INAUGURACJA Roku Akademickiego w WSE w Białymstoku s.12

nr127/2018

50

6-7 s.

lat
ZSR

w Sokółce

POWIAT SOKÓLSKI 26 października 2018 r. BEZPŁATNY TYGODNIK

Stypendia rozdane! s. 4
Warszawa: s.9
SZLAKIEM
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

s. 4 Dzień Edukacji
Narodowej - obchody

Dzień Białej Laski s.5
SP w Nowym Dworze:
SPOTKANIE Z ŻYWĄ HISTORIĄ s.11

„Wiejska Zabawa”

konkurs na tkaninę dwuosnowową

s.2

26 października 2018 r.

„Wiejska Zabawa” konkurs na tkaninę dwuosnowową

Już po raz XXVI zorganizowany został w Janowie konkurs na
tkaninę dwuosnowową. Tematem
prac tej edycji była „Wiejska zabawa”. Rozstrzygnięcie konkursu
odbyło się 23 października. Jury,
w którego skład weszli eksperci
z dziedziny sztuki ludowej, z zadowoleniem oceniło prace konkursowe, stwierdzając wysoki i
wyrównany poziom tkanin. Organizacja konkursu ma na celu
m.in. podtrzymanie regionalnych
tradycji tkackich, oraz tworzenie
warunków do rozwoju twórczego,
więc z ogromną satysfakcją odnotowano udział w konkursie 4 tkaczek młodego pokolenia, które
podjęły z powodzeniem trud kontynuowania lokalnych tradycji.
Komisja przyznała następujące
nagrody: I – Ludgarda Sieńko za
tkaninę pt. „Zabawa na wsi” oraz
Karolina Radulska „Wiejska zabawa”, II nagroda – Teresa Pryzmont
„Zabawa w maju” i „Ubaw przy
ognisku”, Alicja Kochanowska
„Wieniec dożynkowy – zabawa

ludowa” i „Festyn ludowy” oraz
Bernarda Rość „Zabawa wiejska”,
III nagroda – Danuta Radulska
„Zabawa przy ognisku”, Kazimiera Makowska, Lucyna Kędzierska „Wiejska zabawa w sadzie” i
„Wiejska zabawa” oraz Iwanicka
Agnieszka „Wiejska zabawa”. Do
obejrzenia prac konkursowych
zapraszamy do, jedynej w Polsce,
Izby Tkactwa Dwuosnowowego
w Janowie (ul. Białostocka 14).
Wystawa będzie czynna do 10
listopada we wtorki i czwartki w
godz. 8-15 oraz soboty w godz.
8-14.
Projekt dofinansowano ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura
- Interwencje 2018. EtnoPolska”.
tekst na podst. Justyna Grabowicz,
GOKSiT w Janowie

Pola Nadziei
10.10., ruszyła 9. edycja ogólnopolskiej kampanii "Pola Nadziei".
Inauguracja odbyła się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
zaś tegorocznym hasłem są słowa francuskiego pisarza "Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć". Jak co roku, również Zespół Szkół Zawodowych
w Sokółce przystąpił do tej akcji. W inauguracji uczestniczyli: Ewa Narel,
Angelika Tober, Kamila Chorąży, Beata Borys, Edyta Grynczel oraz Adrian
Borkowski. Natomiast nasze "Pola Nadziei" stworzyli uczniowie klas I Kamila Cholewska, Wiktoria Czepiel, Ewelina Dzienis, Julia Kostrzewska,
Natalia Maksimczyk, Agata Marculewicz, Natalia Żmurda oraz Szymon
Krokos i Kuba Trochim. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie. Szkolnym
koordynatorem akcji jest p. Elwira Zabłocka. ZSZ w Sokółce

Konkurs "Sokólskie Barwy Wolontariatu
wolontariat indywidualny"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" wraz z Sokólską Siecią Wolontariatu zapraszają mieszkańców gminy Sokółka do udziału w IV edycji konkursu
"Sokólskie Barwy Wolontariatu - wolontariat indywidualny". Prosimy o zgłaszanie
do dn. 9 listopada 2018 r. osób, które wyróżniają się w środowisku nieodpłatnym
działaniem na rzecz innych, a przez to zasługują na podziękowanie i wyróżnienie. Konkurs podsumujemy 1 grudnia br. Galą „Sokólskie Barwy Wolontariatu”,
podczas której wyróżnimy i nagrodzimy najbardziej aktywnych wolontariuszy.
Szczegóły dot. Konkursu (regulamin, formularz zgłoszeniowy) na www.barka.
internetdsl.pl lub w biurze „Barki” ul. Mickiewicza 2a pok. 08.
Krystyna Stefanowicz Stowarzyszenie „Barka”

Spotkanie z historią w SOSW

W SOSW w Sokółce 17.09.
br. rozpoczęła się realizacja projektu ph. „Na zawsze Niepodległa”. Projekt realizowany będzie
do 12.11.2018r. Inicjatywa ta jest
realizowana w ramach proj. „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu FIO.
Regionalnymi operatorami proj.
są: Fundacja Okno na Wschód
oraz Fundacja Podlaski Instytut
Rzeczypospolitej
Suwerennej.
Projekt „Na zawsze Niepodległa”
opracowany został przez grupę
nieformalną, której patronem jest
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
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„Pod Skrzydłami”, a odbiorcami
podopieczni stowarzyszenia.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w ramach
działań projektowych 08.10. br.
odbyło się spotkanie historyczne, w którym wzięło udział 25
uczestników - podopiecznych
Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” oraz zaproszeni goście - p.
Krzysztof Promiński , p. Krzysztof
Oszer oraz p. Tomasz Tomaszycki
- członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej i p. Piotr Augustynowicz - przedstawiciel Związku

Piłsudczyków Oddział Podlaski.
Podczas prelekcji oraz prezentacji multimedialnej przedstawionej przez gości podopieczni stowarzyszenia poznawali historię
Polski szczególnie z okresu upadku Rzeczypospolitej i odzyskania
Niepodległości, zapoznali się z
sylwetką Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz najważniejszymi
postaciami i wydarzeniami historycznymi związanymi z tamtym
okresem. Dzieci mogły również
obejrzeć zgromadzoną kolekcję
militariów, w tym dawnej broni
palnej, wysłuchały historii z nią
związanej, oraz wzięły udział w
pokazie umiejętności strzelniczych.
Spotkanie z historią przyczyniło się do rozbudzenia u uczestników zainteresowania przeszłością swojego kraju i wartościami
patriotycznymi, do rozwijania
indywidualnych zainteresowań
historycznych, rozbudzania ciekawości poznawczej oraz kształtowania aktywnej postawy wobec
rzeczywistości oraz podstawowych wartości patriotycznych.
Beata Boguszewska
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Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu
pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”

Powiat Sokólski realizuje projekt pn.
„Kompetentni i wykwalifikowani”.
Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa III Kompetencje i
Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na
rzecz konkurencyjności podlaskiej
gospodarki, Poddziałanie 3.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375 zł, z czego 956 056,25
zł pochodzi z dofinansowania z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2017 r. do
30.06. 2019 r.
Biuro Projektu:
Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
pokój nr 64, tel. 85 711 08 21
fax 85 711 20 08.

25 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, odbyło się posiedzenie
Komisji rekrutacyjnej do oceny
dokumentacji rekrutacyjnej i
ustalenia list rankingowych dla
poszczególnych form wsparcia
w ramach projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na
lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa
III Kompetencje i Kwalifikacje,
Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF (edycja
II).
Wymagane Regulaminem
dokumenty rekrutacyjne na poszczególne formy wsparcia okre-

seria:
Hołodolina gm. Suchowola
„Inwentarz z 1720 roku
stwierdzał: wioska Hała Dolina
włók 2. Osiadłość: Franciszek
Marchel, Józef Zaniewski, Michał Wójcik, Jan Nahum, Mateusz Ratubczyk, Bartłomiej
Omelianczyk, Stefan Uścian”.
„Ta wioska fundowała się na posługę bojarską za prawem jmp.
Grabowskiego, ekonoma grodzieńskiego w Kamiennej dnia 4
Aprila 1712 roku, a potwierdzonym przez jmp. Dąbrowskiego,
komisarza JKM w Kumiale dnia

ślone projektem złożyli uczniowie
4 szkół i placówek systemu oświaty,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzących kształcenie zawodowe, tj.
Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół
Szkół Rolniczych im. mjr Henryka
Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce, Zespół Szkół w Suchowoli oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Sokółce:
- Zespół Szkół Zawodowych im.
Elizy Orzeszkowej w Sokółce - 79
wniosków,
- Zespół Szkół Rolniczych im. mjr
Henryka Dobrzańskiego - Hubala
w Sokółce - 130 wniosków,
- Zespół Szkół w Suchowoli - 29
wniosków,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Sokółce - 7 wniosków.
Razem złożonych zostało 245
wniosków o udzielenie różnych

DawnaSokólszczyzna

opr. Grzegorz Ryżewski*

13 Julii 1712 anno i za komisją
JKM w Warszawie 31 Augusti
1715 anno z podpisami jww. ichm.
panów podskarbich obydwu koronnych i jmp. Kicińskiego, pisarza najwyższego skarbu koronnego, przy pieczęci pokojowej, która
wioska, że nie jest potrzebna na
posługę bojarską ma się obrócić na inną powinność dworną
z płaceniem czynszu”. Oprócz
2 włók gruntów wieś miała też
15 morgów kupionych od bojara Michałowskiego, 13 morgów

wypustowych, 22 morgi sianożętne, 33 morgi bagnowe nieużyte.
Jednocześnie komisarze wsie
Szczuki, Piętak, Haładolina i
Morgi na Kłopotowszczyźnie
jako „wioski nowo zabudowane
z czynszem na nich położonym”,
przyłączyli do klucza chodorowskiego. Gospodarze nowych wsi
zostali oczynszowani. Przy tym
zobowiązano ich do odpracowania w ciągu roku jednego dnia tłoki przy zbiorze żyta i zbóż jarych,
a także do prac transportowych:
„żyto do spławu równo z drugimi
wsiami wywozić i podwody pobliskie na potrzebę skarbową jeździć
do dalszej ordynacji skarbu JKM”.
Spis z 1744 roku już wymieniał
Haładolinę w składzie parafii
chodorowskiej. 1784 pleban chodorowski zapisał: „Hoła Dolina,
wieś klucza JKM połomińskiego,
od kościoła parafialnego o mile
odległa, położona na zimowy
wschód”.
W 1780 r. mieszkali tu: wójt
Mikołaj Leonowicz, ziemianin
Paweł Zalewski, Marcin Wysocki, Szymon Abramowicz, cieśla
Paweł Misarko, Jan Zaniewski,
Wawrzyniec Karny, Antoni Marchel, Teodor Zaniewski, Mikołaj
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form wsparcia objętych projektem, tj: zajęć z języka angielskiego,
warsztatów ICT, dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów
ogólnokształcących i przedmiotów
zawodowych oraz Indywidualnych
Planów Działania.
Komisja rekrutacyjna dokonała pełnej weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej kandydatów
na zajęcia dodatkowe, dodatkowe
zajęcia wyrównawcze oraz IPD.
Przedłożona dokumentacja była
oceniana pod względem wymogów
formalnych, na zasadach określonych w Regulaminie naboru.
Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalnej
zakwalifikowała następującą liczbę
kandydatów na poszczególne formy
wsparcia:
- zajęcia językowe (jęz. angielski) –
140 osób,
- zajęcia ICT – 82 osoby,
- dodatkowe zajęcia wyrównawcze
z przedmiotów ogólnokształcących

(matematyka, chemia, biologia) –
74 osoby,
- dodatkowe zajęcia wyrównawcze
z przedmiotów zawodowych – 74
osoby,
- Indywidualny Plan Działania – 65
osób.
Jak poinformował Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej Kazimierz Łabieniec największym
zainteresowaniem spośród zajęć
dodatkowych cieszyły się takie
przedmioty jak język angielski, zajęcia ICT i matematyka.
Kolejnym etapem rekrutacji
będą przeprowadzone w szkołach
testy wiedzy z poszczególnych
przedmiotów, na podstawie których
Komisja dokona oceny punktowej
kandydatów i wyłoni uczestników
projektu.
Zajęcia dla uczniów, którzy
zakwalifikują się do uczestnictwa w
projekcie rozpoczną się w drugiej
połowie listopada br.

Samojłowicz, Adam Klepacki,
Mikołaj Marchel, Andrzej Jacuński.

mowicz jako wotum wdzięczności za opiekę Matki Bożej.
W latach 50. XX w. mieszkańcy
wystarali się o zgodę na kaplicę
parafialną. Przeznaczono na nią
nowo zbudowany dom drewniany Jana Zaniewskiego. Tak urządzone miejsce kultu poświęcił 9
X 1952 r. ks. N. Zarzecki już jako
kaplicę pw. Przemienienia Pańskiego. On też w r. 1953 poświęcił
nowy cmentarz grzebalny, który
powstał na gruncie ofiarowanym
przez mieszkańców Hołodoliny.
Wkrótce, wobec ingerencji ówczesnych władz komunistycznych, nowo ustanowiona kaplica została zamknięta. Wówczas
Najświętszy Sakrament i zgromadzone paramenty liturgiczne
przeniesiono do kapliczki rodziny Abramowiczów i tam odtąd
sprawowano nabożeństwa. W
1957 r. wierni ofiarowali działkę, przeznaczając ją pod budowę kościoła. Gdy utworzono
parafię, rozpoczęto starania o
pozwolenie na budowę kościoła,
które uzyskano w 1979 r. Projekt
sporządził znany i zasłużony architekt Jerzy Zgliczyński (który
zrealizował wiele kościołów w
naszej archidiecezji). Kościół
zbudowano w latach 1983-1986
dzięki staraniom proboszczów
ks. Bernarda Zujki i ks. Jerzego
Raczkowskiego.

W 1805 r. mieszkali tu następujący gospodarze: Adam Klepacki, Mikołaj Marchel, Maciej
Samojłowicz, Mikołaj Klepacki,
Wojciech Wysocki, Teodor Zaniewski, Jakub Skórski, Ignacy
Misarko, Szymon Abramowicz,
Maciej Abramowicz, Bartłomiej Karny, Antoni Marchel, Jan
Zaniewski, Antoni Zaniewski.
W 1905 roku zapisano: "Hołodolina, wieś, powiat sokólski, gmina
Romanówka, 26 wiorst od Sokółki, 235 dziesięcin ziemi".
Spis krzyży i kapliczek parafii suchowolskiej z 1910 r. wymieniał tu: „1. Krzyż drewniany,
gminnym we wsi, postawiony
w 1880 roku. 2. Krzyż żelazny,
we wsi przy ulicy, postawiony w
1898 roku, przez Jana Klepackiego. 3. Krzyż żelazny, przy drodze
postawiony w 1892 roku, przez
Jana Klepackiego. 4. Krzyż drewniany, przy drodze, postawiony
w 1895 roku przez Wincentego
Waniewskiego. 5. Krzyż drewniany, przy drodze, postawiony w
1895 roku przez Pawła Karnego.”
We wsi istnieje wybudowana po 1945 roku murowana kapliczka, którą wystawił
uratowany z matni przygód
wojennych mieszkaniec wsi Abra-

MS

*Główny Specjalista w Narodowym
Instytucie Dziedzictwa
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Dzień Edukacji Narodowej - obchody
Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w sokólskim ZS Starosta Piotr Rećko wręczył nagrody
wyróżnionym nauczycielom (p. Irena
Szymaniuk, p. Stanisław Marchiel) i
podziękował wszystkim pedagogom
za ich zaangażowanie oraz wysiłek
wkładany w nauczanie młodych pokoleń. Tego dnia przyznane zostały
także stypendia w ramach „Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski” w I sem.

roku szkolnego 2018/19. Stypendia
przyznano 58 uczniom (43 - naukowe, 15 - sportowo-artystyczne). Dodatkowo Starosta z własnej inicjatywy
przyznał 2 stypendia sportowo-artystyczne uczennicom – Pauli Wierel
oraz Kai Klimczak.
W sokólskim SOSW także odbyła się uroczysta akademia. Dyrektor
Elżbieta Szomko wręczyła podziękowania pracownikom szkoły, a uzdolnieni uczniowie odebrali stypendia z
rąk Starosty Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota.

Uczniowie SOSW przygotowali miłą
niespodziankę - krótki film z podziękowaniami dla wszystkich osób,
które nie tylko dbają o ich edukację,
ale także są oparciem w codziennych problemach. Specjalny występ
zaprezentowali również nauczyciele
SOSW.
Świętowano także w murach
ZSZ w Sokółce. Młodzież zaprezentowała zabawny program rozrywkowy, natomiast uczennice w ślubnych
stylizacjach zachwyciły widownię
pokazem fryzur i makijażu. Nie
zabrakło wyróżnień dla nauczycieli
wręczanych przez Dyrektora Grzegorza Zalewskiego. Zaproszony na
uroczystość Starosta Piotr Rećko w
szczególny sposób uhonorował p. Elwirę Zabłocką za jej zaangażowanie
w wolontariat, działalność na rzecz
pomocy ludziom i zwierzętom.

Otrzęsiny w internacie

Wsparcie rodzin zastępczych
i osób usamodzielniających się
15 października w internacie SOSW w Sokółce odbyły
się „Otrzęsiny”. Nowo przybyłe
„koty” musiały wykazać się odwagą, wytrwałością, mądrością
i sprytem, by móc należeć do
internackiej braci. Przez trudy przechodziły z tabliczkami
na szyi, z kocimi imionami.
Sprawdzane były kocie umiejętności w śpiewie, w jedzeniu i
piciu, w malowaniu, sprzątaniu.
„Koty” zostały odpytane z wiedzy o internacie. Po zaliczeniu
wszystkich zadań, nowo przybyli złożyli wobec internackiej
społeczności uroczyste przyrzeczenie: „My pierwszaki morowe
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/ Przyrzekamy na swoja głowę, /
Zawsze internat polerować / I codziennie pokoje szorować. / Jeść
wątróbkę i nie grymasić! / Do nikogo się nie kwasić. / Wszystkich
dookoła szanować. / Gdy trzeba
skarpety swoje cerować. / Myć się
codziennie, żeby szczotkować! /
Żeby tu brudu nie produkować !
/ Przestrzegać regulaminu internackiego, / I słuchać wychowawcy
kochanego!”. Po tym ważnym fakcie koty mogły pozbyć się kocich
imion i okazały się pełnoprawnymi wychowankami internatu.
Uwieńczeniem tego niezwykłego
wieczoru była dyskoteka.
Zyta Biernacka, Katarzyna Dylewska

26 października 2018 r.

16 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano kolejnych 18 umów na
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Umowy z beneficjentami, wśród których
znalazły się podlaskie gminy,
fundacje, placówki edukacyjne
oraz przedsiębiorcy prywatni,
podpisywali wicemarszałkowie województwa – Maciej
Żywno i Anna Naszkiewicz, a
także członek zarządu Stefan
Krajewski. Wśród beneficjentów znalazł się także Powiat
Sokólski
reprezentowany

przez Starostę Sokólskiego
Piotra Rećko, p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wojciecha Obiałę
oraz panią Skarbnik Jolantę
Mordas. Powiat otrzymał dofinansowanie na projekt „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby
usamodzielniające się z terenu
Powiatu Sokólskiego”. Wartość
projektu: 943 tys. zł, dofinansowanie: 896 tys. zł. Odbiorcami tego projektu będzie 25
rodzin zastępczych oraz 45
dzieci i młodzieży, przebywających w tych rodzinach, z powiatu sokólskiego. Są to osoby
zagrożone ubóstwem i wyklu-

czeniem społecznym. Projekt
ma wzmocnić kompetencje
opiekuńczo-wychowawcze rodziców. Dzieci zostaną objęte
opieką. Trzech pracowników
ośrodka pomocy rodzinie
przejdzie szkolenie, by lepiej
opiekować się podopiecznymi. Powstanie również Specjalistyczny Punkt Wsparcia
Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Całkowita wartość projektów
to blisko 19 mln 300 tys. zł., a
dofinansowanie z RPO wynosi
ponad 15 mln 600 tys. zł
źródło tekstu:
wrotapodlasia.pl
fot.: E.Ł. Radkiewicz
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Dzień Białej Laski
W sokólskiej kawiarni „Lira”, we czwartek, odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Białej Laski” – święta osób niewidomych i
słabowidzących. Zaproszono licznych gości oraz osoby należące do Polskiego Związku Niewidomych – koła terenowego w
Sokółce. Prezes terenowego koła PZN, Barbara Sawicka wraz z
dyrektor Agnieszką Szóstko, w imieniu PZN wręczyły odznakę „Przyjaciel Niewidomych” przyznawaną przez prezydium
Zarządu Okręgu Podlaskiego PZN za wspieranie środowiska
osób niewidomych i słabowidzących oraz pomoc w realizacji
zadań Okręgowego Koła Niewidomych w Sokółce. Pomoc w
przygotowaniu uroczystości okazało wiele firm i instytucji
samorządowych a także wolontariuszy z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce. Dużym wsparciem okazał się też 1% podatku, przekazany na rzecz związku.
Międzynarodowy Dzień Niewidomych, zwany też Dniem
Białej Laski obchodzony jest 15 października.
Fot. E. Ł. Radkiewicz

regionałki

Piotr Nesterowicz
"Jeremiasz"
Wyd. W.A.B. 2018

"Myślę, ktoś tu jest stuknięty,
albo ja, albo oni". Gdybym miał
krótko scharakteryzować "Jeremiasza" posłużyłbym się tym,
nieco złagodzonym cytatem Sumystyli. Właściwy, choć dosadniejszy w wymowie, celniej oddaje treść książki Nesterowicza.
Bo i prawda częściej łamie żebra
niż tuli. Trochę jak boa dusiciel.
Zapraszam więc na rubieże obłędu będące Podlasiem... ekhm, o
przepraszam Podlaszem przełomu wieków. Tytułowy bohater,
nieprzypadkowo noszący imię
biblijnego proroka, przemierza
Krainę Żubra tropem niebezpiecznego przestępcy, zwanego
Przeciwny. Racjonalista, świadom powagi swojej misji, traci

grunt i rezon gdy sam Bóg zaczyna przez niego przemawiać. A
przynajmniej tak mu się wydaje.
Ponoć człowiek mówiący do Boga
jest religijny, zaś człowiek słyszący Boga - obłąkany. Kulturowy
tygiel nie ułatwia wyjaśnienia
zagadki, a problemy piętrzą się
jak bloki w Chinach. A teraz do
sedna. Podróż Jeremiasza to wyprawa w głąb siebie. Szlak traum
i konfrontacji. Nesterowicz stworzył mistyczny kryminał, luźno
czerpiący z historii, nadając mu
reporterski sznyt. Mistrzowsko
uwypuklił potrzebę iluzji, pokazując jak człowiek obdarty ze złudzeń, spychany jest w stronę pomieszania zmysłów. Bo i świat jest
podobno iluzją. Rzeczywistym
czyni go potęga naszych umysłów.
Paradoksalnie im racjonalniej do
niego podchodzimy, tym mniej
da się wyjaśnić. Coś jak wojna dla
pokoju. Pozostaje powtarzać za
Herbertem: "Bądź odważny, gdy
rozum zawodzi". Smaczku dodaje
fakt, że Jeremiasz pościg swój zaczyna od naszego miasta - Sokółki. A zatem Drogie Czytelniczki i
Szanowni Czytelnicy, fani literatury o zabarwieniu lokalnym, jeśli
macie odwagę wniknąć w ludzką
psychikę, otrzepać się z okruchów
mrzonek i stawić czoła szaleństwu
wpisanemu w historię ludzkości,
kupcie tę książkę. Kunszt Nesterowicza zwróci Wam pieniądze.
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Marcin Dębko

Ogłoszenie płatne
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50

Obchody

lat
ZSR

w Sokółce

Uroczyste obchody 50-lecia Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sokółce odbywały się w sobotę, 20 października. Świętowanie rozpoczęły nabożeństwa w cerkwi, meczecie oraz w kościele pw. św.
Antoniego. Po mszy św. uczestnicy przemaszerowali do auli Zespołu Szkół Rolniczych, gdzie oficjalnie odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę. Pozostała
część ceremonii odbyła się w hali sportowej przy ul. Mickiewicza. Uroczystości
były okazją do wspomnienia historii szkoły, uhonorowania zasłużonych placówce oraz wygłoszenia licznych przemówień, m.in. założyciela szkoły i wieloletniego dyrektora szkoły Kazimierza Wołyńca, obecnej dyrektor Anny D. Cilulko,
Starosty Sokólskiego Piotra Rećko oraz wielu zaproszonych gości. Wyróżnieni
zostali również nauczyciele i pracownicy szkoły, samorządowcy oraz osoby powiązane ze szkołą. Zaprezentowano też krótki rys historyczny ZSR w postaci
prezentacji multimedialnej oraz wręczono stypendia uzdolnionym uczniom.
O oprawę muzyczną zadbali absolwenci ZSR. Na koniec młodzież szkolna zaprezentowała pokaz umiejętności aktorskich i tanecznych. Obchody Jubileuszu 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczych
im. mjr Henryka Dobrzańskiego – "Hubala" odbyły się pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko. Fot.

Patrycja A. Zalewska
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Wspomnienia FRANCISZKA CZOŁPIŃSKIEGO
Dyrektora sokólskiego Zespołu Szkół
Rolniczych w latach 1988-2001

Czterdziestodwuletni okres
pracy zawodowej pozwolił mi na
aktywne uczestniczenie w zachodzących przemianach życia gospodarczego i oświatowego na wsi
sokólskiej. Upoważnia mnie również do wspomnień poczynając
od lat 50. ubiegłego stulecia i zobrazowanie uwarunkowań, które
miały wpływ na upowszechnianie
oświaty i postępu rolniczego w
Powiecie Sokólskim. Pozwala mi
odtworzyć również w jakich okolicznościach powstawała Szkoła
Rolnicza w Sokółce i mój powrót
do pracy w Zespole tych Szkół.
Po wojnie zniszczone miasta, wsie i przemysł wymagały
odbudowy. Rolnictwo również
przeżywało ogromny kryzys. Na
wsi było biednie. Rolnictwo zacofane, plony zbóż niskie. Rolników
posiadających 8 ha użytków rolnych i powyżej zaliczano do grupy społecznej na wsi – zw. „kułakami”. Oprócz nazwy obciążano
ich progresywnym podatkiem

gruntowym, a młodzież w wieku
szkolnym z takich gospodarstw
doznawała utrudnień w dostępie
do szkół ponadpodstawowych i w
przydziale internatu lub stypendiów. Sam doświadczyłem takich
upokorzeń. W latach 1951-71

rolnicy obciążani byli obowiązkowymi dostawami zboża, ziemniaków, żywca i mleka. Stosowane
uciski zmierzały do kolektywizacji wsi polskiej. Akcję rozpoczęto
w 1948 roku. Opornych rolników
za zaległości podatkowe karano
aresztem. Odbierano ziemię i
włączano do powstających Spółdzielni Produkcyjnych zw. pospolicie kołchozami.
W 1951 roku w kraju było
2500 spółdzielni, w roku 1954 –
8.000, a w 1956 – 9.000. Do obsługi uruchamiano gromadzkie i
państwowe ośrodki maszynowe.
Po śmierci Stalina w marcu
1953 roku i rozruchach czerwcowych 1956 r. w Poznaniu i
październikowych w całym kra-

nianiu wiedzy i postępu rolniczego na wsi odegrały środowiskowe
Szkoły Przysposobienia Rolniczego (zw. espeerami). Ich rozkwit
przypadł na lata 1959-65. Wtedy
występowały one prawie na terenie każdej rady gromadzkiej. Na
terenie GRN Kuźnica była - SPR
w Kuźnicy, Klimówce i Popławcach. Jako pierwsza powstała
jesienią 1957 r. przy szkole Podstawowej w Popławcach i działała
do sierpnia 1968 r. Zorganizował
ją pracujący w szkole podstawowej nauczyciel Pan Kazimierz
Wołyniec. Nauczycielami zawodu dochodzącymi byli: inż. Jan
Zębowicz i inż. Marian Biziuk
(pracownicy Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa Prezydium Powiato-

ju następowała bardzo powoli
zmiana na lepsze. Odstąpiono
od uporczywej kolektywizacji –
zniesiono obowiązkowe dostawy, najpierw mleka (1957 r.), a
pozostałe w 1971 r. W latach 50.
przystąpiono do elektryfikacji
wsi i upowszechniania oświaty i
postępu rolniczego. Powstawały
średnie i zawodowe szkoły rolnicze. Organizowano je głównie
w budynkach byłych właścicieli
majątków ziemskich i kościelnych
jak: w Krzyżewie, w Różanymstoku, Dojlidach, Ostrożanach.
Niebawem z tych szkół do pracy
w instytucjach obsługi rolnictwa
trafili pierwsi absolwenci jako
agronomowie, zootechnicy, melioranci i weterynarze. W terenie budowano dla służby rolnej i
weterynaryjnej - agronomówki i
lecznice dla zwierząt, a w miastach
powiatowych dla meliorantów wodomistrzówki. Zatrudniani w
Powiatowych Związkach Kółek
Rolniczych absolwenci mieli w
codziennej pracy terenowej, organizować i upowszechniać różne
formy oświaty rolniczej. Organizowali konkursy odchowu cieląt,
piskląt, ogródków przydomowych, poletek doświadczalnych
z użyciem nawozów mineralnych
pod zboża, ziemniaki i na użytki
zielone. Brali również udział w
masowym szkoleniu rolników.
Niemałą rolę w upowszech-

wej Rady Narodowej w Sokółce).
W krótkim czasie powstało w
powiecie 16 SPR-ów. Żywot niektórych był krótki. Głównym powodem był brak wykwalifikowanych nauczycieli i chęć młodzieży
wiejskiej w podejmowaniu nauki
w szkołach zawodowych i ogólnokształcących występujących w
środowisku miejskim.
Dziesięć lat przetrwała SPR
w Janowie. Szkoła powstała w
roku szkolnym 1959/60. Dyrektorem szkoły został pan Bronisław Malinowski a nauczycielem
zawodu był pan inż. Mieczysław
Jacewicz. Zasadniczą Szkołę Rolniczą utworzono 1 września 1969
roku.
1 września 1978 r. utworzono Zbiorczy Zakład Szkolny o
nazwie Zespół Szkół Rolniczych
Ministerstwa Rolnictwa w Janowie. Wprowadzając w międzyczasie do Zbiorowego Zakładu Szkół
nowe typy szkół. 1 września 2009
roku Zespół Szkół Rolniczych w
Janowie zmienił nazwę na Zespół
Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. 28 września
br. szkoła obchodziła jubileusz
40- lecia.
Pan inż. Mieczysław Jacewicz za swoją długoletnią aktywną pracę zawodową na odcinku
upowszechniania wiedzy i postępu rolniczego w swoim środowisku został wyróżniony niżej
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wymienionymi odznaczeniami
państwowymi i resortowymi:
Złota Odznaka Zasłużony Białostocczyźnie - 1975 r., Złoty Krzyż
Zasługi – 1981 r., Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski 1990 r.,
Zasłużony Pracownik Rolnictwa
2010 r., Medal św. Izydora Oracza
2018r.
W organizacji powoływania nowych typów szkół i realizowanych zadań inwestycyjnych
niezaprzeczalny udział miał były
dyrektor pan Czesław Kiejko. To
dyr. Kiejko rozpoczął przebudowę magazynów gminnej spółdzielni, z których powstał okazały
budynek szkolny. W następnym
etapie realizacji zadań inwestycyjnych powstały nowe budynki i
pomieszczenia niezbędne szkole.
Wybudowano stałą halę o powierzchni 0,3 ha do prowadzenia
szkolenia praktycznego młodzieży z użyciem ciągnika rolniczego
i maszyn towarzyszących w uprawie pola. W razie potrzeby w hali
organizowanych jest ring i widownia dla przeprowadzenia pokazu wystawy zwierząt gospodarskich.
Zadbał o wyposażenie warsztatu
mechanicznego i stolarskiego w
nowoczesne maszyny i urządzenia. Pobudował również budynek
z przeznaczeniem na internat. W
sąsiedztwie obiektów szkolnych znajduje się owocujący sad. Od 1
września od 2017 r. Dyrektorem
Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie jest
pani Sylwia Anna Sadłowska.
W 1968 r. nie było już możliwości naboru młodzieży do klasy pierwszej SPR w Popławcach.
Przestała istnieć SPR w Klimówce, Kuźnicy i w innych miejscowościach. Pracujący w SPR
Popławce nauczyciel i metodyk
pan Kazimierz Wołyniec podjął
starania w kierunku organizacji
Zasadniczej Szkoły Rolniczej w
Sokółce z siedzibą w nowo oddanym do użytku budynku Szkoły
Podstawowej nr 3 na os. Zielonym
w Sokółce (29 września br. obchodziła swój jubileusz 50-lecia). Jego
zapał, doświadczenie i zaangażowanie w organizację nowej szkoły
spotkał się z pełnym uznaniem
ówczesnych władz oświatowych.
Koleżeńskiej pomocy udzieliła
ówczesna kierownik Szkoły Podstawowej nr 3 dziś śp. pani Stanisława Zalewska udostępniając
pomieszczenia budynku szkoły.
Do klasy I na rok szkolny 1968/69
zgłosiło się z okolicznych szkół
podstawowych 42 absolwentów, a
wśród nich Mirosław Białobłoc-

ki – późniejszy zdobywca tytułu
Mistrza Polski w biegach na 400
m i uczestnik w 1984 r. zawodów lekkoatletycznych w Rzymie. Otwarcia Szkoły dokonano
1 października 1968 r. W skład
rady pedagogicznej weszli następujący nauczyciele i wychowawcy: kol. kol. Kazimierz Wołyniec
- Dyrektor Szkoły, Jan Jasielczuk,
Władysława Jasielczuk, Jan Karpienia, Stanisława Zalewska,
Nina Ciuruś. Sekretarzem Szkoły została pani Jadwiga Ciruk.
W roku szkolnym 1970/71 zatrudniono na stałe: panią Alinę
Sawicką, Zofię Pacewicz, Jana
Zalewskiego i Jerzego Żynela
oraz nauczycieli dochodzących
panią Halinę Todryk, Teresę Rygasiewicz i Krystynę Czołpińską.
Zespół wokalno-muzyczny, chór
lub kółko recytatorskie prowadzone były z przerwami prawie
od początku powstania szkoły.
Opiekunami byli: Krystyna Czołpińska, Władysław Andrukiewicz, Zenon Bakun, a najdłużej
Elżbieta Tomaszycka. W sierpniu 1971 r. szkoła otrzymała posesję po byłym Zarządzie Dróg
Lokalnych przy ul. Lnianej na os.
Zielonym. Prezes Powiatowego
Związku Kółek Rolniczych pan
Henryk Miroń przekazał szkole
ciągnik Ursus typu C-325. Do
uprawy warzyw z Gospodarki
Komunalnej w Sokółce pozyskano ponad 1 ha dobrej ziemi
uprawnej. We wrześniu 1971
r. rozpoczęto organizowanie
„bazy” jako miejsca własnego
gospodarstwa szkolnego przy ul.
Lnianej w Sokółce. Na uzyskanej
posesji powstała szklarnia, wiata
na słomę i siano oraz chlewnia.
Ze słomy wytwarzano maty do
inspektów i na sprzedaż. Praktykę zawodową uczniowie odbywali również w gospodarstwie
ogrodniczym w Ignatkach. Z
uprawy warzyw do kasy szkolnej wpłynęły pierwsze złotówki,
za które zakupiono konia. Wóz
z uprzężą otrzymano z PZGS-u
w Sokółce. Rozpoczęto odchów
warchlaków. Do obsługi inwentarza zatrudniono: panią Leokadię Czarnecką, Edwarda Kułaka
i Antoniego Czarneckiego. W
chlewni każdego roku odchowywano 90-100 tuczników o wadze
105-115 kg. Własnym transportem ze stołówek sokólskich internatów i szpitala miejskiego
odbierano codziennie użyteczne
odpady. Wykorzystywano je do
odchowu warchlaków i tuczu
świń. Tym sposobem szkoła wy-
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ręczała te instytucje z obowiązku
prowadzenia tuczu przyzakładowego (był taki obowiązek). Zakupiono też zacielone jałówki
rasy NCB. Dla uatrakcyjnienia
nauki w szkole wprowadzono
obowiązkową naukę jazdy ciągnikiem rolniczym z możliwością uzyskania prawa jazdy kat.
T. Dziewczęta mogły uczestniczyć w zajęciach z gospodarstwa
domowego i kursie kroju i szycia. Podstawowe prace polowe
i transportowe wykonywał nauczyciel zawodu i nieoficjalnie
kierownik praktycznej nauki
zawodu śp. Stanisław Leosz.
Na magazyniera gospodarstwa
zatrudniono pana Kazimierza
Siemieńczuka. Szkoła się rozwijała. W budynku Szkoły Podstawowej nr 3 było coraz ciaśniej.
W szkole rolniczej były już 2
klasy pierwsze, 2 - drugie i ponad 130 uczniów. W roku szkolnym 1971/72 zostali zatrudnieni
na stałe: kol. Zbigniew Sańko i
Edmund Antonik - nauczyciel z
SPR w Jacowlanach.
Przewodniczący
PPRN
w Sokółce pan mgr Aleksander Czuż, doceniając potrzebę
poprawienia warunków lokalowych w szkole, spowodował
opracowanie dokumentacji na
remont kapitalny budynku po
byłej Przychodni Rejonowej w
Sokółce dla potrzeb Zasadniczej
Szkoły Rolniczej.
Do remontu budynki przystąpiono w maju 1972 roku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Budownictwa Komunalnego Nr
2 w Białymstoku – odcinek robót
w Sokółce. (K. Bałdowski, H. Rosiak). Remont trwał 2 lata. Rok
szkolny 1974/75 rozpoczęto we
własnym budynku. Dyrektorem
szkoły był wtedy pan Jerzy Żynel, który niebawem rozpoczął
budowę budynku gospodarczego z uwzględnieniem pomieszczeń na kuchnię z zapleczem i
30 miejsc noclegowych (mini
internat).
Wraz ze zmianą podziału
administracyjnego kraju (likwidacja powiatów) następuje
zmiana dyrektora szkoły. Z dn.
1 września 1975 r. dyrektorem szkoły zostaje pan Ryszard
Borys. (wice przewodniczący PPRN w Sokółce) i pełni tę
funkcje do sierpnia 1979 r. Do
pracy angażuje nauczycieli: kol.
kol. Helenę Dzienisowicz, Dorotę Klej, Krystynę Makowiecką,
Helenę Wysocką, Jadwigę Borys.
Na wniosek dyrektora szkoły
i rady pedagogicznej Wydział
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku
zezwala z dn. 1 września 1976 r.
na uruchomienie wieczorowego
technikum rolniczego, w którym
prowadziłem 4 h w tygodniu
zajęć z przedmiotu produkcja
zwierzęca. Zaś powołanie Zespołu Szkół Rolniczych nastąpiło decyzją Kuratora Oświaty
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i Wychowania w Białymstoku w
dn. 31 marca 1978 r.
W latach 1979-1983 Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych
był pan Czesław Kozłowski, a jego
zastępcą pan Stanisław Kunowski.
W tym czasie następuje ożywienie
działalności gospodarstwa pomocniczego z udziałem jego kierownika Zbigniewa Sańko. Przybywa pól uprawnych głównie z
zasobów Państwowego Funduszu
Ziemi. Szkoła co roku dokonuje
naboru do klasy I szkoły zasadniczej i wieczorowego technikum
rolniczego i sprawuje nadzór nad
filią technikum wieczorowego w
Kuźnicy i Krynkach.
Od roku szkolnego 1983-84 ponownie dyrektorem szkoły zostaje pan Kazimierz Wołyniec, a jego
zastępcą pani Anna Klej. Funkcje
kierownika gospodarstwa pomocniczego powierzona jest panu
Markowi Andrzejewskiemu. Dyrektor Wołyniec stara się rozwijać
gospodarstwo pomocnicze szkoły. Areał uprawowy powiększa z
zasobów PFZ i z zakupu prywatnego do ogólnej powierzchni 40
ha użytków rolnych. Z przydziału
wojewódzkiego szkoła otrzymuje
kombajn do zboża, 2 przyczepy,
2 ciągniki rolnicze i kilka maszyn towarzyszących. Angażuje
do pracy nauczycieli w osobach:
pani Anna Dorota Cilulko, Teresa
Tomaszczyk, Dorota Klej, Janina
Szczesiul, Barbara Raczkowska,
Elżbieta Tomaszycka I Jadwiga
Szczepańska.
23 czerwca 1987 r. Wydział
Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa w Białymstoku nadaje zespołowi imię mjra.
Henryka Dobrzańskiego - Hubala, a od fundatorów otrzymuje
sztandar.
W wrześniu 1988 r. Dyrektor Kazimierz Wołyniec odchodzi na emeryturę. Za wieloletnią,
owocną pracę został wyróżniony
i odznaczony niżej wymienionymi odznaczeniami państwowymi
i resortowymi: Złota Odznaka
BHP - 1970, Złotka Odznaka
LZS - 1972, Złota Odznaka ZNP
- 1972, Zasłużony Pracownik Rolnictwa - 1974, Złoty Krzyż Zasługi - 1975, Popularyzator Wiedzy
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - 1981, Krzyż Kawalerki Odrodzenia Polski - 1983, Odznaka
Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego - 1984, Medal Komisji
Edukacji Narodowej - 1985, Zasłużony Nauczyciel PRL - 1986,
Złota Odznaka Banku Gospodarki Żywnościowej - 1987, Złota
Odznaka Zasłużony Białostocczyźnie – 1987.

Patriotyczne zajęcia plastyczne
10 października w ramach działań proj. ph. „Na
zawsze Niepodległa” odbyły
się zajęcia plastyczne związane z przygotowaniem prac
poświęconych pięknu naszej
Ojczyzny. Inicjatywa ta jest
realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie”
dofinansowanego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Regionalnymi
operatorami projektu są: Fundacja Okno na Wschód oraz
Fundacja Podlaski Instytut
Rzeczypospolitej Suwerennej.
W zajęciach poprowadzonych
przez nauczycielkę z SOSW
p. Ewę Wińską, wzięła udział
grupa 25 podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” uczestniczących w realizacji projektu, przy wsparciu
wolontariuszy. Twórczość plastyczną poprzedziła prezentacja filmowa poświęcona historii naszego kraju, ciekawym
zabytkom i zakątkom Polski,
która stała się inspiracją do
tworzenia prac plastycznych.
Dzieci różnorodnymi technikami plastycznymi tworzyły
prace na szkolny konkurs plastyczny ph. „Polska moja Ojczyzna”, ogłoszony w ramach
projektu ph. „Na zawsze Niepodległa”. Zajęcia plastyczne
przyczyniły się nie tylko do
kształtowania postaw patriotycznych naszych podopiecz-

nych ale również do promowania idei patriotyzmu wśród
dzieci i młodzieży. Ich celem
było również rozwijanie po-

czucia tożsamości narodowej,
budzenie miłości do Ojczyzny,
poszanowania dla polskich
symboli narodowych.
Beata Boguszewska

Franciszek Czołpiński 24.10.2018 r.
opr. Ł. Mucuś
W kolejnym nr INFO Sokółka,
zaprezentujemy 2. część wspomnień.
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Pełna wersja:
na www.infosokolka.pl/artykuly.
osobowosc.html
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Warszawa: SZLAKIEM ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
17 października w ramach
działań projektu pt. „Na zawsze Niepodległa” odbyła się
wycieczka do Warszawy szlakiem „100-lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości”.
Inicjatywa ta jest realizowana
w ramach projektu „Podlaskie
Lokalnie” dofinansowanego ze
środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu są: Fundacja Okno na
Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej
Suwerennej.
W wycieczce brała udział
25-osobowa grupa podopiecznych Stowarzyszenia „Pod
Skrzydłami” wraz z opiekunami. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty na Starym Mieście, gdzie znajduje się
Kolumna Zygmunta III Wazy.
Tutaj spotkaliśmy się z przewodnikiem. Następnie przemaszerowaliśmy pod Zamek
Królewski, podziwiając jego

piękno i historię. Przemierzając
uliczki, poznawaliśmy historię
kolejnych zabytków stolicy. Z
Placu Zamkowego uczestnicy
wycieczki udali się na Plac Józefa Piłsudskiego, gdzie znajduje
się Grób Nieznanego Żołnierza,
symboliczna mogiła upamiętniająca bezimiennych żołnierzy
poległych w obronie ojczyzny.
Następnym etapem wycieczki
było udanie się ulicami stolicy
pod Pałac Prezydencki, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Zobaczyliśmy również budynki
ambasad, Sejmu i Senatu. Niezapomnianym etapem wycieczki
był wjazd na XXX piętro i Taras Widokowy Pałacu Kultury i
Nauki, z którego podziwialiśmy
panoramę Warszawy i wskazywaliśmy zwiedzane wcześniej
miejsca. Następnie metrem
przejechaliśmy pod Most Świętokrzyski, gdzie znajduje się
drugi pomnik Warszawskiej
Syreny. Kolejnymi miejscami
zwiedzania Warszawy były:

Sesja Rady
Powiatu

związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych.
Rozpatrzono projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018.
Na zakończenie sesji wręczono
radnym podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz
Powiatu Sokólskiego z okazji
Jubileuszu 20-lecia samorządu
powiatowego.

LII Sesję Rady Powiatu
25 października rozpoczęło przyjęcie protokołu z sesji
poprzedniej oraz sprawozdanie Starosty z prac Zarządu
w okresie między sesjami.
Przedstawiono informację o
realizacji zadań oświatowych
Powiatu Sokólskiego za rok
szkolny 2017/18. Rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
„Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku publicznego na rok
2019”; określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie
powiatu sokólskiego; przyjęcia
stanowiska dotyczącego pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych w

bogatsi o nowe doświadczenia.
Zwiedzając poszczególne miejsca związane z walkami wolnościowymi na przestrzeni wieków

poczuli atmosferę 1918r. i wieloletniego dążenia Polaków do odzyskania niepodległości.
Beata Żółtko

Powązki Wojskowe i Cytadela
Warszawska. Ostatnim punktem wycieczki był Belweder i
Łazienki Królewskie. Widzieliśmy m.in. pomnik Fryderyka
Chopina, jak również odrestaurowany autentyczny samochód
Marszalka Józefa Piłsudskiego –
Cadillac z 1935 r. Dużą atrakcją
cieszyły się multimedialne „Ławeczki Chopina”, gdzie można
było usłyszeć wybrany fragment
utworu wybitnego kompozytora.
Wycieczka była bardzo
udana, dostarczyła podopiecznym wielu niezapomnianych
wrażeń. Zobaczyli oni wiele
interesujących i ważnych historycznie miejsc, zrobili sporo
pamiątkowych zdjęć i stali się

Ogłoszenie płatne

półka
„Bałtyk. Historie zza parawanu” Aleksandra Arendt

z KSIĄŻKAMI

Za swój „JESIENNY ZESTAW OBOWIĄZKOWY” (nr 125) pani Sylwia
K. otrzymała od nas książkę. RedNacz

Wydawnictwo Poznańskie
Co Tomasz Raczek robił na transatlantyku Stefan Batory? Dlaczego po plaży paradowano w piżamach? Gdzie nad morzem była „nowa Warszawa”, a gdzie „małe
Zakopane”? Morze intryguje, zachwyca i przeraża. Czas odkryć jego tajemnice i sprawdzić, ile prawdy jest w legendach. „Bałtyk. Historie zza parawanu” to zbiór historii o
ludziach, których losy splotły się z Wybrzeżem. Autorka przemierza Polskę od Wolina po Hel. Pokazuje, jak zmieniały się nadmorskie kurorty i moda plażowa. Sprawdza,
jak wygląda praca latarnika i co robią w morzu lokomotywy. A przy okazji udowadnia, że skakać na nartach można nie tylko w górach… Lektura doskonała zarówno dla
tych, którzy w domowym zaciszu po pracy chcą poczuć zapach morskiej bryzy, jak i tych, którzy szukają książki do poczytania podczas słonecznych kąpieli na plaży.
Kiedy byłem małym chłopcem, śpiewałem na koloniach „Morze, nasze morze, wiernie ciebie będziem strzec...” i marzyłem, żeby zostać marynarzem. Gdy dorosłem,
spełniłem swoje marzenie. Teraz, czytając książkę Aleksandry Arendt o Bałtyku, mam nowe: żeby zamieszkać w latarni morskiej i nie spuszczać morza z oczu ani na moment!
Tomasz Raczek
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II Memoriał im.
E.Mackiewicza
14 października w Sokółce odbył
się II Memoriał im. Edmunda
Mackiewicza w Tenisie Stołowym. Zawody są zaliczane do
Grand Prix Podlasia Weteranów.
Turniej został przeprowadzony w
następujących kategoriach: I kat.
do lat 60 (rocznik 1958 i młodsi),
II kat. 61 lat i więcej (rocznik 1957
i starsi), III kat. deble open.

KS SOKÓŁ 1946 koniec rozgrywek Pucharu Polski
KS Sokół 1946 rozegrał w środowy wieczór swój ostatni mecz w Pucharze Polski. Gospodarze przegrali 1:3 z zespołem KS Wasilków.
Przez regulaminowe 90' utrzymywał się wynik
1:1, gdzie pierwszego gola strzelił KS Wasilków,
Sokół wyrównał po podyktowanym rzucie kar-

prawdziwe

prawdziwk

nym. Potrzebna więc była dogrywka. To w niej
padły decydujące dwa gole dla zespołu gości,
którzy utrzymywali wysokie tempo gry. Przegrana w meczu oznacza dla zespołu z Sokółki
koniec udziału w rozgrywkach pucharowych.

Materiał: Maciej Białobłocki

Malta czeka!
Przygotowania uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w
Sokółce do wyjazdu na staże, które odbędą na Malcie w ramach
projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz
kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego, "Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro",
nabierają tempa. Podczas spotkania uczestników projektu wraz z
rodzicami koordynatorzy przekazali informację na temat projektu. Omówiono również sprawy podróży i pobytu na Malcie. Na
zakończenie spotkania uczestnicy podpisali umowy przystąpienia
do projektu. Koordynatorami projektu są Aneta Tymińska i Lech
Czarnowicz.
ZSZ w Sokółce

Licealiada Województwa
Podlaskiego w Drużynowych
Biegach Przełajowych
10 października odbyła się w Białymstoku Licealiada Województwa Podlaskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych. W zawodach
wzięła udział męska i żeńska reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Dziewczyny miały do przebiegnięcia 1,5 km, chłopcy
- 2,5 km. Pogoda dopisała, siły także, wszyscy wrócili na metę cali i
zdrowi. Ostatecznie dziewczęta zajęły XI miejsce, zaś chłopcy XIII
miejsce w województwie. Dziękuję uczestnikom za poświęcenie, chęć
wzięcia udziału w zawodach, bieg i reprezentowanie szkoły. Szkołę
reprezentowali: Wioleta Mozolewska (III Tfi), Klaudia Łysik (II Tfi),
Dominika Iwanowska, Gabriela Kulmaczewska, Agata Marculewicz
(wszystkie I T), Gabriela Różak (I wz), Kamil Kirpsza, Kamil Maksimczyk, Sebastian Pacuk (wszyscy II Tm), Krzysztof Bielawski, Jakub
Kondrat, Szymon Krokos i Jakub Trochim (wszyscy I T). Trener/opiekun: Izabela Garkowska
ZSZ w Sokółce
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Dzień Niepodległości
Zaczynam podejrzewać, że Dziadek Kotleta dostał obsesji na punkcie zarabiania
pieniędzy. W ciągu paru lat przeszedł
metamorfozę z „Pomysłowego Dobromira” w kapitalistycznego, podlaskiego
Sknerusa McKwacza. Gdy do niego zajechałem, zobaczyłem jak majsterkuje. Gdy
się do niego zbliżyłem, zweryfikowałem
sprawę. To nie było majsterkowanie, a
produkcja broni.
- Dziadek, oszalałeś?
- No niby papiery na to mam, he, he…
- Nie mówię o tym! Za coś takiego to mogą
ciebie zamknąć. W dzisiejszych czasach
łatwo kogoś oskarżyć o terroryzm.
- A czy ja kogoś terrorzę? - oburzył się
i podniósł samodzielnie zbudowaną
wyrzutnię rakiet. Pod koniec procesu
produkcyjnego musiało mu zabraknąć
materiałów, ponieważ sama rakieta była
zbudowana z tuby po czipsach Pringles i
folii aluminiowej.
- Na razie nie, ale to tłumaczy czemu tak
wioska opustoszała.
- Nie bądź głupi! Toż ja do ludzi strzelać
nie będę, tylko w niebo.
- W niebo? - zdziwiłem się i spojrzałem w
górę. Słońce powoli zachodziło, ale było
za wolne by uciec przed gniewem Eustachego – A co ty, dziadek, na Boga żeś się
pogniewał?
- Ty chyba tyłkiem śniadanie jadłeś, gadasz takie głupoty. Znasz teorię o płaskiej
ziemi?
- Trudno jej nie znać – skrzywiłem się.
- No, to zaraz przetestuję, czy jest prawdziwa. Imperialistyczne. Podobno ziemia
jest otoczona olbrzymią kopułą zbudowaną przez spiskowe rządy krajów.
- Chyba empirycznie. I chcesz ją rozwalić?
- A po co ją rozwalać? - zdziwił się – Tak
tylko, trochę ją skruszę. Nie wiem, z czego
jest zbudowana, ale chciałbym dostać ten
budulec w moje ręce. Pomyśl o perspektywie zarobku…
Eustachy podniósł się i wycelował swoją
broń do góry. Z konstrukcji posypało się
parę śrubek. Na wszelki wypadek odsunąłem się, a raczej odbiegłem na jakieś
pięćdziesiąt metrów. Wyrzutnia rakiet
huknęła. Siła odrzutu była taka duża, że
posłała dziadka na ziemię i rozwaliła całą
konstrukcję na kawałki. Rakieta niosąc
ze sobą ładunki wybuchowe i równie niebezpieczne tłuszcze trans (ach te czipsy)
wznosiła się coraz wyżej i wyżej, aż wleciała w chmurę.
Potem rakieta eksplodowała, rozbijając
obłok na strzępy i zalewając niebo czerwonym blaskiem. Zmrużyłem oczy. Dziadek trafił, ale nie w niebo. Okrągły statek
kosmiczny ciągnąc za sobą serpentyny
dymu zaczął spadać. Wróciłem do emeryta. Stanęliśmy blisko siebie, nieco skonsternowani. Ufo zniknęło za ścianą drzew.
Eustachy podskoczył z radością.
- Młody, bierzemy wózek! Ufoki na pewno rozbiły się na bagnach! Pal licho ten
kosmiczny sufit! Technologia ufoków, to
dopiero jest inwestycja!
Kamyk
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REKLAMA

SP w Nowym Dworze:
SPOTKANIE Z ŻYWĄ HISTORIĄ - fotorelacja
"Ku niepodległej" to tytuł wesołej lekcji historii upamiętniającej dążenia
niepodległościowe zaprezentowaną przez grupę "Rekonstrukto".
źródło FB: Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

gdzie być
WARTO
25.10
Wystawa fotograficzna pt.
„Dawno temu w Sokółce”
autorstwa Marcina Pogorzelskiego, Biblioteka Publiczna w Sokółce, potrwa
do końca października
26.10
Spotkanie z Mateuszem
Połuszańczykiem, autorem
tomiku poezji pt. „Frazy
księżyca”, Biblioteka Publiczna w Sokółce, godz.
17.00

Sp. z o.o.
Buchwałowo 10 (dawny POM)

PRZYGOTUJ AUTO DO ZIMY!

25.10.-25.11. nasz serwis świadczy usługi
od 7.00 do 18.30, sob. 8.00-14.00 w zakresie:
wymiany olejów i filtrów / wymiany opon /
naprawy i przeglądy przed zimą
KONTAKT: 666 860 151, 85 711 22 58 w. 107
GRATIS SPRAWDZIMY: jakość płynu chłodniczego
i hamulcowego, stan akumulatora i podwozia.

ZŁOMOWANIE AUT
AUT
-- ZŁOMOWANIE
- ZAŚWIADCZENIE
- ZŁOMOWANIE
AUT
- ZAŚWIADCZENIE
DO WYREJESTROWANIA
DO WYREJESTROWANIA
-- ZAŚWIADCZENIE
POMOC DROGOWA
- POMOC DROGOWA
DO
WYREJESTROWANIA
- TRANSPORT DO 12 TON

SOKÓŁKA
tel.
600
486 444
/CIĄGNIKI,
MASZYNY
BUDOWLANE/
- POMOC
DROGOWA

SOKÓŁKA tel. 600 486 444

27.10.

SIŁOWNIA przy ZS w Sokółce

/ul. A. Mickiewicza 11/ zaprasza

Zapraszamy od pon. do pt., od godz. 16:30 do 21:30.
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Sala wyposażona w profesjonalny zestaw do
ćwiczeń siłowych i aerobowych / Abonament
miesięczny (70 zł), dostępny po wpłacie na konto SOSW w Sokółce: Bank
Spółdzielczy w Sokółce
07 80 93 0000 0013 90
74 2000 0030 i okazaniu
przy pierwszym wejściu
dowodu płatności. Abonament dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych - 35
zł. Osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności –
wchodzą za darmo.

Spotkanie organizacyjne z
perkusistą Jackiem Bartnickim, Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Turystyki
w Korycinie, godz. 10.00,
wstęp wolny
30.10
Bal Wszystkich Świętych,
Dom Kultury w Kuźnicy,
godz. 16.00 ,w programie
korowód do bram nieba,
igrzyska świętych, ogródki
Św. Franciszka (dzieci należy przebrać za aniołów,
świętych,
błogosławionych), wstęp wolny.

Sokółka, ul. Monte Cassino 12A
DOWÓZ tel. 573 257 189
Pizza / Pasta / Świeże sałatki / Desery
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6 października 2018 r.
odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego
2018/2019 w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Białymstoku.
Uroczystość odwiedziło szereg
gości i przedstawicieli władz
samorządowych,
organizacji
przedsiębiorców, urzędów oraz
mediów.
Misją Naszej Uczelni jest
przekazanie Studentom najnowszej wiedzy z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa i higieny
pracy, sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej w kraju
i na świecie oraz rozwinięcie w
nich umiejętności sprawnego
posługiwania się językami obcymi. Nasza Uczelnia kształci
studentów na nowoczesnych
kierunkach:
- Ekonomia – studia I i II stopnia,
- Bezpieczeństwo i Higiena
Pracy – od 2017 roku absolwenci 7-semestralnych studiów
na kierunku Bezpieczeństwo i
higiena pracy w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Białymstoku
otrzymują tytuł inżyniera,
- Rolnictwo i Agrobiznes
– 7-semestralne studia inżynierskie (I stopnia) o profilu
praktycznym, o specjalnościach: rolnictwo ekologiczne i
agroturystyka oraz zarządzanie
agroprzedsiębiorstwem,
- Informatyka stosowana –
7-semestralne studia inżynierskie (I stopnia) o profilu praktycznym o specjalnościach: Java
i C #. Obecnie prowadzimy
nabór na semestr zerowy, zaś
kierunek uruchamiamy od semestru letniego.
Prowadzimy również szereg kierunków na studiach podyplomowych:
- MBA (Master of Business
Administration) - studia kierowane są do menedżerów
wyższych szczebli w różnych
organizacjach (w tym samorządach) oraz ludzi biznesu.
Wiedza i umiejętności zdobyte
w trakcie studiów pozwolą podnieść efektywność zarządzania
zespołem, projektem, działem,
organizacją, a przede wszystkim
rozwinąć osobiste kompetencje
w zakresie zarządzania sobą i
innymi w trudnych sytuacjach
interpersonalnych i podejmowaniu decyzji biznesowych.
Celem studiów jest pogłębienie
wiedzy i wzmocnienie praktycznych umiejętności niezbędnych
współczesnym menedżerom.
Warto nadmienić, iż program
MBA posiada pozywaną rekomendację Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
- Inspektor ochrony danych
osobowych (IODO) - studia
organizowane we współpracy
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w Wyższej Szkole
Ekonomicznej
w Białymstoku
ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych. Obszar
studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych ” koncentruje się na
dwóch zasadniczych elementach zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, tj. szczegółowe omówienie
zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych wg no-

26 października 2018 r.

wego RODO stosowanego od
25 maja 2018 r; oraz zdobycie
określonych w Rozporządzeniu
koniecznych KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH
ochrony
informacji. Głównym celem
studiów jest określenie, jakimi
metodami, przy użyciu jakich
narzędzi i technik osiągnąć po
ocenie ryzyka i zagrożeń - zadowalające rezultaty skutecznej

temat
na czasie
ochrony informacji w świetle
standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Słuchacze poprzez poznawanie literatury specjalistycznej i analizy
oraz oceny bieżących przypadków, zapoznani zostaną z praktycznymi zasadami zarządzania systemem bezpieczeństwa
informacji w zróżnicowanych
strukturach organizacyjnych.
- IT Project management Program studiów IT Project
Management pozwala słuchaczom zdobyć kompleksową
wiedzę niezbędną do zarządzania projektami, zapoznać się z
najlepszymi światowymi praktykami i standardami w obszarze zarządzania projektami IT, a
przede wszystkim zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystania różnorodnych narzędzi z
zakresu zarządzania projektami
informatycznymi.
Kształcenie ma profil praktyczny – wykładowcami i trenerami są w dużej mierze praktycy,
głównie menedżerowie projektów z firm informatycznych.
Absolwent kierunku zostanie
wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na wykonywanie pracy na
stanowisku menedżera projek-

tu w projektach IT. Absolwent
będzie także przygotowany
do przystąpienia do egzaminu
Professional Scrum Master I
/ Professional Scrum Product
Owner.
- Finanse lokalne i rachunkowość budżetowa - studia adresowane są do osób zatrudnionych w jednostkach samorządu
terytorialnego, w szczególności
realizujących zadania w zakresie finansów i księgowości,
planowania finansowego i budżetu, zamówień publicznych,
audytu wewnętrznego i kontroli
zarządczej w JST. Słuchaczami
mogą zostać również osoby pracujące lub zamierzające podjąć
pracę w JST lub jednostkach,
dla których założycielami są
JST (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe,
instytucje kultury, dyrektorzy
szkół samorządowych oraz księgowości w szkołach) i spółkach
komunalnych.
Nasza Uczelnia współpracuje również z wieloma uczelniami w Europie. Studenci WSE
w ramach programu ERASMUS
+ mogą wyjechać na studia do
jednej z partnerskich uczelni.
Gościmy u siebie także studentów z Białorusi, Ukrainy, Rosji,
Pakistanu, Kazachstanu, Portugalii czy Indii. Nadmienić także
możemy, iż w tym roku w Moskwie otworzyliśmy Przedstawicielstwo naszej Uczelni.
Zapraszamy do zapoznania
się z nasza ofertą edukacyjną na
www.wse.edu.pl i śledzenie na
bieżąco zmian na naszej Uczelni.tekst: WSE
Ogłoszenie płatne

ul. Zwycięstwa 14/3, Białystok, tel. 85 652 00 24, 85 652 09 97
dziekanat@wse.edu.pl, www.wse.edu.pl

EKONOMIA
- studia I i II stopnia
EKONOMIA - studia I i II stopnia

BEZPIECZEÑSTWO
I HIGIENA PRACY
- studia
in¿ynierskie
BEZPIECZEÑSTWO
I HIGIENA
PRACY
- studia
in¿ynierskie
ROLNICTWO I AGROBIZNES - studia in¿ynierskie
ROLNICTWO I AGROBIZNES - studia in¿ynierskie
INFORMATYKA STOSOWANA - WKRÓTCE
INFORMATYKA STOSOWANA - WKRÓTCE
BOGATA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH*, M.IN.
lokalne
i rachunkowoœæ
bud¿etowa
BOGATAFinanse
OFERTA
STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH*,
M.IN.
Ekonomika rolnictwa
Zarz¹dzanie BHP w organizacji
Finanse IT
lokalne
i rachunkowoœæ bud¿etowa
Project Management
Master
of Business Administration (MBA)
Ekonomika
rolnictwa
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zarz¹dzanie
BHP zasobami
w organizacji
Zarz¹dzanie
ludzkimi
IT Project
Management
Doradztwo
zawodowe

Master of
Business Administration (MBA)
* z mo¿liwoœci¹ dofinansowania
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo zawodowe
OFERUJEMY TAK¯E WYNAJEM SAL
I POKOI GOŒCINNYCH

* z mo¿liwoœci¹ dofinansowania
W KONKURENCYJNYCH CENACH
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