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EDUKACJA ZA BONY
Szkolenie interpersonalne w ramach
„Bonów na szkolenia”

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i
potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach
RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce
mocniejsi w komunikacji interpersonalnej cz. 8
Uczniowie sokólskich ZSR i ZSZ oraz dąbrowskiego ZS mieli możliwość skorzystania z zajęć pt.
„Szkolenie interpersonalne, asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, relacje i umiejętności miękkie” organizowanych w ramach „Bonów na Szkolenia” przez PCE Sp. z o.o. Zapytaliśmy
młodzież z sokólskiego „Rolnika” o celowość takich zajęć oraz o refleksje związane z ich przebiegiem.

Damianie, sam zdecydowałeś na uczestnictwo w tym
szkoleniu, czy może ktoś Cię
namówił?
Sam zdecydowałem i uważam, że te zajęcia były przydatne. Jestem zadowolony ze swojej
decyzji.
Co najbardziej Ci się podobało?
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Wydaje mi się, że ludzie,
którzy chodzą do jednej szkoły
- my wszyscy - spotykamy się na
korytarzach i właściwie ze sobą
nie rozmawiamy. Wiadomo, są
jakieś grupki, klasy ale dopiero
tutaj na warsztatach wszyscy się
otworzyliśmy. Niektórzy ludzie,
których dopiero tutaj odkryłem,
zaskakują mnie pozytywnie, bo

przez to, że ich praktycznie nie
znałem (jedynie z widzenia),
miałem o nich zupełnie inne
zdanie. To było super. Poza tym
było tu ciekawie i wiele można
się było się dowiedzieć o różnych osobach, a także zdobyć
nowe umiejętności.
Myślisz, że przydadzą Ci
się one w przyszłym życiu, może
zawodowym?
Uważam, że się przydadzą. Uczyliśmy się zaplanować
sobie dzień, układać go tak,
żeby było nam najwygodniej.
Bardzo ciekawe były zajęcia z
asertywności. Ćwiczenia, które
wykonywaliśmy były w fajny
sposób skonstruowane. Mieliśmy wspólne dialogi w parach,
później w grupach. Mogliśmy
się wymieniać swoimi spostrzeżeniami, poglądami, później
to przedstawiliśmy, świetnie to
wyglądało, trochę zabawnie, na
pewno nie było nudno.
Materiał:
Patrycja Anastazja Zalewska

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w
wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt.
„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania
3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita
wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego
ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.
Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie
wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie
z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim
oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO”
Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i
kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na
terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych
zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, kursach umiejętności zawodowych,
studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz
języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest
etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem
www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków,
nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 roku.

OGŁOSZENIE PŁATNE
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100. rocznica urodzin Karola Wojtyły –
Papieża Jana Pawła II
Od Was zależy jutrzejszy dzień
Jan Paweł II
Papież Jan Paweł II, święty
Kościoła katolickiego. Teolog,
filozof, kaznodzieja, poeta,
dramatopisarz. Urodził się 18
maja 1920 w Wadowicach, zmarł
2 kwietnia 2005 w Watykanie.
Karol Wojtyła w dzieciństwie chętnie uprawiał sport,
często grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, lubił wycieczki
krajoznawcze. Już w tamtym
okresie przyszłego papieża cechowała silna wiara, w kościele
parafialnym z oddaniem pełnił
obowiązki ministranta. Naukę
Wojtyła rozpoczął w gimnazjum
w Wadowicach, w 1938 roku
podjął studia polonistyczne na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie
wykazywał się dużą aktywnością – brał udział w spotkaniach literackich, uczestniczył
w przygotowaniach spektakli,
pisał pierwsze utwory poetyckie. W 1942 roku podjął studia
teologiczne w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1946 roku
otrzymał święcenia kapłańskie.
Kolejne lata w życiorysie Karola Wojtyły to już okres intensywnej pracy teologicznej,
współpracy z katolickimi czasopismami (m.in. „Tygodnikiem
Powszechnym”) oraz wspinania
się na kolejne szczeble w kościelnej hierarchii. W 1958 został
mianowany biskupem, w 1963
arcybiskupem, a w 1967 otrzymał nominację kardynalską. Po
śmierci Jana Pawła I w 1978 roku
drugie konklawe wybrało Karola
Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął imię Jana Pawła II, a
jego pontyfikat trwał ponad 26
lat i był jednym z najdłuższych
w historii.
Polski papież miał również
duży wpływ na zmiany, które
zaszły w tym czasie w Europie,
m.in. upadek komunizmu.
W 1981 roku doszło do zamachu na Jana Pawła II, papież
cudem uniknął śmierci od kuli
zawodowego zabójcy, Ali Agcy.
Polski papież znany był
jako wielki zwolennik ekumenizmu i pielgrzym. Odbył 104
pielgrzymki (odwiedził 134 kra-
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je), w tym aż 8 pielgrzymował
do ojczyzny, ostatni raz w 2002
roku.
27 kwietnia 2014 r. podczas
uroczystej mszy św. pod przewodnictwem papieża Franciszka, Jan Paweł II został włączony
w poczet świętych Kościoła katolickiego.
Karol Wojtyła jeszcze za
życia był postrzegany jako autorytet moralny, a jego biografia
stawiana jest za wzór chrześcijańskiej postawy wobec świata i
bliźniego.

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj,
nie ustępuj,
wiesz, że ono tu gdzieś musi
być –
[…]
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.
Jan Paweł II „Tryptyk rzymski”

Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was nie
wymagali.

Jan Paweł II

100.

rocznica
urodzin
Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II przypadała
w poniedziałek, 18 maja. Z tej
okazji w kolegiacie pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce
odbyła się uroczysta msza św.,
tego dnia modlono się o silną wiarę dla polskiego narodu
i opiekę św. Jana Pawła II nad
ojczyzną. We mszy św. uczestniczyli Starosta Sokólski Piotr
Rećko, Przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Krasiński
oraz Dyrektor Wydziału Promocji Zbigniew Dębko. Po mszy św.
delegacja Powiatu Sokólskiego
wraz z proboszczem parafii ks.
Stanisławem Gniedziejko udała
się pod pomnik Jana Pawła II,
aby odmówić modlitwę i złożyć
wieniec w imieniu mieszkańców
i władz powiatu.
Fot.: Juliusz Stelmaszek
tekst opr.: M. Białobłocki
na podst.
www.parafia.kaliszpom.pl
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Prawie stuletnie lipy w Rozedrance Starej
dostały drugie życie
Wyjątkowymi kapliczkami może pochwalić się Parafia
Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego
w Rozedrance Starej. Pomysłodawcą stworzenia przepięknych rzeźb ze starych lip,
jest proboszcz parafii ks. Jan
Tulkis, który zachęca do odwiedzania parafii zarówno w
święta, jak i w dni powszednie.

POCZĄTKI PARAFII
Początki parafii sięgają
roku 1919, gdy wierni uzyskali od bp. Jerzego Matulewicza
pozwolenie na wybudowanie w
Rozedrance Starej drewnianej
kaplicy. Świątynię pw. Najświętszego Serca Jezusowego poświęcił dziekan sokólski, ks. Adam
Białłozor. Dzięki jego poparciu

i staraniom wiernych bp Matulewicz w 1922 roku utworzył w
Rozedrance parafię. Mieszkańcy
zabiegali o budowę kościoła murowanego. W roku 1927 gotowy
był już projekt, wykonany przez
inż. Piotrowskiego. Budowę rozpoczęto w 1931 roku, lecz w roku
następnym prace przerwano.
Wznowił je dopiero w 1936 r. ks.
Stanisław Byliński, ale budowa
wobec problemów natury techniczno-konstrukcyjnych została
w 1938 roku ponownie wstrzymana. Dopiero po przeprojektowaniu wieży, sklepienia i dachu
przez inż. arch. Pieńczykowskiego prace nad świątynią wznowił
w 1938 roku ks. Ignacy Troska.
26 listopada 1939 roku kościół
w stanie surowym został poświęcony, ale prace wykończeniowe trwały przez następne lata.
Do parafii należą miejscowości:
Rozedranka Stara, Gnidzin 1
km, Hało 4 km, Jałówka 3 km,
Jesienicha (leśniczówka) 6,5 km,
Kantorówka 3,5 km, Lebiedzin 5
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km, Mićkowa Hać 4 km, Podjałówka 3 km, Podkantorówka 3
km, Polanki 4,5 km, Rozedranka
Nowa 2,5 km, Smolanka 1 km,
Stary Szor 2,5 km, Wilcza Jama
3 km.
O szczegółach pomysłu
opowiedział KS. PROBOSZCZ
JAN TULKIS.
Wokół plebanii, nieopodal kościoła, rosły stare, prawie
100-letnie lipy. Drzewa w środku były już spróchniałe, zagrażały bezpieczeństwu i mogłyby
wyrządzić dużo szkód. Przy pomocy strażaków zostały ścięte,
następnie wysuszone. Pomyślałem wtedy, aby dać drugie życie
lipom. Były przecież świadkami powstawania naszej parafii.
Zostały posadzone, gdy nasza

wspólnota wiernych powstawała, wiec prawie sto lat temu. Początkowo myślałem, aby zrobić z
nich drogę krzyżową, jednak nie
wystarczyłoby nam funduszy.
Zrodził się, wiec pomysł, aby z
wyciętych drzew powstały kapliczki ze świętymi, umieszczonymi wewnątrz wydrążonych
lip. Udało się uzyskać siedem
kapliczek, w których umieszczone są figury świętych. Tuż
przy Krzyżu Misyjnym znajdują
się Matka Boska Bolesna oraz
Św. Jan Apostoł, dalej Św. Florian - patron wykonywanych zawodów wiążących się z ogniem
m.in. strażaków, hutników, kominiarzy, Św. Rita – uznawana
do dziś za patronkę spraw beznadziejnych, Św. Józef Opiekun
- patron chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy i dobrej śmierci, Św. Michał
Archanioł - patron policjantów,
żołnierzy i małych dzieci, a także opiekun pielgrzymów, Św.
Franciszek - patron ekologów,

który miał duszę poety, kochał
życie i naturę. Święci są dla nas
przykładem i wzorem, jak dążyć
do doskonałości i od nich właśnie się uczmy.
Kto był wykonawcą rzeźb?
Kapliczki to efekt rzeźbiarstwa w wykonaniu pana Zenona
Roszkowskiego oraz pomocnika pana Andrzeja Bykowskiego.
Nakreśliłem im mniej więcej,
jak mają one wyglądać i w przeciągu kilku miesięcy projekt
został zrealizowany. Natomiast
postaci świętych znajdujące się
wewnątrz kapliczek, zostały
sprowadzone z Nowej Soli, są
to już gotowe figurki. Wszystkie kapliczki są podobnej wysokości, różnią się szerokością.
Te, które zostały wykonane z
niższej partii drzew, są szersze, natomiast z górnych części
lipy, uzyskano rzeźby węższe.
Kapliczki są czymś tak naturalnym w naszym krajobrazie,

że często nie zastanawiamy się
nad przyczynami ich powstania. Budowali je zwykli ludzie,
nie z nadmiaru pieniędzy, ale
z potrzeby serca. Stawiano je
z wdzięczności za otrzymaną
nieoczekiwaną łaskę, w podziękowaniu za wyleczenie z choroby, za uchronienie od głodu,
powodzi, pożaru i od każdego
innego nieszczęścia. Za wybawienie od niebezpieczeństwa,
ale też stawiano je jako pokutę
za popełnione grzechy. Były też
wyrazem modlitwy za dusze
nieszczęśliwych i niewinnie zamordowanych, znakiem upamiętniającym miejsce śmierci
lub miejscem spoczynku ludzi,
których nazwiska utonęły w
głębinie czasu. Pięknie w swojej
książce pt. „Kapliczki i krzyże
przydrożne” pisze Tadeusz Seweryn: są to, rozsiane w krajobrazie polskim - modlitwy ludu
polskiego rzezane w drzewie lub
kute w kamieniu, materializacja
uniesienia serc pobożnych, (…) a
także szczytowe osiągniecie polskiej sztuki ludowej, są wyrazem
potrzeb duchowych człowieka.
Kto sfinansował realizację
kapliczek?
Parafianie na mój pomysł
zareagowali bardzo pozytywnie, od razu znaleźli się fundatorzy.Wszystkie kapliczki mają
swoich ofiarodawców. Parafianie przychodzą i oglądają nowo

usytuowane kapliczki. Mam
nadzieję, że po epidemii, która
obecnie trwa, będą również nas
odwiedzać wierni spoza parafii,
do czego bardzo zachęcam.
Jakie są plany, co do parafii w najbliższym czasie?
Planowane jest postawienie pomnika Chrystusa Króla
Świata, z dwoma aniołami po
bokach, usytuowanego naprzeciwko Misyjnego Krzyża. Chcemy, aby pomnik powstał na
100-lecie naszej Parafii. Wtedy
też, poświęcone zostaną kapliczki. W dalszych planach jest też
budowa krzyża dziękczynnego.
Nasza parafia, Najświętszego
Serca Jezusowego w Rozedrance Starej to niewątpliwie miejsca
warte odwiedzenia.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Warto więc czasem zwrócić uwagę na małą, niepozorną,
czasem skromną kapliczkę, by
spojrzeć na radość lub smutek
intencji jej powstania.

Materiał: Agnieszka Sielewicz Źródło informacji: Archidiecezja Białostocka, T. Seweryn „Kapliczki i
krzyże przydrożne”, K. Kowalczyk
„Szlakiem kapliczek”
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sztuczną skórę (NFZ tego nie
refunduje), a którą trzeba zaaplikować tylko między 3. a 6. dobą
po wypadku.
„Ludzi dobrej woli jest więcej”. Takie akcje przypominają
nam, jak ważna jest solidarność,
empatia i współpraca, i że razem
można wiele… Serce rośnie!

40 tysięcy - w 4 godziny!
40 tysięcy w 40 godzin - taki
cel postawiła sobie białostocka
Fundacja „Podlascy Aniołowie”,
chodziło o zebranie potrzebnych
funduszy na ratowanie życia
2-letniej Klaudii spod Sokółki,
która uległa poparzeniu gorącym tłuszczem (20.05.) i jest hospitalizowana w DSK.
Informacja z szybkością
błyskawicy obiegła Sokólszczyznę, Podlasie i cały świat.
Potrzebną sumę, a nawet jej
dwukrotność udało się zebrać w
niespełna 4 godziny (!).
Kwota 40 tys. była niezbędna by zakupić integrę, czyli

Malutka Klaudia wciąż walczy o życie, oparzenia pokrywają
60% jej ciałka. W bliższej i dalszej perspektywie będzie wy-

magała leczenia i rehabilitacji.
Pozostała kwota zebrana przez
„Podlaskich Aniołów” zostanie
na to przeznaczona (koszt to 150
tys.).
Trwa także zbiórka na portalu pomagam.pl
https://pomagam.pl/
cw6eh8rt?fbclid=IwAR3Bsv11EHzTJpHDBEasvgUsb_0U_dZuMY4ip1-YGmyDIBJiT5P4yA_HbIg

Można wspierać leczenie Klaudii wpłacając na konto
40 1750 0012 0000 0000 3397 2954
z dopiskiem: 40 tysięcy w 40 godzin - pomoc Klaudii

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
MA NOWY ADRES: OS. ZIELONE 1B
W sprawach pilnych prosimy o kontakt mejlowy

pppsokolka@interia.pl

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z pracownikami

Na rynek do Krynek...

Czwartkowy, kryński rynek po kilkutygodniowym zawieszeniu, dwa tygodnie temu
powrócił do życia. Wszyscy są
z tego powodu zadowoleni, zarówno sprzedawcy jak i klienci.
Obie grupy zgodnie twierdzą,
że brakowało im czwartkowych
poranków na targowisku. Nie
tylko ze względu na możliwość
sprzedania towaru, czy kupie-
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nia potrzebnych rzeczy, ale też
z powodu innej roli jaką spełnia
każdy rynek w naszych stronach
i pewnie innych zakątkach świata.
Targowisko to miejsce spotkań towarzyskich i wymiany
wszelkich informacji. Z relacji kilku osób dowiedzieliśmy
się, że targ przed i po przerwie
spowodowanej pandemią wła-

ściwie niczym się nie różni. Jedynie kreacje wyjściowe trudniej sprzedać, bo wyjść nie ma
gdzie… Za to jest sezon i popyt
na sadzonki kwiatów, warzyw,
ziół itp. oraz nowalijki, które
mimo wczesnej pory naszych
odwiedzin w Krynkach, były
już mocno przebrane i znikały
ze skrzynek w błyskawicznym
tempie… bo gdzie kupisz jak
nie na rynku. Tu jest zdrowo i
względnie tanio. Rzodkiewka,
sałata prosto z ziemi, a nie z waty
i wody… Pustkami świeciły już
także kosze z naturalnymi produktami regionalnymi, wśród
których wpadł nam w obiektyw osamotniony sos z czosnku niedźwiedziego, przysmak
cygański na bazie musztardy i
chrzanu oraz ćwikła babuni.
Krynczanie rozsądnie podchodzą do zagrożenia koronawirusem, starają się zachować
ostrożność dla wspólnego bezpieczeństwa, ale są pełni optymizmu, bo jak twierdzą - na
rynek przyjeżdżają tylko osoby
z okolicy, te same co zawsze,
wszyscy się tu znają, a wśród
tubylców nie ma stwierdzonych
przypadków zakażenia COVID
-19.

Dołącz do Klubu „SENIOR+”
Jeśli ukończyłaś/-eś 60 lat,
jesteś nieaktywnym zawodowo
mieszkańcem Powiatu Sokólskiego -

zapraszamy do KLUBU „SENIOR+”
w Sokółce.

Czekają na Ciebie
BEZPŁATNE ZAJĘCIA: ruchowe,
integracyjne, kulinarne i artystyczne,
które odbywać się będą w poniedziałki,
środy i piątki, w godz. 7.30 -15.30.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
należy POBIERAĆ i SKŁADAĆ
w holu Starostwa Powiatowego
w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8,
od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00-14.00.
ZGŁOSZENIA do 15 czerwca 2020 r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Patrycja A. Zalewska
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Posiedzenie Zarządu
Powiatu Sokólskiego
Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego 14 maja przygotowano
projekty uchwał Rady Powiatu
w sprawie: Zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2034, Zmiany
budżetu Powiatu na rok 2020,
udzielenia pomocy finansowej
w r. 2020 gminom: Szudziałowo,
Dąbrowa Biał., Sidra, Korycin
oraz wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych Powiatu Sokólskiego przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Sokółce.
Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności PCPR w Sokółce w 2019 r. oraz opracował
sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Podczas posiedzenia zarząd zawarł umowy z gminą
Suchowola w sprawie przekazania dotacji na pokrycie kosztów
wyjazdu uczniów ZS na zawody sportowe i dofinansowanie
działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Pozytywnie rozpatrzono
wniosek dyrektora SP ZOZ w
Sokółce o wyrażenie zgody na
przycięcie drzew rosnących na
działce położonej przy ul. Sikorskiego.
Zarząd wyraził pozytywną
opinię w sprawie: pozbawienia
kategorii drogi powiatowej nr
1423B Czarna Wieś Kościelna
- Ogóły, na terenie gm. Czarna
Biał. i zaliczenia jej do kategorii
dróg gminnych; realizacji inwestycji drogowej w ramach proj.
pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gm. nr 131129B
i nr 131130B na działkach o nr
ewid. geod. 120 i 101 obręb Suchowola, gm. Suchowola”.
Zarząd zawarł umowy z
gminą Janów o dofinansowanie
zadań: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi
powiat. nr 1331B Kizielany Szczuki - Gabrylewszczyzna”,
„Opracowanie dokumentacji
na przebudowę drogi powiat.
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XXVIII Konkurs na tkaninę
dwuosnowową Janów ’20

nr 1261B od DW 673 (Poganica) - Nowowola – do DW 671”,
„Opracowanie dokumentacji
na przebudowę drogi powiat.
nr 1327B od DP 1321B - Cieśnisk Wielki - Budno - do DP
1223B.”
Podczas
posiedzenia
podjęto uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach/
praktykach w ramach proj. pn.
„Kompetentni w działaniu,
konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze
środków EFS w ramach RPO
WP na lata 2014-2020.
Zarząd zawarł aneks do
zawartej umowy z PUP w Sokółce w sprawie realizacji Projektu „Zintegrowany program
rozwoju systemu kształcenia
ustawicznego zorientowanego
na jakość i potrzeby regionalnej
gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” dofinansowanego
ze środków EFS w ramach RPO
WP na lata 2014-2020.

Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Janowie
ogłasza XXVIII edycję konkursu na tkaninę dwuosnowową.
Jest to najstarszy etnograficzny
konkurs na Podlasiu, którego
głównym celem jest zachowanie i promocja tradycji tkackich ośrodka janowskiego oraz
okolicznych miejscowości, a
także tworzenie warunków do
rozwoju aktywności twórczej,
upowszechnianie wartości artystycznych tkaniny dwuosnowowej, edukacja kulturalna,
promocja sztuki i rękodzieła
ludowego jako lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Janowski ośrodek tkacki
jest jedynym w Polsce miejscem, gdzie nieprzerwanie kultywowane są tradycje tkactwa
dwuosnowowego. Przez Gminę
przebiega Szlak tradycji rękodzieła ludowego Podlasia oraz

szlak „Kraina Wątku i Osnowy”,
na których znajdują się aktywne pracownie tkackie. W Janowie siedzibę ma Izba Tkactwa
Dwuosnowowego prowadząca
działalność wystawienniczą i
edukacyjną, prowadzone są w
niej pokazy tkania z udziałem
wybitnych twórczyń ludowych,
odbywają się lekcje tradycji,
przyjmowani są turyści z kraju
i ze świata podziwiający sztukę
ludową.
Konkurs na tkaninę odbywa się w Janowie od 1993 r. i
obejmuje swym zasięgiem teren
Polski północno-wschodniej,
czyli obszar, na którym tkactwo
dwuosnowowe było znane od
wieków, tak więc zaproszenie do
udziału w wydarzeniu kierowane jest do tkaczek i tkaczy z całego województwa podlaskiego
oraz województw ościennych.

Zgłoszenia należy kierować do GOK,SiT w Janowie
do końca maja 2020 r. Natomiast prace będą przyjmowane
do 15 września. Regulamin i
karta zgłoszenia są dostępne w
GOK,SiT w Janowie, na profilach społecznościowych Ośrodka i Izby Tkactwa oraz na stronie
http://www.janow.com.pl/ w zakładce Kultura.

Zatwierdzono SIWZ w
przetargu nieograniczonym na
podstawę urządzeń i elementów wyposażenia OSA oraz
rozbudowy placu zabaw przy
Przedszkolu integracyjnym w
Sokółce.
Zarząd przyjął informację
z otwarcia ofert w przetargu
nieograniczonym na podstawę
i montaż sprzętu sportowego
oraz luster w pomieszczeniu
siłowni w budynku ZS w Dąbrowie Biał. oraz pozytywnie
rozpatrzył wniosek Dyrektora
PPP w Sokółce o przekazanie
w trwały zarząd części budynku
warsztatowego ZSZ w Sokółce
na os. Zielonym.
opr. KGA
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Do konkursu można zgłaszać tkaniny wykonane zgodnie
z tradycją, czyli z przędzy wełnianej, na ręcznych krosnach ,
unikatową techniką dwuosnowową, wykonane w tradycyjnych wymiarach i zgodne z
ogłoszonym tematem, którym
na rok 2020 jako wątek przewodni zmagań konkursowych
organizatorzy wybrali „Drzewo
życia”.
Podsumowanie konkursu
oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego i planowane jest
w październiku bieżącego roku.
Natomiast w pierwszym kwartale 2021 r. prace konkursowe
będą prezentowane na wystawie
w Podlaskim Instytucie Kultury
w Białymstoku, który jest współorganizatorem tegorocznej edycji wydarzenia.
Przy organizacji konkursu Ośrodek Kultury w Janowie
współpracuje również z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej
w Wasilkowie oraz Fundacją
„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie.

Pokemon Idź
Pierwszy raz w życiu widziałem jeża z sześciopakiem.
Wstyd przyznać, pierwszy raz
też od jeża dostałem w pysk. O
w mordę jeża…
- Dziadek, co żeś sprowadził
na ten świat udręczony? – spytałem, masując puchnący policzek.
- Naginam prawo do potrzeb
rynku – odpowiedział, pokazując sporych rozmiarów stalową
tubę zaopatrzoną w mechanizm
spustowy, kolbę i celownik.
- Trenując jeże? – sceptycznie
spojrzałem na kolczaste bestie,
które chłeptały mleko z odżywką białkową.
- A tak. Muszą przecież nauczyć
się szybko zwijać. I być wytrzymałe, żeby przeżyć karmnik –
znowu podniósł tubę.
- Od początku, bo albo za moc-

prawdziwe

prawdziwk

no dostałem, albo gadasz głupoty.
- Od początku… He, he… na
początku to było Słowo…
- Dziadek, bez żartów.
- Jakich żartów? Słowo, w sensie
to, co napisali. W sensie, w prawie to, co mi napisali. Bandyci
zakazują chodzić mi po ulicy z
bronią palną.
- W tym wypadku, to chyba ty
jesteś bandytą…
- Nie marudź, bo poszczuję na
ciebie Bambaryłę.
Jeż Bambaryła, słysząc swoje
imię, podniósł kolczasty łeb i
zademonstrował zęby.
- No więc… - kontynuował Dziadek – Jako, że nie mogę nosić
broni palnej, to wyprodukowałem wyrzutnię jeży. Teoretycznie
jest to karmnik, a w praktyce to
broń obuchowo-kłująco-obala-

jąco-przerażająca.
- Karmnik?
- A karmnik – pokiwał głową bo jak do kogoś strzelisz, to jeż
po ogłuszeniu celu zabiera się
do posiłku po treningowego…
Papiery wszystkie załatwione.
Wyrzutnia to karmnik, a amunicja to hodowla… Możesz z tym
nawet iść do lasu polować.
- Ale… to przecież… znęcanie
się nad zwierzętami.
- Jakie znęcanie? – zdziwił się –
jeżom to się podoba.
*
Dzisiaj z zagrody w kuchni
uciekły dwa jeże (a raczej pociski). Zdemolowały kuchnię
Dziadka Kotleta, wyżarły ziemniaki z garnka i wypiły pół litra
samogonu. Wieczorem, w pobliskim lesie znaleziona pięć pobitych, pokłutych i zdezorientowanych dzików.
Boję się jechać na wieś.
Kamyk
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