt realizowany samodzielnie przez szkołę: „Fachowcy  

z piątki na 5”, za główny cel postawił rozwinięcie i podniesienie 

kompetencji  oraz zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia 

zawodowego przez  uczniów  Branżowej Szkoły I stopnia. W ramach tego 

projektu mają możliwość uzupełnienia swoich kompetencji zawodowych  

również nauczyciele zawodu, zatrudnieni w naszej szkole. Dla uczniów 

będą realizowane zajęcia  rozwijające ich zainteresowania oraz wsparcie 

doradcy zawodowego w planowaniu kariery zawodowej i opracowanie 

indywidualnych planów działania. Uczniowie  będą doskonalić swoje 

umiejętności zawodowe na stażach zawodowych, zdobywać  dodatkowe 

kwalifikacje i uprawnienia  poszerzające ich szanse na rynku pracy. 

Szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne  

oraz  powstanie  kolejna nowoczesna klasopracownia budowlana 

wyposażona w  sprzęt komputerowy,  oprogramowanie, biurka i krzesła. 

 

Projekty i granty szkolne 

Od 2014r.do chwili obecnej realizowany jest projekt: „Szkoła zawodowa 

szansą na dobry start i pewną przyszłość”. 

 Jego koncepcja oparta jest na rozbudowanej formie działań, która 

powstała z myślą o podniesieniu atrakcyjności szkolnictwa zawodowego 

poprzez promocję. Są one związane  z   promocją szkolnictwa zawodowego  

w środowisku młodzieży, z ukierunkowaniem na wskazanie korzyści 

wynikających z nauki zawodów w branży budowlanej. Współpraca   

i czynne zaangażowanie firm w proces edukacyjny,  zapewnia rozwijanie 

kompetencji zawodowych uczniów w obszarze wiedzy i praktycznych 

umiejętności w trakcie realizacji cyklu branżowych szkoleń 
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specjalistycznych. W ramach projektu organizujemy Regionalny Konkurs: 

„Nowoczesne budownictwo wokół nas”  pod honorowym patronatem 

Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jest 

on współfinansowany  przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w 

Białymstoku oraz firmy: JAZ-BUD,  Kombinat Budowalny, Mark-Bud. Od 

początku do chwili obecnej konkurs odbywa się w trzech konkurencjach: 

- technologia systemów suchej zabudowy, 

- technologia robót malarsko-tapeciarskich, 

- technologia robót posadzkarsko-okładzinowych. 

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności 

praktyczne i teoretyczne w wybranej konkurencji w zakresie:  

- przedmiotów zawodowych: dokumentacja budowlana, podstawy 

budownictwa, 

- specjalistycznego przedmiotu zawodowego omawiającego technologie 

wykonania określonych robót budowlanych. 

Projekt został doceniony w ogólnopolskim konkursie Szkoła Zawodowa 

Najwyższej Jakości 2018  i uzyskał status Dobrej Praktyki.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Współczesny fryzjer jest stylistą, który musi posiadać zarówno szeroką 

wiedzę o tym, co było kiedyś, jak i o współczesnych tendencjach i trendach 

modowych, ponieważ moda to czerpanie motywów z przeszłości, mieszanie 

ich, często w zaskakujących zestawieniach i tworzenie nowych stylizacji. 

Międzyszkolny konkurs budowlany „Nowoczesne 

budownictwo wokół nas” 2019r. 
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Obecnie fryzjerstwo nie tylko jest rzemiosłem i fachem, ale dziedziną 

sztuki. Między innymi z tych powodów  w 2014r. odbyła się I edycja 

Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego: „Kobieta na przestrzeni 

wieków”. Został on objęty honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego, 

Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty.  

Do udziału w konkursie są zaproszeni uczniowie  klas o profilu 

fryzjerskim z całego województwa. Kolejne edycje odbyły się  pod różnymi 

hasłami. W 2017 roku – „Tajemnicza Bajka”,  2018 – „Kobieta 

Przyszłości”,2019 – „Niezwyciężona kobieta”. Uczniowie naszej szkoły 

aktywnie uczestniczą w konkursie i osiągają sukcesy. Kamila Kizińska III 

miejsce w I edycji, Patrycja Okuła III miejsce w II edycji, a Natalia 

Zalewska I miejsce w IV edycji.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dzień Patrona” 

 

 

Nasze laureatki w 

Międzyszkolnym 

Konkursie Fryzjerskim 

„Kobieta na przestrzeni 

wieków” wg. kolejności 

wymienionej w tekście 
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Od roku szkolnego 2015 obchodzimy w naszej szkole Dzień Patrona 

Szkoły. Jest to uroczystość związana z rocznicą nadania szkole imienia 

Generała Ignacego Prądzyńskiego oraz doskonała okazja, aby w sposób 

szczególnie uroczysty przyjąć uczniów klas pierwszych do naszej 

społeczności. 

Pani Dyrektor po raz pierwszy w historii szkoły wręczyła statuetkę 

„Super Ignasia 2015” dla ucznia najbardziej zaangażowanego w życie 

szkoły. Otrzymała ją Ewelina Gliniecka z klasy III bw.  

Od 2016r. są przyznawane statuetki „Super Ignasia” dla ucznia  

i nauczyciela. 

 

 

 

 

Mateusz Szymusiuk i pani 

Krystyna Smółko 2016r. 
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Łukasz Sokołowski i pani dyrektor 

Izabela Popławska 2017r. 

Natalia Olechno i pani 

wicedyrektor Ewa Mikulak 

oraz pani dyrektor Izabela 

Popławska 
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W roku szkolnym 2018/2019 zostały przyznane dwie Statuetki „Super 

Ignasie 2018”. Pierwszą Statuetkę otrzymała Pani wicedyrektor Ewa 

Mikulak - nauczyciel najbardziej zaangażowany w życie szkoły. Drugą, 

otrzymała uczennica  klasy III fryzjer Natalia Olechno. 

Kilka zdań poza statystyką  

 Nie wszystko da się wyrazić liczbami, dlatego też w poniższym 

rozdziale przedstawimy te osiągnięcia uczniów, które się w statystyce nie 

mieszczą. 

 Od początku istnienia szkoły uczniowie chętnie uczestniczyli w życiu 

naszego kraju i regionu poprzez udział w wielu akcjach organizowanych 

przez różne instytucje i organizacje społeczne. Braliśmy udział w budowie 

Huty Katowice, która była ikoną ówczesnej socjalistycznej Polski. Uczniowie 

włączyli się również w inne ówczesne przedsięwzięcia, organizując 

dwukrotnie zbiórkę pieniędzy na Centrum Zdrowia Dziecka, byli 

ofiarodawcami pieniędzy na budowę „Daru Pomorza” i Szpitala Pomnika 

Matki - Polki, dwukrotnie przekazali dochód z dyskoteki na Fundusz 

Pomocy Szkole. 

 Nasi uczniowie zostawili znaczący ślad także w rozwoju naszego 

miasta – w ramach zajęć praktycznych wybudowali samodzielnie wiele 

obiektów: budynek Hortexu, przedszkole przy ul. Żabiej, budynek 

administracyjny Dozoru Mienia Państwowego przy ul. Krakowskiej, 

Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 5 na osiedlu Jaroszówka oraz Studium 

Hotelarstwa i Obsługi Turystyki przy ul. Kraszewskiego. 

 

Nigdy nie byliśmy obojętni na krzywdę innych 

Staraliśmy się nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują z różnych 

powodów - życiowych niepowodzeń, choroby czy kataklizmów. W roku 2002 

pod kierownictwem nauczycieli Ryszarda Gólcza i Henryka Grzędy  

w ramach zajęć praktycznych nasi uczniowie wyremontowali mieszkanie 

w zaniedbanym domu w dzielnicy Bojary, przeznaczone do zamieszkania dla 
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bezdomnej kobiety. Wyposażyli je również w najpotrzebniejsze sprzęty,  

a lokatorka otrzymała ubranie i żywność.  

 Młodzież naszej szkoły przez wiele lat brała udział w akcji „O uśmiech 

i radość dziecka”, przekazując zebrane pieniądze na potrzeby Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej. W 1989r. z akcji zbierania pieniędzy dla ofiar 

trzęsienia ziemi w Armenii przekazała znaczny dochód. Do dzisiaj czynnie 

działa w PCK, uczestnicząc w ulicznych kwestach tej organizacji. Włączała  

się również „do grania” w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jurka 

Owsiaka na terenie szkoły i miasta. Nieraz brała udział w akcjach 

charytatywnych stowarzyszeń i fundacji na rzecz osób potrzebujących 

pomocy m.in. „Góra Grosza”, „Serce”, „Pomóż i Ty”, w zbiórce książek dla 

uczniów z Litwy.  

 W roku szkolnym 1992/1993 szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem 

Pomocy Osobom Uzależnionym „Droga” w Białymstoku prowadzonym przez  

o. Edwarda Konkola. W ramach tej współpracy grupa uczniów z naszej szkoły 

remontowała nieodpłatnie pomieszczenia domu przy ul. Proletariackiej, znanego pod 

nazwą „Nasz Dom”, przeznaczonego na dzienny pobyt dzieci z rodzin patologicznych 

naszego miasta. Dla dzieci z tych rodzin „Nasz Dom” organizuje corocznie w czasie 

wakacji pobyty w Jastarni, a uczniowie z naszej szkoły pracowali tam jako opiekunowie 

ochotnicy. Od roku 2000 współpraca ze Stowarzyszeniem Droga polegała  

na uczestniczeniu naszych uczniów w akcjach przedświątecznych – Pierwsza 

Gwiazdka, Światło Pojednani 

  „Przeszłość – jest to dziś, ale cokolwiek dalej”, pisał Cyprian 

Kamil Norwid i niewątpliwie miał rację. 

 Nie da się grubą linią oddzielić przeszłości od teraźniejszości, bo oba 

wymiary czasowe zawsze się ze sobą wiążą i są równie ważne. 

 W tym rozdziale opiszemy zarówno najważniejsze wydarzenia, które są 

kontynuacją działań naszych poprzedników jak również te, które  są zupeł-

nie nowe, wprowadzone do działań szkoły w ostatnich dziesięciu latach jej 

istnienia. Jak już pisaliśmy w poprzednich rozdziałach, ostatnie lata upłynę-

ły pod znakiem samorządności, przedsiębiorczości, działań wolontariatu, 

uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym w różnych formach. Zo-

baczmy więc czym żyje szkoła w ostatnich dziesięcioleciach. 
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 Samorząd uczniowski istnieje od dawna. Jego historii poświęcony 

został odrębny podrozdział tej monografii. Jednak do tematu należy wrócić, 

ponieważ działalność tej organizacji na terenie szkoły w ostatnich latach jest 

widoczna w szczególny sposób. Samorząd uczniowski kontynuuje akcje z lat 

poprzednich takie, jak „Góra Grosza”, „Sprzątanie świata”, „Walentynki”, 

„Dzień Ziemi”, „Dzień Wiosny”, „Dzień Sportu Szkolnego”, udział w Forum 

Szkół, konkursy świąteczne, otrzęsiny, pomoc w nauce uczniom słabszym, 

giełda podręczników szkolnych. Młodzież od dawna uczestniczy również  

w dniach otwartych szkoły i w promocji szkoły. Na uwagę zasługują nowe 

inicjatywy młodzieży i opiekunów. Happeningi organizowane przez 

samorząd uczniowski od dwóch lat na stałe zagościły w naszej szkole. Były 

to takie przedsięwzięcia, jak: „Mówię: Nie uzależnieniom”, „Stop pedofilii  

i pornografii w szkole”, „Stop uprzedzeniom, stereotypom, dyskryminacji”, 

„Lubię swoje ciało”. Do ciekawszych inicjatyw możemy zaliczyć również 

przedstawienie „Romeo i Julia”, które przygotowała młodzież z okazji 

Międzynarodowego Dnia Teatru w marcu 2009 r.  

 Członkowie samorządu uczniowskiego angażują się również w akcje 

charytatywne, współpracując z PCK, KLANZĄ, Stowarzyszeniem Droga  

i Stowarzyszeniem Rubież. Przeprowadzili zbiórkę odzieży, książek, 

przyborów szkolnych, zabawek i artykułów higienicznych  na rzecz Fundacji 

Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny oraz dla dzieci z Domu Dziecka  

w Krasnem. Brali udział w akcjach bożonarodzeniowych i wielkanocnych 

Stowarzyszenia Droga oraz przedświątecznych akcjach Stowarzyszenia 

Rubież, pomagając Bankom Żywności przy zbieraniu artykułów 

spożywczych w białostockich hipermarketach. Uczestniczyli również  

w zbiórce krwi w 2008r. Wyrazili swą solidarność z krajami trzeciego świata, 

biorąc udział w akcji „Biała bransoletka”. 

 Samorząd uczniowski włącza się również w akcje promujące wiedzę 

ekologiczną wśród uczniów, są to takie przedsięwzięcia, jak udział  

w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej „Brama na Bagna” – Strękowa Góra w 2007r., akcja zbierania 

zużytych baterii pod hasłem „Działaj czysto”, akcja - „Ratujmy kasztany”. 
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Uczniowie zorganizowali również kilka konkursów ekologicznych. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się konkursy plastyczne – na plakat o tematyce 

ekologicznej i plakat promujący zdrowe odżywianie i konkurs wiedzy 

ekologicznej. Z okazji Dnia Ziemi w 2008 r. brali udział w warsztatach 

plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku  

 Inne akcje, do których włączają się uczniowie dotyczą samorządności  

i demokracji i są to: „Ośmiu wspaniałych” i „Samorząd w szkole”, obradach 

Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

 „Demokracja w szkole” to następne przedsięwzięcie, w ramach którego 

przeprowadzono konkurs graficzny na temat praw i obowiązków ucznia.  

W grudniu 2008r. w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 

uczniowie przygotowali audycję poświęconą 60 rocznicy uchwalenia 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, plakaty, przeprowadzili ankiety  

w klasach maturalnych. Wzięli udział w Forum Samorządów Uczniowskich 

szkół ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku, które odbyło się w Zespole 

Szkół Mechanicznych pod hasłem „Prawa Człowieka – dziecka – ucznia”.  

 Poza tym samorząd włączył się do akcji „Super Szkoła”, „Prawa  

i obowiązki uczniów” oraz „Przepustka do życia”- konkursu organizowanego 

przez UNICEF.  Zajęcia warsztatowe to kolejna forma, w której realizują 

się członkowie samorządu, tym razem dotyczą one projektu: „Razem łatwiej 

– współpracujmy”. Inne przedsięwzięcia organizacji młodzieżowych,  

w których wzięli udział nasi uczniowie to: „Młodzi w mieście”, a także 

„Nauczyciel mądry sercem”. Ten zaszczytny tytuł uzyskały kolejno Panie 

Krystyna Smółko i Monika Jabłońska. Przedstawiciele samorządu 

uczniowskiego co roku tworzą niepowtarzalną atmosferę Wigilii szkolnej 

przygotowanymi przez siebie Jasełkami. 

 Ostatni „Dzień Wiosny” wzbudził szczególny entuzjazm wśród 

młodzieży. Zorganizowana została akcja przesadzania kwiatów, konkurs na 

strój ekologiczny w trzech kategoriach i zabawa w kalambury. Wszyscy 

bawili się świetnie, a najlepsi zostali nagrodzeni. 

 Członkowie samorządu i ich opiekunowie podjęli również działania 

służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Do nich możemy zaliczyć 
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opracowanie, przeprowadzenie oraz ewaluację ankiet: „Bezpieczna szkoła”, 

„Nauczyciel w oczach ucznia”. Opracowano również regulamin „Szczęśliwego 

numerka”. Należy zwrócić uwagę na ostatnią, szczególnie cenną inicjatywę. 

Jest to konkurs na najwyższą frekwencję w szkole: „Klasa bez wagarów”, 

będący częścią realizowanego  

w szkole programu „Nie 

rezygnuj- zostań”. Oba 

wymienione przedsięwzięcia 

mają na celu poprawienie 

frekwencji. Należy dodać, że 

przyniosły już one oczekiwane 

rezultaty.  

 

Prężnie działa również szkolne koło wolontariatu. Powstało w 2005 roku. 

Pierwszym opiekunem koła była pani Marta Szołpińska. Ideę wolontariatu 

do szkoły wprowadził Jej uczeń i wychowanek – Bartek Trzeciak, który 

swoim entuzjazmem, a przede wszystkim ogromną potrzebą pomagania 

innym, zaraził koleżanki i kolegów z klasy pani M. Szołpińskiej. Obecnie 

absolwenci tej klasy Bartek Trzeciak i Rafał Średziński, znani są  

w Białymstoku jako zasłużeni wolontariusze. Rafał Średziński jest prezesem 

Stowarzyszenia „My dla innych”. 
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Od roku szkolnego 2007/2008 opiekunką koła jest pani Monika Jabłońska. 

Celem SKW jest rozbudzenie potrzeby niesienia pomocy ludziom  

i zwierzętom. Wielu uczniów naszej szkoły z liceum profilowanego, 

technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej jest 

zaangażowanych w działalność wolontarystyczną. Innym celem SKW jest 

wskazanie płaszczyzn, na których może działać wolontariusz. Uczniowie 

dzięki współpracy szkoły z licznymi instytucjami w Białymstoku mogą 

pracować z osobami niewidomymi, małymi dziećmi, osobami 

niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie oraz z osobami niosącymi 

pomoc bezdomnym zwierzętom.  

 Szkolne Koło Wolontariatu współpracowało z takimi organizacjami, 

jak: Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Rubież, Dom Małego 

Dziecka, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, KLANZA, UNICEF, Fundacja na 

Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, Podlaskie 

Centrum Wolontariatu, Departament Spraw Społecznych, Polskie 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Schronisko dla Zwierząt w 

Białymstoku.  

 W szkole co miesiąc odbywały się spotkania wolontariuszy, które  

służyły wymianie pomysłów, organizowaniu akcji charytatywnych  

i planowaniu nowych działań na rzecz innych. Nasi wolontariusze 

organizowali w szkole kiermasze upieczonych własnoręcznie ciast, a dochód 

ze sprzedaży przeznaczony był na upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 

w Polskim Związku Niewidomych, Domu Dziecka w Supraślu, na 

organizację zabawy andrzejkowej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.  

W ten sposób zbieraliśmy także pieniądze na pomoc dla głodujących  

i niedożywionych dzieci z Demokratycznej Republiki Konga, włączając się  

w promocję akcji UNICEFU. Ponadto włączają się w akcje Stowarzyszenia 

Rubież, uczestnicząc w zbiórce żywności dla najbiedniejszych rodzin  

z kresów wschodnich i dla najbardziej potrzebujących rodzin w Polsce. 

Wśród całej społeczności szkolnej promują też działania Polskiej Akcji 

Humanitarnej, zwłaszcza akcję Pajacyk.  
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 Wolontariusze pomagają również bezdomnym zwierzętom – działali na 

rzecz odpowiedzialnej adopcji zwierząt ze schroniska podczas Święta 

Kawalina, uświadamiali ludziom potrzebę sterylizacji zwierząt podczas akcji 

„Sterylizacja na białostockich osiedlach”.    

W 2009r. w ramach współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – 

Wychowawczym uczniowie Liceum Profilowanego pod opieką pani 

Jabłońskiej zorganizowali Andrzejki dla podopiecznych tej placówki. 

Współpracujemy również z Polakami mieszkającymi za wschodnią granicą. 

Co roku przed Bożym Narodzeniem pan Mieczysław Jackowski, który 

obecnie jest opiekunem koła wolontariatu, organizuje zbiórki różnych 

artykułów w celu przekazania ich naszym rodakom (np. w Taboryszkach,  

w Grodnie). Pomoc oferujemy też w środowisku lokalnym. Uczennice z klas 

fryzjerskich pod opieką pań od nauki zawodu wykonują zabiegi fryzjerskie  

w Domu Pomocy Społecznej przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą. 

Nasi uczniowie oddają krew, biorąc udział w akcji „Wampiriada”, 

organizowanej przez studentów Politechniki Białostockiej. Wolontariat  

w szkole współpracuje ze Szkolnym Kołem PCK. O wszystkich akcjach 

uczniowie szkoły mogą dowiedzieć się z informacji umieszczonych w gablocie 

SKW i na stronie internetowej ZSZ Nr5 w Białymstoku.  
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Ogólnopolski „Dzień Przedsiębiorczości” odbywa się w szkole od roku 

2004. Patronat nad programem objęła Kancelaria Prezydenta RP i Fundacja 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Celem tego przedsięwzięcia jest włączenie 

przedsiębiorców do edukacji uczniów oraz przekazanie wiedzy na temat 

funkcjonowania rynku pracy. Do chwili obecnej, co roku uczniowie naszej 

szkoły biorą udział w praktykach zawodowych odbywanych w zakładach 

pracy na terenie naszego miasta. Każdy z nich ma swego opiekuna, który 

zapoznaje go z zakresem obowiązków związanych z pracą na danym stano-

wisku. W szkole w ramach projektu „Samorządność” odbywa się cykl spo-

tkań przedstawicieli samorządów uczniowskich ze szkół ponadgimnazjal-

nych miasta Białegostoku. Uczniowie technikum zawodowego brali udział 

w warsztatach w ramach projektu „Promowanie postaw przedsiębiorczości w 

szkołach średnich województwa podlaskiego” i uzyskali certyfikaty. Cykl 

imprez związanych z tym dniem na stałe został wpisany w kalendarium 

szkoły. W ostatnich latach szkoła  stawia również na rozwój przedsiębiorczo-

ści uczniów i nic się w tej mierze nie zmieniło od lat. Jednym z ostatnich 

działań, które podjęto w szkole była innowacja zrealizowana przez nauczy-

ciela podstaw przedsiębiorczości p. Grażynę Świrydowicz w roku 2017. Mło-

dzież z klas trzecich uczestniczyła w spotkaniu z doradcą Podlaskiej Funda-

cji Rozwoju Regionalnego i znanym podlaskim przedsiębiorcą. Pani Anna 

Wrzesińska przedstawiła uczniom prezentację na temat pozyskiwania fun-

duszy na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Pan Adam Zda-

nowicz opowiedział o produkcji rowerów dla indywidualistów - osób, które 

chcą się wyróżniać, lubią design i chcą błyszczeć. Rowery wyprodukowane 
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na Podlasiu przez pana Adama są jedyne w swoim rodzaju i zna je cały 

świat koneserów. Konstruktor i producent rowerów Custom opowiedział uczniom, 

jak swoją prawdziwa pasję zamienił w biznes. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała 

prezentacji, która w pełniejszym stopniu pozwoliła poznać realia prowadzenia własnej 

firmy i sposoby pozyskiwania środków finansowych na jej prowadzenie. 

Ponadto zainteresowani tematem przedsiębiorczości uczniowie mają możliwość posze-

rzania swojej wiedzy w ramach zajęć pozalekcyjnych. Część z tych zajęć realizowana 

jest ze środków unijnych w ramach różnych projektów, o których pisaliśmy wcześniej. 

  

Białostockie Forum Szkół, po raz pierwszy odbyło się w roku szkolnym 

1999/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.  

Nasza szkoła włączyła się również w to przedsięwzięcie. Dzięki zaangażo-

waniu nauczycieli i uczniów powstało stoisko, gdzie zaprezentowaliśmy do-

tychczasowy dorobek szkoły i plan rekrutacji na przyszłe lata. Braliśmy 

również udział w Giełdzie Zawodów i Forum Budownictwa Politechniki  

Białostockiej. 
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W roku szkolnym 2006/2007 niezależnie od Białostockiego Forum Szkół powstała 

nowa inicjatywa promowania szkolnictwa zawodowego i odbyły się I Targi 

Zawodowe, w których również uczestniczyliśmy, prezentując nasze dokonania  

w kształceniu w branży budowlanej i ochrony środowiska. W obu wymienionych 

formach promocji szkoły bierzemy udział do chwili obecnej. W związku z reformą 

oświaty i koniecznością promocji szkolnictwa zawodowego, które przez ostatnie lata 

było zaniedbywane, targi zawodowe odbywają się w zmienionej formule. Na stadion 

piłkarski przy ul Słonecznej w Białymstoku zapraszane są zarówno szkoły zawodowe 

jaki i potencjalni kandydaci do tych szkół- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych. Z innych form propagujących szkolnictwo zawodowe  

i związanych z kształceniem zawodowych można wymienić: targi edukacji i pracy pod 

hasłem: „Mój zawodowy plan na przyszłość” . Co roku w ramach dni otwartych  

i „Tygodnia na rzecz kariery” w naszej szkole organizowane są zajęcia w warsztatach 

szkolnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. 

 Nową inicjatywą jest również szkolny konkurs Wiedzy o Unii 

Europejskiej, który pozwala uczniom wykazać się pomysłowością  

i inwencją w przygotowaniu prac konkursowych – plakatów lub prezentacji 

multimedialnych.  Realizujemy również różne programy edukacyjne. 

Szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się różnego rodzaju 

projekty i programy ekologiczne. Tworzone są one w naszej szkole od 

czasu powołania do życia technikum zawodowego ochrony środowiska,  

o niektórych z nich była mowa wcześniej. Jednak najważniejsze realizowane 

były w ostatnich latach, m.in. obchodziliśmy IV Dzień Czystego Powietrza. 

Było to finałowe zadanie szkolnego projektu edukacyjnego-Dzień Czystego 

Powietrza. Projekt realizowano od października 2008 r. przy udziale 

uczniów klas III i IV technikum zawodowego w zawodzie technik ochrony 

środowiska pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Koreckiej i Izabeli 

Popławskiej. Program wpisywał się w ogólnopolską kampanię przeciw 

paleniu śmieci w piecach domowych, zainicjowaną przez Fundację 

Ekologiczną Arka. Z problematyką skutków palenia śmieci w piecach 

domowych uczniowie technikum zawodowego zapoznali się na zajęciach 

lekcyjnych, a następnie przez cały miesiąc trwały też prace nad 

przygotowaniem materiałów informacyjnych – plakatów, haseł prezentacji, 
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ulotek. Młodzież z klasy III technikum zawodowego nagrała audycję: 

„Spalanie odpadów w piecach domowych – zagrożenia”. Dla zaproszonych do 

udziału w projekcie gimnazjalistów z Państwowego Gimnazjum nr 9  

w Białymstoku przygotowano zajęcia lekcyjne prowadzone przez uczniów 

klasy IV technikum zawodowego i pokazy prezentacji multimedialnych. 

Przygotowana wcześniej wystawa niebezpiecznych odpadów spalanych  

w domowych piecach i happening pod hasłem: „Oddychamy tym, co 

spalamy”, przemawiały do wyobraźni. Uczestnicy happeningu wpisywali 

swój protest do księgi: Jestem przeciw spalaniu śmieci w domu.  

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej, ucz-

niowie aktywnie uczestniczyli w pokazach i lekcjach tematycznych, powstało 

też wiele ciekawych prac uczniowskich. W marcu i kwietniu  

2008 r.– odbyła się I edycja obchodów Dnia Ziemi 2008 pod hasłem: „Klimat 

w potrzebie”, która zyskała honorowy patronat Marszałka Województwa 

Podlaskiego. W ramach tego pro-

jektu zorganizowano przy współ-

pracy z Miejskim Ośrodkiem Do-

radztwa Metodycznego konferen-

cję dla nauczycieli pt. „Działajmy 

razem - obchody Dnia Ziemi 

w szkołach” oraz konkurs graficz-

no – plastyczny pod hasłem: „Kli-

mat w potrzebie”.  

 W marcu i kwietniu 2009 r.–odbyła się II edycja obchodów  

Dnia Ziemi 2009 pod hasłem: „Z energią chrońmy klimat”, pod honorowym 

patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa 

Podlaskiego. Konferencja została z organizowana przez Izabelę Popławską  

z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Barbarę Korecką z Zespołu 
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Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku przy współpracy Wydawnictwa 

Nowa Era i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli z miasta  

i terenu Białegostoku – świadczy o tym liczba uczestników, wzięło w niej 

udział - 65 osób. W ramach obchodów szkolnych, opracowano własne hasło 

Dnia Ziemi, będącego rozwinięciem tegorocznego hasła przewodniego:  

„Z energią chrońmy klimat ”oraz ogłoszono wyniki szkolnego konkursu na 

prezentację artystyczną, będącą ilustracją tego hasła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Nasz Czysty Białystok jest kontynuacją  działań proekologicznych 

w naszej szkole. Od 2009r.  ZSZ nr 5 jest współorganizatorem tego 

przedsięwzięcia razem z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego,  

a  w 2014r.  przejęliśmy jego organizację ze Stowarzyszeniem Dojlidy  

i odbywa się on w naszej szkole. Tematyka   zmagań konkursowych jest 

bardzo zróżnicowana, np.: segregacja śmieci, woda to życie, Białystok jako 

zielony raj. Ich uczestnikami  są uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a po reformie oświaty również 

ponadpodstawowych. Docieramy do wszystkich szkół miasta Białegostoku, 

celem rozpropagowania idei lokalnego patriotyzmu ekologicznego, ale 

również rozwijania zdolności plastycznych i fotograficznych u dzieci  

i młodzieży. Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i jest 

jednocześnie promocją naszej szkoły w środowisku lokalnym. Konkurs Nasz 
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Czysty Białystok obejmuje patronatem Prezydent Miasta Białegostoku. 

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nasze Dojlidy, 

natomiast sponsorem  jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

Inną bardzo cenną inicjatywą jest projekt, którego celem było 

przeprowadzenie kampanii informacyjnej o uchodźcach z Czeczenii 

„Wiedzieć więcej”. To część większego przedsięwzięcia „Społeczeństwo 

obywatelskie zaczyna się w szkole” wspieranego przez Islandię, 

Liechtenstein oraz Norwegię i finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Jego głównym celem było 

zapoznanie uczniów z kulturą uchodźców, ich prawami i przywilejami  

w naszym państwie, uświadomienie problemów, z którymi muszą borykać 

się na co dzień, a także 

odpowiedź na pytania: co dzieje 

się w ich kraju? dlaczego do nas 

przyjechali? i jaki jest ich 

stosunek do społeczności 

polskiej? Projekt był realizowany 

w szkole od października do 

kwietnia w roku szkolnym 

2008/2009 i obejmował różne formy działań: wywiady, ankiety, prezentacje 

multimedialne, audycję wyemitowaną przez radiowęzeł. Finałem realizacji 

projektu w szkole był apel, podczas którego odbyła się prezentacja dotycząca 

wyżej wymienionych problemów. W apelu oprócz uczniów, nauczycieli, 

dyrekcji szkoły udział wzięli również zaproszeni goście: wicekurator Pani 

Wiesława Ćwiklińska ,  Pani Anna Todorczuk, przedstawicielka 

Departamentu Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego  

w Białymstoku, kadra kierownicza Ośrodka dla Uchodźców  

w Białymstoku – Pani Joanna Sawicka i Pani Lucyna Lemieszek. 
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Prezentowany materiał dotyczył wojny w Czeczenii oraz sytuacji jej 

mieszkańców. Na wszystkich zebranych wywarł on ogromne wrażenie.  

Realizacja takiego programu na terenie szkoły pozwala uczniom lepiej 

zrozumieć sytuację i problemy uchodźców, pozwala kształtować postawy 

oparte na zasadach tolerancji i poszanowaniu praw człowieka.  

 

Dużą wagę przywiązujemy również do działań profilaktycznych. Są one 

realizowane zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora w Białymstoku. 

Prowadzone są w różnych formach: jako tematy godzin wychowawczych, 

spotkań ze specjalistami, najczęściej jednak w ich realizacji duży udział ma 

pielęgniarka szkolna. Bywa również tak, że stają się one częścią większych 

programów realizowanych w szkole. Najważniejsze działania profilaktyczne 

przeprowadzone w naszej szkole to: „Zdrowy styl życia młodzieży”, 

„Profilaktyka AIDS”, „Palenie papierosów szkodzi zdrowiu”, „Alkohol 

niszczy zdrowie”, „Przyczyny i skutki picia alkoholu”, „Przestrzeganie zasad 

higieny”, „Szczepienia ochronne i ich znaczenie dla organizmu”, „Choroby 

zakaźne – profilaktyka”, „Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny” 

(profilaktyka nowotworowa była też prowadzona wcześniej we współpracy  

z przedstawicielką firmy Johnson & Johnson), „Bulimia  

i anoreksja”, „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”, „Rzuć palenie razem  

z nami”, „Aktywność fizyczna”, „Stres i walka z nim”, „Zapobieganie wadom 

wrodzonym u dzieci – kwas foliowy”, „Profilaktyka uzależnień”. 
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Od 2001r. prowadzimy ścisłą współpracę  Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii 

 Readaptacji Etap, gdzie specjaliści – terapeuci prowadzą zajęcia dla na-

szych uczniów, służą im pomocą w rozwiązywaniu problemów. Współpracu-

jemy również z Monarem, Policyjną Izbą Dziecka, organizujemy spotkania  

z prokuratorami.  

Reprezentacja szkoły zawsze jest obecna podczas ważnych 

uroczystości rocznicowych i patriotycznych w naszym mieście. Od lat czcimy 

rocznice wybuchu II wojny światowej, Odzyskania Niepodległości  

i Konstytucji 3 Maja. Od 2001r. do chwili obecnej nasi uczniowie uczestniczą 

w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, składając w ten sposób hołd 

Polakom zamordowanym na Wschodzie. Każdego roku w tym ważnym 

wydarzeniu bierze udział poczet sztandarowy naszej szkoły, dyrekcja, 

młodzież, nauczyciele, którzy także uczestniczą we mszy świętej, 

przemarszu pod Pomnik Katyński 

do kościoła św. Ducha, a następnie  

w uroczystościach przed Grobem 

Nieznanego Sybiraka. 

19 lutego 2009r. Białystok po raz 

pierwszy tak uroczyście uczcił 

dziewięćdziesiątą rocznicę odzy-

skania niepodległości. W obcho-

dach udział wzięli przedstawiciele nie tylko władz lokalnych, ale również 

centralnych. Szczególnym gościem był Ryszard Kaczorowski, były Prezydent 

RP na uchodźstwie, a także Honorowy Obywatel Białegostoku. W uroczysto-
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ściach uczestniczył poczet sztandarowy naszej szkoły. Ostatnio po raz pierw-

szy uczestniczyliśmy w Święcie Flagi – uczniowie klasy I technikum zawo-

dowego reprezentujący szkołę odebrali flagę państwową z rąk Wice Prezy-

denta Miasta Białegostoku – Pana Tadeusza Arłukowicza.  

Oprócz reprezentowania szkoły podczas uroczystości miejskich poczet 

sztandarowy jest zawsze obecny w czasie uroczystości szkolnych  

i państwowych (uroczystości miejskie, rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, Święto Szkoły oraz innych).   

Ważnym zadaniem każdej placówki oświatowej jest wychowanie 

młodzieży. Odbywa się ono również poprzez kontakt z kulturą. Najczęściej 

nasi uczniowie wychodzili do kina lub teatru, a bywało również tak,  

że instytucje kulturalne zaszczycały swą obecnością nasze progi. Koncerty 

Filharmonii Białostockiej, bo o nich jest tu mowa, odbywały się w roku 2000 

i 2001. Młodzież naszej szkoły, szczególnie klas zasadniczej szkoły 

zawodowej rzadko ma okazję uczestniczenia w takich koncertach, dlatego 

decyzję pani dyrektor o ich wznowieniu w szkole przyjęliśmy z radością,  

a możliwe to było dzięki funduszom z Rady Rodziców. Najciekawsze 

koncerty to: „Przeboje mistrza Jana”, „Muzyka różnych zakątków świata”, 

„Śpiew a capella od średniowiecza do Beatlesów”, Muzyka bałkańska”, 

„Kwartet puzonowy”, „Wielki artysta – Wielki Polak – Jan Paderewski”, 

„Przyroda dźwiękiem malowana”, „Muzyka rozrywkowa”, „ Zaczęło się od 

Straussa”, „ Najpiękniejsze musicale świata”.  

Niezapomniane wrażenia zawsze pozostawiają spotkania z teatrem – 

wielką sztuką najświetniejszych mistrzów, którzy kontynuowali myśl  

W. Szekspira mówiącego:  

„Wszystko, bowiem co jest przesadzone jest zamiarem teatru, którego 

przeznaczeniem było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać 

cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku 

postaci ich i piękno.” 

Postanowiliśmy wsłuchać się w głos mistrza i wzięliśmy udział  

w konkursie na plakat do spektaklu pt. „Makbet” w reżyserii Jerzego 

Zelnika. Wioleta Jasiukiewicz uczennica klasy II technikum ochrony 
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środowiska w roku 2002 zastała laureatką konkursu i odebrała nagrodę  

z autografem reżysera. Jej praca została zakwalifikowana do wystawy 

pokonkursowej w Teatrze Dramatycznym. Odwiedzaliśmy również Teatr 

Dramatyczny nie tylko przy okazji konkursów, ale oglądając ciekawe 

spektakle. Do nich możemy zaliczyć „Ferdydurke”, „Zbrodnia i kara”, 

„Tango”, „Makbet”, „Moralność pani Dulskiej”. W ciągu ostatnich dziesięciu 

lat nasi uczniowie obejrzeli ekranizacje wybitnych dzieł literackich oraz inne 

znane i ważne filmy takie, jak „Pan Tadeusz”, „ Quo vadis”, „Folwark 

zwierzęcy”, „Katyń”, „Świadectwo”, „Pianista”, „Popiełuszko - wolność jest  

w nas”.  

Inny rozdział edukacji kulturalnej stanowią lekcje muzealne. 

Najważniejsze z nich odbyły się w Galerii Ślendzińskich, w Muzeum 

Historycznym, Muzeum Podlaskim, w Muzeum Alfonsa Karnego. W roku 

2005 uczniowie kl. II TZ-5 wzięli udział w wykładzie wygłoszonym  

w Muzeum Alfonsa Karnego przez kustosza wystawy z Krakowa. Wystawa 

nosiła tytuł „Wyspiański – reformator teatru i książki”, Młodzież obejrzała 

między innymi rękopisy dzieł Wyspiańskiego, kostiumy z różnych 

inscenizacji „Wesela”. Poza tym w Galerii Slendzińskich oglądaliśmy 

ekspozycję stałą, w Muzeum Historycznym wystawę „W Soplicowie”,  

a w Muzeum Podlaskim wystawę „Jak to z pismem było” i wystawę National 

Geographic. To najciekawsze wystawy, które mieliśmy okazję oglądać  

w ciągu ostatnich lat. 

Lekcje muzealne od pewnego czasu stały się tradycją w naszej szkole. 

Niedawno je wznowiliśmy,  ostatnie odbyły się 19 i 20 lutego 2009r.  

w Muzeum Alfonsa Karnego. Były to dwie nietypowe lekcje języka polskiego, 

w których wzięli udział ucz. kl. II ab LP. oraz III TZ-4. Młodzieży 

towarzyszyły wychowawczynie – p. M. Jabłońska, p. M. Grudzińska oraz 

nauczycielka języka polskiego  pani E. Mikulak, która to wyjście 

zorganizowała. Mieliśmy okazję zobaczyć wystawę czasową poświęconą 

najważniejszym inscenizacjom „Dziadów” A. Mickiewicza. Obejrzeliśmy 

eksponaty z pierwszej w historii teatru inscenizacji Stanisława 

Wyspiańskiego i tych późniejszych, które były tak doniosłe, że obrosły 
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legendą – w reżyserii Leona Schillera, Kazimierza Dejmka oraz Konrada 

Swinarskiego. Zaprezentowane kostiumy, projekty scenografii, zdjęcia, 

obrazy, plakaty, pochodziły głównie z Muzeum Narodowego w Warszawie i z 

Muzeum Narodowego w Krakowie oraz muzeów teatralnych tych miast. 

Pani kustosz w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o prezentowanych 

eksponatach. Na koniec obejrzeliśmy całość ekspozycji stałej poświęconej 

życiu i twórczości Alfonsa Karnego oraz wysłuchaliśmy bardzo interesującej 

opowieści na ten temat. Była to bardzo ciekawa lekcja uzupełniająca nasze 

wiadomości dotyczące arcy dramatu Adama Mickiewicza. 

Informacje zawarte w podrozdziale dotyczącym szkolnego koła PTTK 

świadczą o tym, że zawsze lubiliśmy podróżować. Od 1997r. koło nie działa, 

ale nie przerwaliśmy naszych pasji podróżniczych. W ostatnim 

dziesięcioleciu zorganizowano kilka wyjazdów, były to głównie wycieczki po 

regionie północno – wschodnim. Jedna z nich miała miejsce w 2000r. Była to 

wycieczka, podczas której młodzież zwiedziła zespół klasztorny jezuitów  

i katakumby w klasztorze sióstr zakonnych oraz Zamkową Górę  

w Drohiczynie. W Mielniku obejrzeliśmy kopalnie kredy, w Siemiatyczach 

barokowy kościół. Byliśmy w magicznym sanktuarium na Górze Grabarce.  

Następna wycieczka odbyła się w czerwcu 2002r. do Gietrzwałdu,  

Św. Lipki, Olsztyna i Gierłoży. W Św. Lipce zapoznaliśmy z cechami 

architektury barokowej miejscowego kościoła, wysłuchaliśmy również 

koncertu organowego i wykładu miejscowego zakonnika. W Gierłoży 

zwiedziliśmy siedzibę Hitlera. W Gietrzwałdzie zapoznaliśmy z legendą 

kościoła. W Olsztynie zwiedziliśmy Planetarium i Stare Miasto.  Na niemal 

identyczną trasę, tyle że bez Olsztyna, 17 września 2008r. wyruszyli 

uczniowie kl. IV TZ-4 z wychowawczynią i panią dyrektor, która była 

inicjatorem tego wyjazdu. Była to nagroda za najwyższą frekwencję  

w szkole. Pierwszy nasz postój to Wilczy Szaniec – siedziba Hitlera z czasów 

II wojny światowej. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści pani 

przewodnik, która towarzyszyła nam na trasie całej wycieczki. Następny 

przystanek to Reszel. Obejrzeliśmy zamek „księcia poetów polskich” – 

Ignacego Krasickiego.  Tu weszliśmy na wieżę, skąd podziwialiśmy 
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przepiękny widok panoramy miasta. Widzieliśmy też gotycki kościół św. 

Piotra i Pawła i odbyliśmy spacer przepięknym wąwozem. Ostatnie 

odwiedzone przez nas miejsce to Św. Lipka i jak zawsze urokliwy barokowy 

zespół klasztorny jezuitów z unikalnymi organami, zdobionymi ruchomymi 

figurkami.  Wrażenie zrobił na nas przepiękny koncert organowy, zwłaszcza 

ciekawie zabrzmiał Polonez Ogińskiego.  Do księgi intencyjnej przyszli 

maturzyści wpisali swoje pragnienia, aby majowy egzamin wypadł jak 

najlepiej.  

Od 2004r. w naszej szkole co roku we wrześniu odbywają się 

integracyjne ogniska w Św. Wodzie organizowane przez ks. Józefa Bacha  

i ks. Czesława Walentowicza. Podczas ich trwania uczniowie mieli okazję 

nie tylko do modlitwy, ale brali również udział w ognisku i rozgrywkach 

sportowych. Od tego samego czasu tradycją stały się również wyjazdy na 

kulig do Supraśla. Od początku organizują go wyżej wymienieni księża przy 

udziale wychowawców poszczególnych klas. Ostatni tradycyjny kulig odbył 

się 5 marca 2009 roku. Uczestniczyło w nim siedemdziesięciu jeden uczniów 

naszej szkoły pod opieką ks. Czesława Walentowicza i wychowawców: 

Mirosławy Umińskiej – Sobolewskiej, Małgorzaty Olszewskiej, Marii 

Kułakowskiej, Roberta Karpowicza. Po leśnej jeździe na saniach, kiełbaski 

pieczone na ognisku smakowały wszystkim doskonale. 

Te wspólne wyprawy pozwoliły uczniom odkrywać uroki najbliższego 

regionu, pokazały jego kulturowe bogactwo i różnorodność, na chwilę 

odrywały od zwykłej codzienności. 

Podróżować lubią nie tylko uczniowie. Od 1998r.  z inicjatywy 

ówczesnej pani dyrektor Janiny Nierychlewskiej z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej odbywają się wycieczki nauczycieli, pracowników administracji 

oraz emerytów. Pierwsza trasa, którą przebyliśmy to: Opinogóra- Toruń- 

Licheń- Niepokalanów. W roku obchodów czterdziestolecia szkoły 

wyruszyliśmy do Augustowa, skąd wypłynęliśmy w rejs po Kanale 

Augustowskim, podziwiając fenomenalne rozwiązania techniczne  

i budowlane naszego patrona – gen. Ignacego Prądzyńskiego. 
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Rok 2000 to zwiedzanie Krakowa, gdzie między innymi obejrzeliśmy 

unikatowe, eksponowane co kilkadziesiąt lat arrasy. Następnie udaliśmy się 

na Litwę do Druskiennik, Wilna, Troków. Dwa lata później zwiedzaliśmy 

Lubelszczyznę. Byliśmy w Kozłówce, Lublinie, Sandomierzu, Kraśniku, 

Kazimierzu Dolnym. Rok następny to wyprawa do stolicy na wystawę Pabla 

Picassa i Bruno Schulza. W Teatrze Narodowym obejrzeliśmy balet 

„Eugeniusz Oniegin ”. Później odbyliśmy kolejną wycieczkę, podczas której 

przebyliśmy trasę: Kadeń- Jabłeczna- Roztocze- Szlak Szumów- Zamość- 

Łańcut. W roku 2004 zwiedzaliśmy Gniezno, Biskupin, Strzelno, Kruszwicę, 

Ciechocinek, Płock. We Włocławku byliśmy na tamie, gdzie zginął 

męczeńską śmiercią ks. Jerzy Popiełuszko. W następnym roku udaliśmy się 

do Wrocławia, Świdnicy, Krzeszowa. Rok 2006 – to zwiedzanie Poznania, 

Kórnika, Lichenia.  

 Od 2007r. organizacją wycieczek zajęła się nowa pani dyrektor Grażyna 

Kowerko. Najpierw była to trasa Olsztyn – Frombork – Malbork,  

a następnie Troki i Wilno.  

Tradycja wspólnych wyjazdów nauczycieli, pracowników administracji oraz 

emerytów jest kontynuowana. Rok 2010 - to zwiedzanie Kowna, Rygi i Góry 

Krzyży w Szawlach. W 2011r. byliśmy w Gdańsku, na Westerplatte,  

w Sopocie oraz odbyliśmy rejs Gdynia – Hel – Gdynia połączony ze 

zwiedzaniem Helu. W 2012r. wyruszyliśmy na południe Polski. 

Zwiedzaliśmy Zakopane oraz podziwialiśmy uroki Morskiego Oka.  
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W Krakowie byliśmy m.in. na kopcu Kościuszki, skąd rozciąga się piękna 

panorama miasta. Rok 2013 – to zwiedzanie Łodzi, Kutnej Hory, Pragi  

i Karpacza. Od 2014r. organizacją wycieczek zajęła się nowa pani dyrektor  

Izabela Popławska. W tym roku zwiedziliśmy Piotrków Trybunalski, Jelenią 

Górę, zamek Czocha i Wałbrzych. W 2015r. udaliśmy się do Olsztynka,  

a potem do Gdyni, skąd popłynęliśmy promem do Karlskrone i Kalmar.  

W drodze powrotnej zwiedziliśmy zamek w Lidzbarku Warmińskim. Rok 

2016 – to zwiedzanie zamku w Trenczynie, podziwianie zabytków Wiednia  

i jaskiń w Smolenicach oraz chwile skupienia na Jasnej Górze  

w Częstochowie. W 2017r. odbyliśmy wycieczkę do Drezna, Bolkowa, 

Trzebnicy, Wrocławia i Jeleniej Góry. Rok 2018 – to wyprawa na północ. Po 

zwiedzeniu Międzyzdrojów, ze Świnoujścia popłynęliśmy promem do Ystad  

i Malmo. Podziwialiśmy też zabytki Kopenhagi i Szczecina. W 2019r. 

pojechaliśmy na Litwę, gdzie zwiedziliśmy Pałangę, Kłajpedę oraz 

przeprawiliśmy się przez Mierzeję Kurońską do Kowna 

Coroczne wspólne wyjazdy organizowane  przez dyrekcję cieszą się 

popularnością wśród emerytów i pracowników szkoły. Dzięki nim emeryci 

mogą częściej spotkać się z dawnymi współpracownikami, a nowi 

nauczyciele mogą lepiej poznać swoich kolegów. Upamiętnianie tych miłych 

chwil w postaci zdjęć zawdzięczamy od lat emerytowanemu nauczycielowi 

matematyki panu Michałowi Ziniewiczowi.  
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Rada Pedagogiczna w trakcie wyjazdów 
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Dorobek 60 – lecia, czyli… 

                                         … trochę statystyki 
 

 

W ciągu swego istnienia szkoła przygotowała do pracy w budownictwie: 

 - 11019 robotników 23 zawodach (w ciągu ostatnich 10 lat 765 absolwentów) 

 - 1614 techników budownictwa w trzech specjalnościach (w ciągu ostatnich 

10 lat 53  absolwentów) 

- 35 robotników wykwalifikowanych o kierunku ogólnobudowlanym  

w ramach Średniego   Studium Zawodowego 

- 180 robotników w ramach Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Dorosłych  

w 7 zawodach 

- Zasadniczą Szkołę Zawodową ogółem ukończyło 10868, w tym klasy 

wielozawodowe 9063  (w ciągu ostatnich 10 lat 765 ogółem absolwentów,  

w tym 370 absolwentów klas  wielozawodowych) 

- Technikum Zawodowe pięcioletnie na podbudowie szkoły podstawowej  

w zawodzie technik ochrony środowiska o specjalności uzdatnianie wody  

i oczyszczanie ścieków opuściło 284 absolwentów 

 

Po reformie oświaty na bazie gimnazjum:  

- Technikum Zawodowe czteroletnie o kierunku technik ochrony środowiska 

w dwóch specjalnościach: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków oraz 

zarządzanie środowiskiem na szczeblu lokalnym ukończyło 105 uczniów  

(w ciągu ostatnich 10 lat 25 uczniów o specjalności zarządzanie 

środowiskiem na szczeblu lokalnym). 

- Liceum Profilowane o profilu socjalnym i zarządzanie informacją ukończyło 

147 uczniów (w ciągu ostatnich 10 lat 19 uczniów) 

- Technikum Zawodowe czteroletnie o kierunku technik usług fryzjerskich 

ukończyło w ciągu  ostatnich 10 lat 20 osób. 

Łącznie szkołę ukończyło 13253 absolwentów. 

Szczegółowe zestawienie absolwentów w poszczególnych typach szkół  

i w różnych zawodach przedstawiają tabele zamieszczone jako załączniki. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

Turniej Budowlany „Złota Kielnia” 1 

Rok 

szkolny 

Nr 

turnieju 

Eliminacje rejonowe /okręgowe/ Eliminacje centralne 

1976/1977 VI I miejsce- monter wewnętrznych 

instalacji budowlanych  

VIII miejsce- monter wewnętrznych 

instalacji budowlanych 

  II miejsce- mechanik maszyn 

budowlanych  

 

  II miejsce- sztukator- malarz   

1978/1979 VIII  I miejsce- monter wewnętrznych 

instalacji budowlanych  

VI miejsce-monter wewnętrznych 

instalacji budowlanych 

  I miejsce- murarz   

  I miejsce- mechanik maszyn 

budowlanych  

XI miejsce- mechanik maszyn 

budowlanych 

   XIV miejsce- mechanik maszyn 

budowlanych 

1980/1981 X I miejsce- monter wewnętrznych 

instalacji budowlanych 

VI miejsce- monter wewnętrznych 

instalacji budowlanych 

     

1981/1982 XI  I miejsce- monter instalacji 

budowlanych 

V miejsce- monter instalacji 

budowlanych 

  I miejsce- monter rurociągów 

przemysłowych 

V miejsce- monter rurociągów 

przemysłowych 

    

1982/1983 XII I miejsce- technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie 

Nie odbyły się  

1984/1985 XIV I miejsce- monter instalacji 

budowlanych  

VII miejsce- monter instalacji 

budowlanych 

     

1986/1987  XVI  I miejsce- monter instalacji 

budowlanych  

IV miejsce- monter instalacji 

budowlanych 

  II miejsce- mechanik maszyn 

budowlanych  

 

  II miejsce- elektromonter   

1987/1988 XVII II miejsce- monter instalacji 

budowlanych  

 

  II miejsce- elektromonter   

1988/1989 XVIII I miejsce- murarz  IV miejsce- murarz  

  I miejsce- monter instalacji V miejsce- monter instalacji 

                                                           
1 dawna nazwa: Turniej Wiedzy i Umiejętności Budowlanych „Złota Kielnia” 
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budowlanych  budowlanych 

  II miejsce- elektromonter   

  II miejsce- technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie 

 

1989/1990 XIX I miejsce- monter instalacji 

budowlanych  

VI miejsce- monter instalacji bud. 

  I miejsce- elektromonter  XIV miejsce- elektromonter  

1990/1991 XX I miejsce- monter instalacji 

budowlanych 

I miejsce- monter instalacji bud. 

  I miejsce- elektromonter VIII miejsce- elektromonter  

  III miejsce- murarz   

  V miejsce- malarz budowlany   

1991/1992 XXI  II miejsce- murarz   

  II miejsce- malarz budowlany   

1992/1993  XXII I miejsce- elektromonter   

  II miejsce- technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie 

 

  II miejsce- malarz budowlany   

  V miejsce- murarz   

1993/1994 XXIII II miejsce- technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie 

 

1994/1995 XXIV I miejsce- murarz  VIII miejsce- murarz  

  II miejsce- malarz budowlany   

1995/1996 XXV I miejsce- malarz budowlany   

  I miejsce- monter instalacji 

budowlanych 

 

  II miejsce- technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie 

 

  III miejsce- murarz   

1996/1997 XXVI I miejsce- posadzkarz  III miejsce- posadzkarz  

1998/1999 XXVIII I miejsce- monter instalacji 

budowlanych 

 

  II miejsce- posadzkarz   

2000/2001 XXX I miejsce-monter instalacji 

budowlanych 

 

  II miejsce- malarz-tapeciarz  

  III miejsce-murarz  

  V miejsce-posadzkarz 

VI stolarz 

 

2001/2002 XXXI I miejsce-murarz  

  III miejsce- malarz-tapeciarz  

2002/2003 XXXII I miejsce-murarz  
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2003/2004 XXXIII I miejsce-murarz III miejsce - murarz 

2012/2013 XLI  laureat  

2016/2017 XLVI  III miejsce – dekarz 

V miejsce – dekarz  

2017/2018 XLVII  I miejsce – dekarz 

V miejsce - dekarz 

2018/2019 XLVIII  III miejsce - murarz tynkarz 

IV miejsce - murarz tynkarz 

III miejsce - dekarz 

VI miejsce - dekarz 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Budowlanej w latach 2000-2005 

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny 

organizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej 

przy Pałacu Młodzieży w Katowicach 

 

Lp. Numer konkursu Rok szkolny Uzyskany przez szkołę wynik 

1. IV 1994/1995 IV miejsce 

2. V 1995/1996 VI miejsce 

3. VII 1997/1998 XIV miejsce 

sesja posterowa 

4. VIII 1998/1999 sesja posterowa 

5. XI 2001/2002 wyróżnienie 

sesja posterowa 

6. XIII 2003/2004 III miejsce 

7. XIV 2004/2005 II miejsce 

8. XV 2005/2006 II miejsce 

9. XVI 2006/2007 II miejsce 

10. XVII 2007/2008 wyróżnienie 

 

 

Rok szkolny Punktacja drużynowa szkół Punktacja indywidualna uczniów 

2000/2001 III miejsce II miejsce 

XIII miejsce 

2001/2002 I miejsce II miejsce 

IV miejsce 

2002/2003 IV miejsce VII miejsce 
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Olimpiada Ekologiczna 

Lp. Numer olimpiady Rok szkolny Eliminacje 

wojewódzkie 

Eliminacje 

regionalne 

1 IX 1993/1994 VI miejsce  --------- 

2 XI 1995/1996 ---------- IV miejsce  

3 XII 1996/1997 ---------- XI miejsce  

4 XIII 1997/1998 XII miejsce VIII miejsce 

 

 

 

Konkurs na prace dyplomowe „Technik Roku” 

 

Lp. Rok szkolny Kategoria Etap wojewódzki Etap centralny 

1 1996/1997 ochrona środowiska  I miejsce   

2 1997/1998 ochrona środowiska  I miejsce   

3 1998/1999 ochrona środowiska  

chemia 

I miejsce  

I miejsce 

 

4 1999/2000 ochrona środowiska 

chemia 

I miejsce  

I miejsce 

 

I miejsce 

5 2000/2001 chemia I miejsce  

6 2001/2002 Ochrona środowiska 

i zagospodarowanie przestrzenne 

chemia 

 

 

I miejsce 

I miejsce 

 

7 2002/2003 chemia I miejsce I miejsce 

8 2003/2004 ochrona środowiska 

i zagospodarowanie przestrzenne 

chemia 

 

 

I miejsce 

I miejsce 

 

 

I miejsce 

I miejsce 

9 2004/2005 ochrona środowiska 

chemia 

budownictwo, architektura 

i zagospodarowanie przestrzenne 

I miejsce 

I miejsce 

 

 

 

I miejsce 

 

 

 

 

 

wyróżnienie 

10 2005/2006 ochrona środowiska 

i zagospodarowanie przestrzenne 

chemia 

 

 

I miejsce 

I miejsce 

 

 

wyróżnienie 

I miejsce 
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Szkoła brała też udział w organizowanych przez MB i PMB konkursach BHP. 

Zwycięzcami tych konkursów byliśmy w latach:  

 

Rok szk. 

1979/80 

I miejsce  

Rok szk. 

1980/81 

I miejsce, nagroda w wysokości 10 tys. zł.  

Rok szk. 

1987/88 

I miejsce, nagroda w wysokości 10 tys. zł. oraz dyplom „Za najwyższy 

poziom eliminacji szkolnych”  

 

 Uczestniczymy też w Olimpiadach Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

Największe nasze sukcesy to:  

 

Rok szk. 

1969/70 

II miejsce w eliminacjach rejonowych  

Rok szk. 

1974/75 

I miejsce w eliminacjach rejonowych  

Rok szk. 

1980/81 

udział w finale wojewódzkim i indywidualnie IV miejsce ucznia naszej 

szkoły  

Rok szk. 

1990/91 

VIII miejsce w eliminacjach wojewódzkich  

 

 Braliśmy też udział w konkursach organizowanych przez Społeczny Komitet 

Przeciwalkoholowy „Młodość-Trzeźwość”. Na tym polu mieliśmy też sporo osiągnięć:  

 

Rok szk. 

1979/80 

II miejsce w województwie  

Rok szk. 

1980/81 

I miejsce w województwie, nagroda 60 tys. Zł.  

Rok szk. 

1985/86 

II miejsce w województwie, nagroda 80 tys. Zł.  

Rok szk. wyróżnienie za plakat o tematyce antyalkoholowej  
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1986/87 

Rok szk. 

1987/88 

II miejsce w województwie, nagroda 80 tys. Zł. Wyróżnienia za plakat 

i dwie prace literackie o tematyce antyalkoholowej  

Rok szk. 

1988/89 

I wyróżnienie i nagroda w wysokości 50 tys. Zł.  

Rok szk. 

1989/90 

II miejsce w województwie  

  

 Rok 1989/90 był ostatnim, w którym ten konkurs się odbył, gdyż rozwiązany został 

Oddział Miejski SKP - organizator konkursu.  

 

Uczniowie nasi uczestniczą również w konkursach i imprezach ogłaszanych przez różne 

placówki oświaty i kultury promujące również edukację humanistyczną:  

 

Rok szk. 

1975/76 

konkurs recytatorski „Praca we współczesnej poezji polskiej” - 

wyróżnienie  

Rok szk. 

1977/78 

- konkurs czytelniczy „Romantyzm pracy i tworzenia w polskiej 

literaturze XX wieku” - wyróżnienie  

Rok szk. 

1986/87 

 IX Turniej „Oni tworzyli historię”- I miejsce wśród szkół zawodowych  

Turniej Marynistyczny „Polska leży nad Bałtykiem”- III miejsce 

drużynowo i II indywidualnie  

Rok szk. 

1987/88 

 konkurs na najciekawszy eksponat muzealny- I miejsce  

Rok szk. 

1993/94 

 V miejsce w Turnieju Trójek Murarskich zorganizowanym przez 

Politechnikę Białostocką  

Rok szk. 

1994/95 

I miejsce wychowanka internatu w konkursie plastycznym na 

najciekawszą pracę o tematyce AIDS (organizatorzy: Sanepid, 

Kuratorium Oświaty, PCK)  

 VIII, IX, XI i XIV miejsce w konkursie zorganizowanym przez Muzeum 

Wojska Polskiego w Białymstoku „Polski czyn zbrojny w latach 1939-45”  

Rok szk. 

1996/97 

 II miejsce w konkursie organizowanym przez Muzeum Wojska Polskiego 

w Białymstoku „Kazimierz Pułaski- bohater dwóch narodów”  
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Rok szk. 

1997/98 

 udział w etapie wojewódzkim konkursu recytatorskiego „Od 

Kochanowskiego do Szymborskiej”  

udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Historycznej 

Rok szk. 

1998/99 

 wyróżnienie w konkursie na pracę dyplomową organizowanym przez 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” z Jasła. 

Rok szk. 

1999/00 

 wyróżnienie na etapie wojewódzkim w Turnieju Poezji Śpiewanej 

„Kuźnia 99” 

IV miejsce na etapie wojewódzkim w Olimpiadzie Wiedzy o Obronie 

Cywilnej 

Rok 

szk.2000/01 

 wyróżnienie w konkursie „Człowiek i natura” z okazji Roku 

Reymontowskiego 

wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym w Radomiu 

Rok 

szk.2001/02 

 wyróżnienie w konkursie na najlepszy plakat do spektaklu W. Szekspira 

„Makbet” 

Rok szk. 

2002/03 

III miejsce w wojewódzkim konkursie fotograficznym „Magia nastroju” 

Rok szk. 

2003/04 

IV miejsce w „Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK” 

Rok szk. 

2005/06 

 II miejsce i dwa wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym 

„Kolory Ziemi”  

wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta” 

II miejsce w Konkursie Ekologicznym Gazety Współczesnej 

2 „mandaty poselskie” na Sejm Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Ekologia-

wybór przyszłości” 

Laureat VIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków – „8 

Wspaniałych” 

Rok szk. 

2006/07 

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym w Katowicach - 

praca "Agroturystyka szansą dla Podlasia" 

I i II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „Mieszkańcy 

Ziemi”  

nagroda i wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Cały 

Białystok z Jagiellonią”  
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trzy wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – 

Planeta”  

Rok szk. 

2007/08 

II i III miejsce w Mistrzostwa Uczniów Fryzjerstwa 2008 w Białymstoku 

wyróżnienie w konkursie "Młodzi w piosence, kolędzie i pastorałce" 

III miejsce w konkursie "MAT – WYGRYWA MIŁOŚĆ AKCEPTACJA 

TOLERANCJA” 

wyróżnienie w XVII Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym - praca 

"Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej - czy to dobre miejsce na 

edukację ekologiczną?" 

Rok szk. 

2011/12 

Wojewódzki Konkurs na Kartkę Wielkanocną – wyróżnienie 

Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej – II miejsce w 

kategorii instrumentalista solista  

Rok szk. 

2012/13 

Muzealny Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny – Umarłym Pamięć, 

Żyjącym Pojednanie, Polacy i Sybir XVIII – XX w. – III miejsce 

 

Rok szk. 

2013/14 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Walentynki 2014” – I miejsce i II 

miejsce 

Wojewódzki Konkurs na Kartkę Wielkanocną – wyróżnienie 

Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej – III miejsce w 

kategorii występ teatralny, wyróżnienie w kategorii  występ wokalny, 

wyróżnienie w kategorii praca plastyczna 

Rok szk. 

2014/15  

Wojewódzki Konkurs Fotograficzno – Plastyczny „Cudze chwalicie, swego 

nie znacie” –      III miejsce 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Świąteczna Kartkę 

Bożonarodzeniową –wyróżnienie 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną – wyróżnienie 

 

Rok szk. 

2015/16 

Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Krótkometrażowych Filmów 

Komórkowych Młodzieży OHP  - film „Jak rozwijam swoje pasje”  - II 

miejsce 

Wojewódzki Konkurs Papieski (plastyczno – fotograficzny)  - II miejsce w 

kat. fotografia 
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Wojewódzki  Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej   

kategoria śpiew -  II miejsce, kategoria plastyka - II miejsce, kategoria 

teatr -  III miejsce   

Wojewódzki  etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Śladami 

Legionów Polskich –  kategoria plastyczna - I miejsce i wyróżnienie, 

kategoria fotograficzna - III miejsce   

Rok szk. 

2016/17  

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… 

życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)” organizowany 

przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku- II miejsce (kategoria: 

praca plastyczna)  

VII edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno–Fotograficznego: „Nasz czysty 

Białystok” pod hasłem: Zadbajmy o powietrze –zmieńmy piece i nasze 

postawy na lepsze” – III miejsce w kategoria  fotografia szkoły 

ponadgimnazjalne 

Rok szk. 

2017/18 

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… 

życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)” - II 

miejsce (kategoria: praca plastyczna) 

VIII edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno–Fotograficznego: „Nasz 

czysty Białystok” w kategorii fotografia: II, III miejsce i  wyróżnienie 

 

Rok szk. 

2018/19 

Ogólnopolski etap  Konkursu Historycznego OHP „100 Bohaterów na 100-

lecie Niepodległości” –  I miejsce i IV miejsce 

Ogólnopolski etap  Konkursu Historycznego OHP „Pod wspólnym niebem” 

–  

IV miejsce i V miejsce 

Wojewódzki etap Konkursu  Plastycznego na Świąteczną Kartkę 

Bożonarodzeniową 2018 –wyróżnienie 

 

 

 



 114 

OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE 

Spartakiada Przyzakładowych Szkół Budowlanych MB i PMB 

Rok 

szkolny 

Nr 

spartakiady 

Eliminacje regionalne i strefowe 

punktacja ogólna 

Eliminacje Centralne 

punktacja ogólna 

1968/1969 VII I miejsce- strefowe  

1969/1970 VIII II miejsce- strefowe  

1975/1976 XIV  I miejsce- regionalne  II miejsce  

1976/1977 XV I miejsce- strefowe IV miejsce 

1977/1978 XVI  I miejsce- regionalne   

1978/1979 XVII I miejsce- regionalne   

  V miejsce- strefowe X miejsce  

1979/1980 XVIII VI miejsce- strefowe XXIII miejsce  

1984/1985 XIX III miejsce- strefowe  XIII miejsce 

1985/1986  XX I miejsce- regionalne  XIII miejsce 

1986/1987 XXI I miejsce- regionalne XIII miejsce 

1987/1988 XXII  VI miejsce 

1988/1989 XXIII II miejsce- okręgowe  XXIII miejsce  

  

 W powyższych spartakiadach w eliminacjach centralnych brała udział 

różna liczba szkół: np.: w roku szkolnym 1976/1977- 184 szkoły, w roku szk. 

1979/1980 - 168 szkół, w roku szk. 1987/1988 - 51 szkół. 

 Od roku 1990/1991 zaprzestano organizacji Spartakiady 

Budowlanych Szkół Przyzakładowych, ale szkoła uczestniczyła innych 

zawodach sportowych, odnosząc liczne sukcesy:  

1989/1990 
Wojewódzka Spartakiada Młodzieży w Lekkiej 

Atletyce 
X miejsce 

 Zawody Strzeleckie o „Srebrne Muszkiety” V miejsce 

 Wojewódzka Liga Strzelecka III miejsce 

1990/1991 Bieg sztafetowy „Szlakiem Walki i Męczeństwa” V miejsce 

 Okręgowa Spartakiada Szkół Budowlanych 

I miejsce piłka nożna 

I miejsce piłka 

koszykowa 

II miejsce piłka siatkowa 

II miejsce lekka atletyka 

I, II, III miejsce tenis 

stołowy 

II, IV miejsce szachy 

II miejsce wielobój 

1991/1992 
Turniej o Puchar Dyrektora ZSZ Nr 4 w piłce 

nożnej 
II miejsce 

1993/1994 

 

Rozgrywki o mistrzostwo szkół 

ponadpodstawowych w piłce siatkowej 

VII miejsce dziewcząt 

XIV miejsce chłopców 



 115 

1995/1996 Awans do i Ligi o Mistrzostwo Internatu i Puchar 

Kuriera Porannego w tenisie stołowym 

 

awans 

1997/1998 
XII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w brydżu 

sportowym 
udział 

 

II Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej 

Prawosławnych 

Mistrzostwa Polski Młodzików w boksie 

Rozgrywki i Ligi tenisa stołowego 

Turniej halowy w piłce nożnej 

I miejsce 

(koszykówka chłopców) 

udział 

udział 

udział 

1998/1999 
XIII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w brydżu 

sportowym 

VI miejsce 

w punktacji ogólnej 

województwa 

2002/2003 
I Mistrzostwa Miasta Białegostoku w wyciskaniu 

sztangi leżąc 
III miejsce 

 
II Liga Szkół Ponadgimnazjalnych województwa 

podlaskiego 
awans 

2003/2004 
Mistrzostwa Miasta Białegostoku w wyciskaniu 

sztangi leżąc 
II i III miejsce 

 
Licealiada Miasta Białegostoku w tenisie 

stołowym 

III miejsce chłopców 

V miejsce dziewcząt 

 
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w tenisie 

stołowym dziewcząt 
VII miejsce 

2004/2005 
Mistrzostwa Miasta Białegostoku w wyciskaniu 

sztangi leżąc 
II i III miejsce 

2005/2006 
Mistrzostwa Miasta Białegostoku w wyciskaniu 

sztangi leżąc 
III miejsce 

2006/2007 

Mistrzostwa województwa podlaskiego w 

wyciskaniu sztangi leżąc 

Mistrzostwa Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Bacieczki” 

 

 

Mistrzostwa Miasta Białystok 

Licealiada Miasta Białegostoku w piłce nożnej 

 

II i III miejsce 

 

II i III miejsce w 

wyciskaniu sztangi 

II i III miejsce w piłce 

siatkowej 

V miejsce w tenisie 

stołowym 

VII miejsce 

2007/2008 

Mistrzostwa województwa podlaskiego w 

wyciskaniu sztangi leżąc szkół 

ponadgimnazjalnych 

III, IV, V miejsce 

2008/2009 Licealiada miasta Białegostoku 
IV miejsce w szachach 

chłopców 

 

 W latach 1996-2006 szkoła uczestniczyła w Mistrzostwach Polski 

Szkół Budowlanych organizowanych przez Towarzystwo Kultury Fizycznej 

„Budowlani” w ramach działalności Sekcji Szkół Budowlanych przy Izbie 

Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie. 

 

1996/1997 I miejsce w piłce siatkowej dziewcząt 

 VIII miejsce indywidualnie w tenisie stołowym dziewcząt 

1997/1998 IV miejsce w piłce siatkowej dziewcząt 

 IV miejsce- pływanie chłopców 
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 V miejsce w lekkiej atletyce dziewcząt 

 VI miejsce w biegach przełajowych dziewcząt 

 VII miejsce w tenisie stołowym chłopców 

 VII miejsce w szachach 

1998/1999 I miejsce w szachach dziewcząt 

 I miejsce w tenisie stołowym dziewcząt 

 II miejsce w sztafetach mieszanych 

 III miejsce w lekkiej atletyce dziewcząt 

 III miejsce w piłce siatkowej dziewcząt 

 VI miejsce w biegach przełajowych 

1999/2000 I miejsce w pływaniu 

 III miejsce w tenisie stołowym 

 III miejsce w biegach na orientację 

 III miejsce w lekkiej atletyce 

 IV miejsce w biegach przełajowych sztafetowych 

 IV miejsce w piłce siatkowej 

 IV miejsce w szachach 

2000/2001 II miejsce w klasyfikacji ogólnej dziewcząt 

2003/2004 I miejsce w pływaniu dziewcząt 

2005/2006 II miejsce w pływaniu dziewcząt 

2006/2007 

Mistrzostwa województwa podlaskiego w 

wyciskaniu sztangi leżąc 

Mistrzostwa Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Bacieczki” 

 

 

Mistrzostwa Miasta Białystok 

Licealiada Miasta Białegostoku w piłce nożnej 

 

II i III miejsce 

 

II i III miejsce w 

wyciskaniu sztangi 

II i III miejsce w piłce 

siatkowej 

V miejsce w tenisie 

stołowym 

VII miejsce 

2007/2008 

Mistrzostwa województwa podlaskiego w 

wyciskaniu sztangi leżąc szkół 

ponadgimnazjalnych 

III, IV, V miejsce 

2008/2009 
Licealiada miasta Białegostoku w szachach 

chłopców 
IV miejsce 

2009/2010 

Otwarte Mistrzostwa województwa podlaskiego 

w wyciskaniu sztangi leżąc o Puchar Dyrektora 

PG Nr 6 

I miejsce, III miejsce, IV 

miejsce i V miejsce 

2010/2011 
Otwarte Powiatowe Mistrzostwa w Wyciskaniu 

Sztangi Leżąc 

II miejsce, II miejsce i III 

miejsce 

 

 

2011/2012 

Otwarte Mistrzostwa województwa podlaskiego 

w wyciskaniu sztangi leżąc o Puchar Dyrektora 

PG Nr 6 
 

IX Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta 

Szkół Ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego 

 

II miejsce, II miejsce i III 

miejsce i III miejsce w 

różnych kategoriach 

 

V miejsce 
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2012/2013 
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół   

Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej 
III miejsce 

2013/2014 

XII Mistrzostwa województwa podlaskiego w 

wyciskaniu sztangi leżąc szkół 

ponadgimnazjalnych 

V Profilaktyczno – Integracyjny Mityng w 

Pływaniu 

 
XI Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta   

Szkół Ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego 

 

II Profilaktyczno – Integracyjne Regaty w 

Kajakarstwie o Puchar Podlaskiego Kuratora 

Oświaty 

 

I, III i V miejsce 

 

 

III miejsce 

 

 

IV miejsce 

 

 

trzy złote medale i jeden 

srebrny medal 

2014/2015 

XIII Mistrzostwa województwa podlaskiego w 

wyciskaniu sztangi leżąc szkół 

Ponadgimnazjalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego o 

Puchar Dyrektora ZST 

 
XII Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta 

Szkół Ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego 

 

VI Profilaktyczno – Integracyjny Mityng w 

Pływaniu 

IIII miejsce  w kategorii 

66 kg do lat 20 

III miejsce  w kategorii 

93 kg do lat 20 

IV miejsce  w kategorii 

93 kg do lat 20 

V miejsce  w kategorii 93 

kg do lat 20 

V miejsce  w kategorii 83 

kg do lat 20 

 

III i V miejsce 

 

 

III miejsce 

 

 

I miejsce w sztafecie 

szkół 

ponadgimnazjalnych w 

pływaniu 

2015/2016 

Mistrzostwa województwa podlaskiego w 

wyciskaniu sztangi leżąc szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

 

 

III Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego o 

Puchar Dyrektora ZST 

Licealiada Województwa Podlaskiego w 

Łyżwiarstwie Szybkim 

I miejsce  w kategorii 

105 kg do lat 18 

II miejsce  w kategorii 66 

kg do lat 18 

III miejsce  w kategorii 

66 kg do lat 20 

V miejsce 

 

dziewczyny – VIII 

miejsce w województwie, 

chłopcy – VII miejsce w 

województwie 

2016/2017 

XV Mistrzostwa województwa podlaskiego w 

wyciskaniu sztangi leżąc szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

 

 

 

IV Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego o 

Puchar Dyrektora ZST 

VIII Profilaktyczno – Integracyjny Mityng w 

I miejsce  w kategorii 

120 kg 

I miejsce  w kategorii 59 

kg 

II miejsce  w kategorii 93 

kg 

 

III i V miejsce 

 

I i II miejsce w sztafecie 
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Pływaniu 4x25m stylem dowolnym 

2017/2018 

Międzyszkolne Mistrzostwa szkół 

ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego w 

tenisie stołowym 
V Jesienny Turniej Piłki Nożnej Szkół 

Ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego 

 

IV i V miejsce 

 

 

V  miejsce 

2018/2019 

Mistrzostwa województwa podlaskiego w 

wyciskaniu sztangi leżąc szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

I miejsce  w kategorii 66 

kg do lat 20 

I miejsce  w kategorii 83 

kg do lat 20 

 

 W latach 1996-2006 szkoła uczestniczyła w Mistrzostwach Polski 

Szkół Budowlanych organizowanych przez Towarzystwo Kultury Fizycznej 

„Budowlani” w ramach działalności Sekcji Szkół Budowlanych przy Izbie 

Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie. 

1996/1997 I miejsce w piłce siatkowej dziewcząt 

 VIII miejsce indywidualnie w tenisie stołowym dziewcząt 

1997/1998 IV miejsce w piłce siatkowej dziewcząt 

 IV miejsce- pływanie chłopców 

 V miejsce w lekkiej atletyce dziewcząt 

 VI miejsce w biegach przełajowych dziewcząt 

 VII miejsce w tenisie stołowym chłopców 

 VII miejsce w szachach 

1998/1999 I miejsce w szachach dziewcząt 

 I miejsce w tenisie stołowym dziewcząt 

 II miejsce w sztafetach mieszanych 

 III miejsce w lekkiej atletyce dziewcząt 

 III miejsce w piłce siatkowej dziewcząt 

 VI miejsce w biegach przełajowych 

1999/2000 I miejsce w pływaniu 

 III miejsce w tenisie stołowym 

 III miejsce w biegach na orientację 

 III miejsce w lekkiej atletyce 

 IV miejsce w biegach przełajowych sztafetowych 

 IV miejsce w piłce siatkowej 

 IV miejsce w szachach 

2000/2001 II miejsce w klasyfikacji ogólnej dziewcząt 

2003/2004 I miejsce w pływaniu dziewcząt 

2005/2006 II miejsce w pływaniu dziewcząt 
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Tabela nr I. Ilość oddziałów w poszczególnych typach szkół. 
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Lp. Rok szkolny 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1959/60 3        3 

2 1960/61 4        4 

3 1961/62 6        6 

4 1962/63 10        10 

5 1963/64 17        7 

6 1964/65 22 v   1     3 

7 1965/66 25 v   2     27 

8 1966/67 17 v   2     19 

9 1967/68 21 v   2     23 

10 1968/69 25 v   1     26 

11 1969/70 31 v 2       33 

12 1970/71 30 x 4       34 

13 1971/72 34 6       40 

14 1972/73 34 6       40 

15 1973/74 35 7 o   1    43 

16 1974/75 34 11 o   1    46 

17 1975/76 38 12 o   1    51 

18 1976/77 37 13 o   1    51 

19 1977/78 32 11 o 1  1 x    45 

20 1978/79 29 11 2 x  2 x    44 

21 1979/80 27 9 3  2 x    41 

22 1980/81 24 7 2  1 x    34 

23 1981/82 26 6 1  x    33 

24 1982/83 25 5   x    30 

25 1983/84 23 7   x    30 

26 1984/85 25 6   x    31 

27 1985/86 23 6       29 

28 1986/87 19 7       26 

29 1987/88 18/3 6       27 

30 1988/89 20/6 6       32 

31 1989/90 21/9 7       37 

32 1990/91 19/9 6    1   35 

33 1991/92 18/9 5   1 3 1  37 

34 1992/93 15/10 x 3   1 X 5 2  36 

35 1993/94 16/13 x 2 x    6 3  40 

36 1994/95 13/13 x     5 4  35 

37 1995/96 11/14 x x    4 5  34 

38 1996/97 11/13     3 5  32 

39 1997/98 11/15     3 5  34 

40 1998/99 11/13     3 6  33 

41 1999/00 10/15 x    3 7  35 

42 2000/01 8/15     3 7  33 

43 2001/02 6/11     3 6  26 
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Lp. Rok szkolny 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44 2002/03 3/7     3 5/2  20 

45 2003/04 2/6     3 3/3 2 19 

46 2004/05 2/6     2 1/3 4 18 

47 2005/06 3/6     1 4 5 19 

48 2006/07 3/7      4 4 18 

49 2007/08 4/8      3 3 18 

50 2008/09 5/7      3 2 17 

51 2009/10 4      1 1 6 

52 2010/11 4        4 

53 2011/12 4      1  5 

54 2012/13 3      1  4 

55 2013/14 4      2  6 

56 2014/15 4        4 

57 2015/16 4        4 

58 2016/17 3        3 

59 2017/18 5        5 

60 2018/19 4        4 

 

x- egzaminy eksternistyczne 

o - filia TZ w Bielsku Podlaskim 

v - filie ZSZ w Augustowie 1965 - 1968 

w Bielsku Podlaskim 1964 - 1970 

w Ełku 1966 - 1969 
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Tabela nr IIa. Zestawienie zbiorcze absolwentów ZSZ. 
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1961 55 - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - 55 

2 1962 49 - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - 49 

3 1963 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41 

4 1964 41 - - - - 47 - - - 22 - - -- - - - - - - - - 110 

5 1965 59 - - - - 49 - - - - - - 24 - - - - - - - - 132 

6 1966 137 - - - - 48 - - - - - - 32 38 18 - - - - - - 273 

7 1967 120 - - - - 60 - - - 16 - - 37 61 17 - - - - - - 311 

8 1968 184 - - - - 34 - - - - - - 33 65 43 - - - - - - 359 

9 1969 - 103 - - - 42 - - 10 - 11 - 37 54 25 - - - - - - 282 

10 1970 - 110 - - - 38 - - - 23 30 20 27 55 30 - - - - - - 333 

11 1971 - 111 - - - 28 - - - - 32 17 79 34 63 - - - - - - 364 

12 1972 - 64 - 32 - 33 26 - - - 15 22 59 55 62 - - - - - - 368 

13 1973 - 47 - 34 - 31 26 - - - 26 21 63 32 61 21 - - - - - 362 

14 1974 - 60 - 26 - 30 30 - - - 20 29 72 36 67 19 - - - - - 389 

15 1975 - 51 - - - 33 29 - - 31 - 23 68 27 69 26 - - - - - 357 

16 1976 - 78 - - - 33 30 - - 18 - 29 73 32 84 28 - - - - - 405 

17 1977 - 77 - 32 - 34 30 16 - 29 - 24 72 25 88 19 - - - - - 446 

18 1978 - 56 - 32 - 34 35 - - 21 - - 76 30 105 17 - - - - - 406 

19 1979 - 32 29 - - 30 23 - - - - - 71 31 93 17 - - - - - 326 

20 1980 - 26 26 - - 33 30 - - - - - 67 36 73 20 33 - - - - 344 

21 1981 - - - - - 34 24 - - - - - 21 25 63 20 30 - - - - 217 

22 1982 - - - - 43 33 26 - - - - - 36 33 42 18 20 - - - - 251 

23 1983 - - 33 - 53 20 28 - - - - - 34 25 30 16 26 - - - - 265 

24 1984 - - - - - - 22 - - - - - 29 26 30 9 22 - - - - 138 

25 1985 - 15 - - - 37 - - - - - - - 18 26 10 38 - - - - 144 

26 1986 - - - - 12 44 - - - - - - - 15 25 12 40 18 - - - 166 

27 1987 - 18 - - - 59 - - - - - - - 15 25 15 40 - - - - 172 

28 1988 - 10 6 - - 44 - - - - - - - 24 21 - 20 - - - - 125 

29 1989 - 9 - - 14 32 - - - - - - - 22 21 - 16 - - - 4 118 

30 1990 - 19 - - 7 18 - - - - - - - 19 18 - 24 - 24 - 53 182 

31 1991 - 20 - - 22 35 - - - - - - - 24 17 - 23 - 28 - 54 223 

32 1992 - - - - 23 22 - - - - - - - 16 22 - 21 - 29 - 50 183 

33 1993 - 33 21 - - - - - - - - - - 21 - - 17 - - - 48 140 
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Lp. Lata 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

34 1994 - 25 16 - 40 40 - - - - - - - 22 - - - - - - 78 221 

35 1995 - 17 - - 15 14 - - - - - - - 12 22 - - - 12 5 99 196 

36 1996 - 13 13 - - 11 - - - - - - - 19 18 - - - - - 100 174 

37 1997 - 30 - - 21 - - - - - - - - 15 - - - 20 - - 77 163 

38 1998 - 17 - - 17 - - - - - - - - 14 - - - 13 - - 101 162 

39 1999 - 22 - - - 25 - - - - - - - 17 - - - 14 - - 82 160 

40 2000 - 14 - - 17 24 - - - - - - - - - - - 19 - - 98 172 

41 2001 - 22 - - 22 6 - - - - - - - 12 - - - - - - 106 168 

42 2002 - 18 - - 45 - - - - - - - - - - - - - - - 133 196 

43 2003 - 16 - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - 75 109 

44 2004 - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 53 

45 2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 57 

46 2006 - - - - 23 - - - - - - - - - - - - - - - 50 73 

47 2007 - - - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - 27 45 

48 2008 - 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 54 

50 2009 - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46 64 

 

 

Tabela nr IIb. Zestawienie zbiorcze absolwentów ZSZ 

 

             lata 

zawody 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem 

klasy 

wielozawodowe 
49 46 35 32 28 40 40 38 30 32 370 

murarz 36 20 - - - - - - - - 56 

technolog robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

- 23 38 34 45 - - - - - 140 

monter zabudowy 

robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

- - - - - 23 30 23 38 18 132 

murarz tynkarz - - - - - 18 - - - 11 29 

dekarz - - - - - - - - 11 9 20 

fryzjer - - - - - - - - 8 10 18 
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Tabela nr III. Zestawienie zbiorcze absolwentów Technikum Zawodowego dla Dorosłych. 

 

Lp. 
Rok 

szkolny 

Absolwenci w poszczególnych specjalnościach Razem 

budownictwo ogóle 

maszyny i urzadz. 

budowlane 

wyposażenie 

sanitarne budynków  

absolwenci 

w tym 

z 

maturą ukończ. matura ukończ. matura ukończ. matura 

1 1971/72 37 20 -- -- -- -- 57 20 

2 1972/73 28 23 -- -- -- -- 51 23 

3 1973/74  (1)   -- -- -- -- -- -- 

4 1974/75 36 11 -- -- -- -- 47 11 

5 1975/76 51 24 -- -- -- -- 75 24 

6 1976/77 37 60 -- -- -- -- 97 60 

7 1977/78 27 48 -- -- -- -- 75 48 

8 1978/79 20 35 8 21 11 28 123 84 

9 1979/80 33 13 11 13 17 23 110 49 

10 1980/81 8 16 15 13 3 31 86 60 

11 1981/82 10 9 -- -- 6 15 40 24 

12 1982/83 10 13 8 20 -- -- 51 33 

13 1983/84 8 9 -- -- 2 8 27 17 

14 1984/85 11 4 12 8 -- -- 35 12 

15 1985/96 11 8 9 2 6 -- 36 10 

16 1986/87 12 12 7 6 -- -- 37 18 

17 1987/88 13 9 17 8 -- -- 47 17 

18 1988/89 13 10 5 4 7 4 43 18 

19 1989/90 11 6 9 4 -- -- 30 10 

20 1990/91 18 -- 9 -- 6 4 37 4 

21 1991/92 11 6 9 7 10 -- 43 13 

22 1992/93 6 2 6 3 -- -- 17 5 

23 1993/94  (2) 8 10 4 9 -- -- 31 19 

Razem: 419 348 129 118 68 113 1195 579 

 

(1)- nauka trwała trzy i pół roku /7 semestrów/, a słuchacze ci ukończyli naukę w roku 1975 

(2)- w tym roku ostatnią klasę w Technikum Zawodowym dla Dorosłych ukończyło 9 uczniów w zawodzie  

meblarstwo (wcześniej kształcili się oni w Zespole Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku) 
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Tabela nr IV. Zestawienie zbiorcze absolwentów Technikum Zawodowego na podbudowie 

zasadniczej szkoły zawodowej (TZ-3). 

 

Lp. Rok szkolny 

Absolwenci w poszczególnych specjalnościach 

Razem 
budownictwo ogólne 

wyposażenie 

sanitarne 

budynków 

maszyny i 

urządzenia 

budowlane 

absolwenci 
w tym z 

maturą 
absolwenci 

w tym z 

maturą 
absolwenci 

w tym z 

maturą 
absolwenci 

w tym z 

maturą 

1. 1992/1993 18 16 -- -- -- -- 18 16 

2. 1993/1994 29 19 -- -- 21 10 50 29 

3. 1994/1995 10 8 13 13 27 24 50 45 

4. 1995/1996 23 21 -- -- 26 24 49 45 

5. 1996/1997 19 19 -- -- -- 1 * 19 20 

6. 1997/1998 20 18 -- -- -- -- 20 18 

7. 1998/1999 17 16 -- -- -- -- 17 16 

8. 1999/2000 21 18 - - - - 21 18 

9. 2000/2001 12 12 - - - - 12 12 

10. 2001/2002 21 19 - - - - 21 19 

11. 2002/2003 24 23 - - - - 24 23 

12. 2003/2004 21 15 - - - - 21 15 

13. 2004/2005 29 27 - - - - 29 27 

14. 2005/2006 15 10 - - - - 15 10 

Razem: 279 241 13 13 74 58 366 313 

 
* - uczeń tej specjalności zdał maturę dopiero w roku szk. 1996/97 

 

 

Tabela nr V. Zestawienie zbiorcze absolwentów Technikum Zawodowego na podbudowie 

szkoły podstawowej (TZ-5). 

 

Lp. 
Rok 

szkolny 

Absolwenci w poszczególnych specjalnościach 
Razem 

uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 

absolwenci w tym z maturą absolwenci 
w tym z 

maturą 

1. 1995/1996 25 24 25 24 

2. 1996/1997 31 31 31 31 

3. 1997/1998 28 28 28 28 

4. 1998/1999 29 29 29 29 

5. 1999/2000 23 23 23 23 

6. 2000/2001 22 22 22 22 

7. 2001/2002 28 27 28 27 

8. 2002/2003 40 40 40 40 

9. 2003/2004 36 33 36 33 

10. 2004/2005 22 22 22 22 

Razem: 284 279 284 279 
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 Tabela nr VIa. Zestawienie zbiorcze absolwentów Technikum 

Zawodowego na podbudowie szkoły gimnazjalnej (TZ-4). 

 

Lp. 
Rok 

szkolny 

Absolwenci w poszczególnych specjalnościach 

Razem zarządzanie 

środowiskiem na 

szczeblu lokalnym 

sieci i wodociągi 

kanalizacyjne 
gospodarka wodna 

absolwenci 
w tym z 

maturą 
absolwenci 

w tym z 

maturą 
absolwenci 

w tym z 

maturą 
absolwenci 

w tym z 

maturą 

1. 2005/2006 16 15 13 10   29 25 

2. 2006/2007     20 16 20 16 

3. 2007/2008 15 9     15 9 

4. 2008/2009 16 10     16 10 

5. 2009/2010 25 25     25 25 

Razem: 72 59 13 10 20 16 105 85 

 

 

Tabela nr VIb. Zestawienie zbiorcze absolwentów Technikum Zawodowego na podbudowie 

szkoły gimnazjalnej (TZ-4). 

 

Lp. 

Absolwenci w poszczególnych specjalnościach 

Rok szkolny 
Technik 

budownictwa 

Technik usług 

fryzjerskich 

1. 2011/2012 13 - 

2. 2012/ 2013 18 - 

3. 2013/2014 22 20 

Razem  53 20 
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Tabela nr VII. Zestawienie zbiorcze absolwentów VIII Liceum Profilowanego na 

podbudowie gimnazjum. 

 

Lp. Rok szkolny 

Absolwenci w poszczególnych profilach 
Razem 

socjalny zarządzanie informacją 

absolwenci 
w tym z 

maturą 
absolwenci 

w tym z 

maturą 
absolwenci 

w tym z 

maturą 

1. 2005/2006 24 11 23 16 47 27 

2. 2006/2007 18 14 19 13 37 27 

3. 2007/2008 27 22 - - 27 22 

4. 2008/2009 12 8 5 1 17 9 

5. 2009/2010 11 11 8 8 19 19 

Razem:  92 66 55 38 147 104 

 

 
 


