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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 ZSR w Sokółce
mocniejsi w komunikacji interpersonalnej cz. 10
Uczniowie sokólskich - ZSR, ZSZ oraz ZS w Dąbrowie Białostockiej 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. Rozmawialiśmy z uczestniczkami Natalią i Justyną z sokólskiego „Rolnika”.

Nie tak profesjonalnie
jak tutaj. Były jakieś drobinki
aspektów z zakresu umiejętności miękkich, ale nie na taką
skalę jak na tym kursie i nie tak
szeroko i dokładnie wyjaśnione.
Jesteście w trzeciej klasie,
myślicie już o studiach i o wyborze kierunku?

Justyno, co Cię skłoniło do
udziału w tym kursie?

A ćwiczenia, które robiliście
były ciekawe?

Zależy mi na tym, żeby
zdobywać doświadczenie, to
pomoże odnaleźć się nam w
dalszym życiu, także zawodowym. To też pomogło nam zrozumieć, jak mamy się zachować
jako osoby dorosłe w różnych
sytuacjach, np. umieć się jak
najlepiej zaprezentować przed
pracodawcą w momencie szukania zatrudnienia.

Zdecydowanie, bo to była
czasami nauka przez „zabawę”,
co jest fajne. Nie uczyliśmy się
jakichś tam rzeczy z książki, definicji itp., tylko uczyliśmy się
przez działania, pracę w grupie,
obserwując zachowania, reakcje
swoje i innych.
Czy w szkole poruszaliście
podobne zagadnienia?

Chciałabym
skończyć
szkołę i pojechać gdzieś w Polskę. Myślałam o studiach zaocznych, może kosmetologia
albo fryzjerstwo, bo to mnie
interesuje. I w tym momencie
te zajęcia mi się właśnie przydadzą. Będę potrafiła odnaleźć się
w nowym środowisku, współpracować z nowo poznanymi
ludźmi, nie tylko tutaj, z ludźmi
których znam, czy spotykam na
co dzień.
Czyli te zajęcia dodały odwagi i pewności siebie?
Tak, zdecydowanie.
Opr. Patrycja A. Zalewska
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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.
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„Sokółka czyta dzieciom”
Akcja Fundacji „ABCXXI
– Cała Polska czyta dzieciom”,
w którą włączyły się także ważne dla lokalnej społeczności
osoby (włodarze, bibliotekarze, harcerze, wolontariusze)
jest elementem kampanii społecznej na rzecz popularyzacji
czytelnictwa i głośnego czytania dzieciom jako niezbędnego elementu wychowania. Jej
nieformalnym koordynatorem
w Sokółce stała się Biblioteka
Publiczna. W tym roku tematyka czytanych wierszyków
dotyczyła zwierząt by uczulić
młodszych słuchaczy na ich los.

Wierszyki czytali burmistrzowie, dyrektorzy gminnych
placówek. Fragment „Małego
księcia” A. de Saint-Exupery’ego
przeczytał Z-ca Komendanta PP
w Sokółce nadkom. Janusz Sepko, natomiast Komendant Hufca
ZHP Sokółka im. hm. W. Bizuka – Łukasz Kojta zaprezentował fraszki harcerskie. Młodzież
czytelniczo reprezentował Maciej Kułakowski - wiceprzewod-

niczący Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Sokółce. Bibliotekarki również aktywnie brały
udział w akcji. Wiersze czytały
Małgorzata Godlewska i Jagoda
Słoma.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do projektu Biblioteka
serdecznie dziękuje za wspólne
działanie.
Informuje Beata Grecka.

„Do akcji zaprosiliśmy różne placówki, znanych, lubianych
sokółczan i nie tylko. Czytaliśmy
wiersze autorskie, klasyczne, a
także nowości.
Zaczęliśmy od Joanny Bienasz, która jako dyrektor placówki zaprezentowała wiersz
autorski pt. Zasmakuj w bibliotece przygotowany specjalnie
na tę okazję przez Martę Wojewódzką-Szodę.”
OGŁOSZENIE PŁATNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje

projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
w ramach realizowanego od
2018 roku projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby
usamodzielniające się z terenu
Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Podlaskiego na lata
2014-2020 zrealizowało działanie: diagnoza psychologiczna,
dla 37 uczestników drugiej edycji Projektu, zakwalifikowanych
spośród rodzin zastępczych i
usamodzielniających się osób
przebywających w rodzinach
zastępczych z terenu Powiatu
Sokólskiego, pozostających pod
opieką PCPR w Sokółce.

fot.: Pixabay/Myriams-Fotos

Projekt „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” realizowany jest w ramach OSI priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną
i konieczność zachowywania
dystansu społecznego, tam
gdzie to jest możliwe, diagnozy
uczestników zostały sporządzone na podstawie telefonicznych
konsultacji wyłonionego w zapytaniu ofertowym psychologa
z uczestnikami.
Kolejnym działaniem w
ramach projektu będzie po-

radnictwo specjalistyczne, dla
uczestników Projektu. PCPR
wszczyna postępowania, w celu
wyłonienia specjalistów do
realizacji poradnictwa wspierającego rodziny zastępcze i
osoby usamodzielniające się.
Zapytania ofertowe zostaną zamieszczone w na stronie internetowej: Serwis Informacyjny
Powiatu Sokólskiego.
Materiał PCPR w Sokółce
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Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Finaliści Olimpiady
z sokólskiego LO
Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Sokółce ma
Finalistów Olimpiady Wiedzy o
Bezpieczeństwie i Obronności.
„Miło nam zakomunikować, że trójka naszych uczniów:
Natalia Dzietczyk, kl. II A,
Anna Miakisz, kl. IBD
Kornel Prokorym, kl. I E
została finalistami etapu centralnego IV edycji Olimpiady
Wiedzy o Bezpieczeństwie i
Obronności.

Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych
bezpieczeństwem wewnętrznym i bezpieczeństwem narodowym już dziś
zachęcamy do udziału w kolejnej edycji olimpiady.
Nauczyciel WoS - Barbara
Kołosowska, nauczyciel EdB Bożena Marcińczyk.”
źródło: fb LO w Sokółce

Finalistka
w dąbrowskim LO
Otrzymaliśmy bardzo miłą
informację, iż uczennica naszej
szkoły Agnieszka Piruta została
finalistką XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Opiekunem
Agnieszki była Małgorzata Lewko, ucząca biologii i geografii.
Agnieszka otrzymując tytuł
finalisty XXXV OWE, otworzyła
sobie drogę do przywilejów przyznanych przez ponad 60 uczelni
wyższych z całego kraju, m.in.
zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów.
źródło:
fb LO w Dąbrowie Białostockiej

WIEC POPARCIA DLA ANDRZEJA DUDY
kandydata na Prezydenta RP

Sokółka, przy pomniku Marsz. J. Piłsudskiego

13 czerwca, godz. 12.00

Zapraszają Mieszkańców: Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski
Senator RP Mariusz Gromko
Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras
oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko

Dobór
maturalny
Nie cierpiałem szkoły.
Zawsze miałem wrażenie, że
głównym celem tej placówki jest
zniechęcenie młodych ludzi do
nauki. Być może taka była tylko
moja szkoła, w końcu to tam nauczyłem się, że zadawanie wielu
pytań może wpędzić cię w duże
kłopoty. Rok 1984 się kłania. Do
czego zmierzam? Mimo niechęci do tego miejsca, bez względu
na dzień tygodnia obok niej
przechodziłem, co w weekend
gwarantowało popsucie nastroju. Niestety, szkoła znajdowała
się blisko supermarketu. Kiedy
byłem w drugiej klasie liceum,
wybrałem się pewnego dnia po
produkty spożywcze losowego
kształtu i wymiaru. Moje śniadania były dziwne. Zobaczyłem
tłumy pod szkołą, więc postanowiłem się zainteresować.
Przypomniałem sobie, że dzisiaj
starsi piszą matury. To jednak
nie tłumaczyło obecności emerytów, poważnych mężczyzn
w garniturach oraz ekstrawagancko ubranych artystów (lub
uciekinierów z domu wariatów,
ciężko odróżnić). W tłumie na-
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prawdziwe

prawdziwk
mierzyłem mojego przyjaciela Kotleta, który w tym wieku
mógłby jeszcze być nazywany
Klopsikiem.
- Co się dzieje? – spytałem.
- Matury – odparł.
- No tak, ale skąd te tłumy – zrymowałem.
- A, to ty nie wiesz… Co roku
robią zakłady. Można obstawiać:
kto pierwszy wyjdzie z sali, kto
wyjdzie ostatni, no i jaka lektura będzie na polskim – wskazał
jakiegoś pierwszaka z pokaźną
walizką, notesem i obstawą pod
postacią dwóch studenciaków
– Ja postawiłem na coś Sienkiewicza.
- Hmmmm. W sumie, chyba na
maturze nigdy nie było Mrożka
– wspomniałem swoją lekturę.
Wyobraziłem sobie ile mógłbym
zrobić pysznych bułek z cytryną
za całą walizkę forsy (jak już
wspomniałem, śniadania były
dziwne). Przepłynąłem przez
morzę tłumu.
- Chciałbym postawić dziesięć złotych w zakładach na…
- przyjrzałem się tablicy na
kółkach, która stała za plecami przyjmującego zakłady –

Hmmm… W maturze rozszerzonej na Mrożka.
Przyjmujący tylko uśmiechnął się krzywo. Nikt na niego
nie stawiał. Gdy wróciłem do
mojego przyjaciela, akurat ze
szkoły wyszedł pierwszy uczeń.
Rozległy się uradowane okrzyki
wygranych i jęki zawodu tych,
którzy przegrali zakłady.
- Co było na rozszerzonej? –
wypytywał się ktoś z tłumu.
- Mrożek – odpowiedział maturzysta i aż podskoczyłem z
radości.Wygrałem…
*
…wygrałem tylko dwadzieścia złotych. Jak się okazało, na
Mrożka postawili wszyscy w
komisji egzaminacyjnej.

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 lipca 2020 r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kamyk

ISSN 2450-999X
Wydawca:
Stowarzyszenie „Towarzystwo
Ziemia Sokólska”
Redakcja: ul. Białostocka 28
16 -100 Sokółka
redakcja@infosokolka.pl
www.infosokolka.pl
Redaktor naczelna: Aneta Tumiel

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

12 czerwca 2020 r.

5

Matury 2020, inne niż zwykle...
Uzbrojeni w maseczki i
długopisy, z różną dawką kortyzolu we krwi i wiedzy w głowach
– 8 czerwca zasiedli do egzaminu dojrzałości.
Tegoroczna matura różni
się od wcześniejszych wieloma
aspektami, w dobie zagrożenia
epidemicznego
zastosowano
wszystkie niezbędne zasady
bezpieczeństwa, a sama matura
składa się wyłącznie z części pisemnej.
Nie obeszło się bez wpadek
i „nieprzewidzianych” sytuacji.
Drugiego dnia matur w ZS w
Sokółce miała miejsce akcja
odpowiednich służb związana
z fałszywym alarmem o rozłożeniu substancji toksycznej w
placówce. Na szczęście sytuacja
wyjaśniła się jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów.
Jednak widmo unieważnienia matury z języka polskiego
wciąż krąży. Sprawa jest badana
ze względu na sygnały, informujące o tym, iż w okolicach
godziny 7.00 w wyszukiwarkach

internetowych w Podlaskiem –
wpisywano często hasła związane z tematem rozprawki, który
brzmiał „Jak wprowadzenie
elementów fantastycznych do
utworu wpływa na jego przesłanie na przykładzie Wesela Stanisława Wyspiańskiego”. Drugi
temat dotyczył interpretacji
wiersza: „Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij - wiersz
Anny Kamieńskiej pt. Daremne.”
Miły gest wystosował Starosta Sokólski Piotr Rećko, z
którego inicjatywy każdy maturzysta otrzymał pakiet pamiątkowy: maseczka i długopis
z dołączonymi życzeniami pomyślności podczas egzaminów.
W Powiecie sokólskim do
tegorocznej matury przystąpiło
łącznie 298 uczniów: ZSR w Sokółce – 70 , ZSZ w Sokółce – 31,
ZS w Sokółce – 64, ZS w Dąbrowie – 78, zaś w ZS w Suchowoli
– 55.
Niezmiennie
trzymamy
kciuki!

Zmiany w parafii
św. Antoniego w Sokółce
„Z parafii odchodzi ks. Piotr Radkiewicz oraz
ks. Robert Matys, do parafii przychodzi ks. Michał
Urban”. Czytamy na stronie FB parafii.
Przypominamy za www.archibial.pl, że to nie jedyne zmiany, które ostatnio miały miejsce. Proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego został
ks. Jarosław Ciuchna, dotychczasowy proboszcz
parafii pw. Świętej Trójcy w Sidrze. Ks. kanonik
Stanisław Gniedziejko – dotychczasowy proboszcz
sokólskiej parafii – został wicekustoszem do spraw
pielgrzymów w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce.
Red.

AT / fot. ZSZ w Sokółce

III edycja „NIESAMOWITEJ
MASZYNY” - Kulkocoster

1 czerwca odbył się finał III
edycji konkursu „Niesamowita
Maszyna”. Tym razem w wersji
online. Z 11 drużyn zgłoszonych do konkursu, 6 zostało
zakwalifikowanych do finału.
Drużyny zaprezentowały działanie swoich niezwykłych maszyn z powodu pandemii online.
Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa, a jego
uczestnicy musieli uzbroić się
w cierpliwość i poradzić sobie
z dodatkowym stresem. Z powodu pandemii finał konkursu
odbył się później niż pierwotnie
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planowano, a dodatkowo trzeba było przygotować miejsce
do prezentacji maszyny online
przed Komisją Konkursową.
W dniu finału, czyli 1
czerwca, Komisja Konkursowa
łączyła się indywidualnie z każdą drużyną. Finaliści mieli za
zadanie uruchomić swoją maszynę i opowiedzieć o jej działaniu. Całość indywidualnego
spotkania trwała maksymalnie
15 minut. Po prezentacji wszystkich maszyn, jury udało się na
naradę. Po godzinie poznaliśmy
wyniki tegorocznej edycji.

Pierwsze miejsce w konkursie oraz 5 tys. złotych zdobyło rodzeństwo: Tomasz
Tumiel i Potr Tumiel. Starszy
z braci reprezentuje Zespół
Szkół Elektrycznych im. prof.
Janusza Groszkowskiego w
Białymstoku, młodszy LO im.
Mikołaja Kopernika w Sokółce. Ich zwycięska maszyna nosi nazwę „Kulkocoster”.
Działanie tej maszyny można obejrzeć na: www.youtube.
com/watch (https://www.youtube.com/watch?v=_Fr1ji8a9C8)
Piotr Tumiel jest uczniem
klasy IF (profil politechniczny)
naszego liceum.
Członkowie
Zespołu
oprócz nagrody pieniężnej o
wartości 5000,00 zł otrzymują
indywidualnie prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na
dowolnie wybranym kierunku
Politechniki Białostockiej prowadzonym na Wydziale: Architektury, Budownictwa i Nauki

o Środowisku, Elektrycznym,
Inżynierii Zarządzania, z pominięciem konkursu świadectw.
Opiekunem
drużyny był nauczyciel fizyki i informatyki w LO w Sokółce
prof. Andrzej Dowgiert
III edycja „Niesamowitej
Maszyny” odbyła się pod patronatem Rektora Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenia
Mensa Polska. Organizację konkursu wsparła Fabryka Mebli
„Forte” S.A ., Program Odkrywcy Diamentów i portal popularnonaukowy Geekstok.pl .
Patroni medialni to Radio
Akadera, Platon TV oraz portal
studia.pl.
Prace konkursowe oceniła
Komisja Konkursowa w składzie: Prorektor ds. Studenckich
PB prof. dr hab. Jarosław Perszko (przewodniczący), Peł-

nomocnik Dziekana Wydziału Architektury ds. Rozwoju i
Współpracy dr inż. arch. Adam
Jakimowicz, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa i
Nauk o Środowisku ds. Rozwoju i Współpracy dr inż. Barbara
Sadowska-Buraczewska, Dyrektor Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki dr hab.
inż. Bogusław Butryło, prof. PB,
Prodziekan ds. Studenckich i
Dydaktyki dr Ewa Rollnik-Sadowska, dr n.med. inż. Jerzy
Sienkiewicz obejmujący stanowisko ds. współpracy i rozwoju
kreatywności na Politechnice
Białostockiej, specjalista ds. public relations Łukasz Seweryński, przedstawiciel firmy Fabryki
Mebli Forte S.A. – sponsora nagrody głównej – Izabela Niziałek, kierownik działu rekrutacji i
Employer Brandingu, kierownik
Działu Promocji Politechniki
Białostockiej Katarzyna Myśliwiec.
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