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Noc Bibliotek pełna niespodzianek
W sobotę 10 października
Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprosiła mieszkańców do
udziału w kolejnej edycji Nocy
Bibliotek. Nasza placówka wzięła udział w tej ogólnopolskiej
akcji już po raz szósty.
Noc Bibliotek to wielkie
święto bibliotek i czytania. Ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do
korzystania z zasobów bibliotek
jako najbardziej otwartych i
dostępnych instytucji kultury z
ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących
ludzi, lokalnych centrów żywej
kultury i edukacji. Taka noc
zdarza się tylko raz w roku!
Świętowanie zaczęliśmy
już w piątek. Uczniów klasy II
SP nr 2 w Sokółce zaprosiliśmy
na emisję filmu animowanego
pt. „Jakub, Mimmi i gadające
psy”. Jest to adaptacja powieści
łotewskiej pisarki Luize Pastore,
niedostępnej w polskim tłumaczeniu. Opowiada o budowaniu porozumienia i zachęca do
wspólnego działania w trosce o
najbliższe otoczenie i przyrodę.
Głos dostają tu dzieci i zwierzęta – i robią z nim coś ważnego i
pięknego.
Ponieważ sytuacja w kraju jest trudna, nasza placówka
miała do rozdania kody, dzięki
którym można było obejrzeć
powyższy film w domu. Mamy
nadzieję, że darmowe, domowe
projekcje filmowe były dodatkową atrakcją i formą świętowania
tej wyjątkowej nocy.
W sobotę zabawę z najmłodszymi zaczęliśmy o godzinie 15.00. Zaproponowaliśmy
niezwykle interesujące ekspe-

rymenty, w których prowadząca
pani Elwira Zabłocka (nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w
Sokółce) zabrała młodych odkrywców do magicznego świata chemii. Dzieci miały okazję
poznać zupełnie nową technikę
malowania, dzięki której powstały prawdziwe dzieła sztuki,
różnokolorowe „mleczne malowidła”.
Kolejnym etapem ekologicznych warsztatów chemicznych było stworzenie „tęczowego deszczu”. Doświadczenia
związane z wodą są zdecydowanie najbardziej lubiane przez
dzieci, stąd pomysł na „mokre
eksperymenty”. Tym razem nasi
goście zobaczyli jak wywołać
kolorowy i niezwykły deszcz.

Dorosłych zaprosiliśmy na
spotkanie autorskie i promocję
książki pt. „Listy płynące z serca. Kobiety dla kobiet”. Wydawcą powyższego tytułu jest Ilona
Adamska, która przyjęła nasze
zaproszenie i podzieliła się z gośćmi kulisami całego przedsięwzięcia. To, co ważne dla nas,
to fakt, że autorką jednego z
listów jest Barbara Wnukowska,
sokółczanka walcząca z chorobą
nowotworową. Panie połączyły
siły i wspólnie stworzyły pierwszy, ale nie ostatni projekt!
Hasłem tegorocznej nocy
bibliotek stał się „Klimat na
czytanie”. Oznacza to nic innego jak dobry czas na czytanie w
czasie ograniczonych możliwości udziału w innych formach
kultury i życia społecznego,

„Moja mała ojczyzna Korycin” oczami wybitnej tkaczki dywanów dwuosnowowych
BERNARDY ROŚĆ - laureatki
stypendium Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego - Kultura W Sieci.

najbardziej dostępna, przyjazna forma udziału w kulturze a
zarazem szansa na znalezienie
w lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji, rozrywki. Klimat na
czytanie to także wypożyczanie
i dzielenie się książkami, wiedzą, umiejętnościami w przyjaznej przestrzeni wspólnej, jaką
jest biblioteka. także dbanie o
dobrostan ludzi i planety oraz
ochronę klimatu. Mamy nadzieję, że taki właśnie klimat udało
nam się stworzyć!
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działa także o koncie, które
prowadzi w internecie. „Rak w
małym mieście” to projekt, który pozwała jej dotrzeć do innych
kobiet z małych miast, a także
inicjatywa, która pozwala jej na
szczere wyrażenie swoich własnych myśli i przeżyć związanych z chorobą. Świętowaliśmy
tę wyjątkową Noc bezpiecznie,
ale razem!
Zainteresowani
mogli
obejrzeć wystawę fotograficzną
pt. Natura oczami studentów

Bernarda Rość wybitna
tkaczka dywanów dwuosnowowych, urodzona w Korycinie, członkini Stowarzyszenia
Twórców Ludowych od 1986
r. w dziedzinie tkactwa dwuosnowowego, od przeszło 45 lat
kultywuje rękodzielnicze tradycje tkactwa podwójnego. Pani
Bernarda posiada imponujący
dorobek twórczy i jest Artystką wielokrotnie docenianą za
aktywną pełną pasji postawę i
działalność na rzecz ocalenia
i reaktywowania unikatowej
podlaskiej tkaniny dwuosnowowej (m.in. Stypendium Artystyczne im. St. Wyspiańskiego,
Stypendia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego, program
ministerialny „Mistrz Tradycji”). W roku 2018 Twórczyni
całym sercem zaangażowała się
w stworzenie sali etnograficznej
poświęconej tkactwu dwuosnowowemu w Parku Kulturowym
Korycin - Milewszczyzna. Chętni mogą uczyć się w Ludowej

Pracowni Tkaniny Dwuosnowowej misternej sztuki tkactwa
podwójnego pod kierunkiem
mistrzyni. Istnieje tam również
ekspozycja prac Twórczyni oraz
jej córki - młodego pokolenia
kontynuatorów. Uznanie wzbudza postawa Bernardy Rość
utrwalająca wśród młodzieży i
rzeszy odbiorców folklor i tradycje kultury regionalnej. Jej
dotychczasowa działalność artystyczna, kulturotwórcza poprzez liczne ekspozycje, wystawy, warsztaty i pokazy tkania w
kraju i za granicą stanowi trwały
i namacalny wkład w dorobku
kulturalnym Korycina Małej
Ojczyzny Bernardy Rość.
Projekt stypendialny twórczyni Bernardy Rość odpowiada na potrzebę zachowania częściowo zapomnianych tradycji
rękodzielniczych tkactwa dwuosnowowego, strzegąc przed
zgubnym działaniem czasu Artystka świadomie chroni dziedzictwo ludowe Korycina swojej „Małej Ojczyzny”. W ramach
projektu pani Bernarda wykona techniką podwójną formy
użytkowe, takie jak: poduszki
dekoracyjne, torbę, „bieżnik”,
kosmetyczki tematyką nawiązujące do charakterystycznych
dla gm. Korycin symboli. Dodatkowo artystka zaprojektuje i

stworzy dywan dwuosnowowy
przedstawiający Park Kulturowy
Korycin - Milewszczyzna, który
jest niezwykłą atrakcją na mapie
Podlasia, prezentuje bowiem
historię i dziedzictwo kulturowe ziemi korycińskiej i regionu
Podlasia na przestrzeni 1000 lat.
Cykl tkanin dwuosnowowych o
charakterze tematycznym zostanie zaprezentowany na autorskiej wystawie on-line Bernardy
Rość już w październiku.
Pierwsze efekty prac artystki możemy już podziwiać na
profilu FB: Tkaniny Beni i Agi-Tkanina Dwuosnowowa. Są to:
- poduszka, na której widnieje tzw. „zwierz” inspirowany
twórczością Profesor Eleonory
Plutyńskiej z autorskim wymyślonym przez panią Bernardę
brzegiem w kształcie trójkątów
imitujących las iglasty;
- tradycyjne wzory zoomorficzne, gałązki truskawek nawiązujące do jednego z najbardziej
rozpoznawalnych symboli Korycina - truskawki;
- „bieżnik” „Koniki Sokólskie”
- tkanina, na której pani Bernarda przepięknie połączyła
nowoczesność z tradycją, a
mianowicie unikalny brzeg autorstwa artystki (w postaci brył
geometrycznych kwadratów),
przepięknie harmonizuje z tym,
co dawne, co jeszcze do niedaw-

na było powszechne na polskiej
wsi - konikami.
Kolejnym niezwykle istotnym efektem projektu pani
Bernardy są krótkie amatorskie
filmiki, na których to artystka
zaprezentuje tajniki unikalnej
techniki tkactwa dwuosnowowego - cykl reportaży pt. „Ginące rzemiosło on-line”. Zarejestrowanie procesu tkackiego
przez panią Bernardę (np. przędzenie wełny na kołowrotku,
snowanie na tzw. snujnicy, czy
wybieranie wzoru) posłuży następnym pokoleniom.

Projekt stypendialny Twórczyni Ludowej Bernardy Rość
jest przykładem dialogu pomiędzy tradycją a współczesnością,
pomiędzy twórcą a odbiorcą.
Ze względu na ograniczenia
spowodowane koronowirusem,
projekt jest realizowany w całości w Internecie i jest to możliwe
dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu na upowszechnianie kultury „Kultura
w siecI”. Zapraszamy do śledzenia profilu FB: Tkaniny Beni i
Agi - Tkanina Dwuosnowowa.”
Bogusława Depkun córka twórczyni
Ludowej Bernardy Rość.

Warsztaty mydlarskie
Wieczorem w naszej małej
czytelni zrobiło się magicznie.
Bardzo lubimy takie wieczory.
Goście dopisali, choć część z
nich musiała przenieść się do
holu, aby wszystkie procedury
bezpieczeństwa zostały zachowane. Rozmówczynie dzieliły
się z gośćmi swoimi historiami,
mówiły o samotności, ale też
o tym, czym tak naprawdę jest
szczęście i dlaczego warto zawsze być sobą. Rozmawialiśmy
o tym, jak pokochać siebie, jak
małe rzeczy i drobne przyjemności mogą wpłynąć na nasze
samopoczucie. Basia opowie-
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„Moja Mała Ojczyzna -Korycin” oczami
wybitnej tkaczki Bernardy Rość

UTW (zdjęcia można oglądać
do końca października).
Przez dwa dni obowiązywała ABOLICJA, czyli umorzenie
kary za przetrzymane książki.
W piątek „zapominalscy” mieli
okazję zwrócić zaległe książki
bez żadnych konsekwencji!
Noc Bibliotek to nie tylko akcja promująca czytelnictwo, ale
także pokazująca, że biblioteki
to miejsca ciepłe, przyjazne i
zdecydowanie dla każdego!
Beata Grecka
Biblioteka Publiczna w Sokółce

INFO Sokółka nr 223

Miętowe, lawendowe, kawa
z mlekiem, drzewo sandałowe...
i wiele innych zapachów i kolorów - to rozmaitość naszych
ręcznie robionych mydeł glicerynowych! Cieszą nie tylko oko
i zmysł węchu ale są również
bardzo zdrowe. Ich nawilżające
właściwości wpływają na wygląd i kondycję naszej skóry, a
ujmujący zapach doda energii
rano - kawa z mlekiem, mięta, uspokoi, wyciszy wieczorem - lawenda. Panie wspólnie
z instruktor artystyczną Ewą
Dębko wykonały własnoręcznie
prześliczne w kolorze i formie
mydła glicerynowe. Dodadzą
one miłej estetyki na co dzień,
będą także oryginalnym prezentem na każdą okazję. Panie
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pięknie opakowały mydła, a na
opakowaniu umieściły barwne
nalepki - wizytówki naszego
Klubu Senior+.
źródło: FB Ewa Dębko,
Klub „Senior+” w Sokółce
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W ramach obchodów Dnia
Edukacji Narodowej Starosta
Sokólski Piotr Rećko uroczyście wręczył stypendia naukowe
uczniom Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Sokółce.
Stypendia to efekt realizowanego przez Powiat Sokólski projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku
pracy”.
„Jako dyrektor naszej placówki chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim
pracownikom oraz nauczycielom, pani dyrektor Annie Aniśkiewicz oraz panu Staroście
Piotrowi Rećko, dzięki któremu nasza placówka się rozwija.
Nauczyciel - to ktoś taki, kto
tworzy wyjątkową misję edu-

• 5 - uczniom Branżowej Szkoły
I Stopnia Zespołu Szkół im. gen.
N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej – oddział wielozawodowy,
- 3 - uczniom Branżowej Szkoły
I Stopnia SOSW im. J. Korczaka w Sokółce kształcącym się w
kierunku kucharz.
Uczniowie w ramach projektu będą otrzymywać co miesiąc wsparcie finansowe w kwocie 135 zł przez 10 miesięcy tj.
od września 2020 r. do czerwca
2021 r.
Projekt
„Kompetentni
w działaniu, konkurencyjni
na rynku pracy” przewiduje
przyznanie w okresie od września 2019 r. do czerwca 2021
r. 400 stypendiów naukowych
uczniom szkół zawodowych, dla
których organem prowadzącym

lenie i edukacja mająca wpływ
na osobisty rozwój ucznia w
kontekście konkurencyjności
podlaskiej gospodarki, ułatwie-

Dzień Edukacji Narodowej

pendiów naukowych za wyniki
w nauce; wyposażanie pracowni
i warsztatów szkolnych.

kacyjną, towarzyszy uczniowi
w całym procesie edukacyjnym
oraz dba abyście wy dzieci nabywali nowe wiadomości i umiejętności. Dziękuję wam za to i
życzę wszystkiego najlepszego
oraz dalszych sukcesów” mówiła dyrektor SOSW im. Janusza
Korczaka w Sokółce Elżbieta
Szomko.
W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o pomoc stypendialną przyznano
214 stypendiów naukowych, w
tym:
- 108 - uczniom Zespołu Szkół
Rolniczych im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce
kształcącym się na kierunkach
– technik hotelarstwa, technik
ekonomista, technik rolnik,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
• 72 - uczniom Zespołu Szkół
Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce kształcącym
się na kierunkach – technik
mechanik, technik informatyk,
technik usług fryzjerskich,
- 26 - uczniom Technikum w
Suchowoli kształcącym się na
kierunkach – technik rolnik i
technik handlowiec,
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jest Powiat Sokólski na łączną
kwotę 540 000 zł.
Głównym celem projektu
jest kształtowanie i rozwijanie
zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy, wzmocnienie
kształcenia zawodowego, szko-
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nie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery
zawodowej.
Założenia projektu przewidują następujące formy wsparcia: przeprowadzenie zajęć
dodatkowych z języka angielskiego; przeprowadzenie warsztatów tematycznych w zakresie
narzędzi technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych (ICT);
przeprowadzenie kursów specjalistycznych; przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów
ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych; stypendia na
odbycie staży i praktyk zawodowych u pracodawców; pomoc
stypendialną - przyznanie sty-

Chociaż uczymy się całe
życie, trudno zaprzeczyć, że
okres spędzony w szkole jest
kluczowy dla rozwoju młodego
człowieka. 14.10. obchodzony
był Dzień Edukacji Narodowej,
który stanowił świetną okazję
do wyróżnienia wspaniałych
nauczycieli. Była to również
okazja by nagrodzić uczniów za
ich ciężką pracę.
„Bez zawodu, jakim jest
nauczyciel nie byłoby tak naprawdę sprawnie funkcjonującego społeczeństwa, nie byłoby
postępu. Bez nauczycieli, którzy
z pasją, zaangażowaniem, wiedzą i oddaniem dla ucznia realizują swoje obowiązki nie byłoby tulu wybitnych osiągnięć.
W tej sztafecie pokoleń każdy
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nauczyciel odbywa bardzo dużą
rolę” – mówił Starosta Sokólski
Piotr Rećko w czasie wręczania
wyróżnień dla nauczycieli w
ZSR w Sokółce.
Stypendia naukowe w ramach ww projektu odebrali także uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej
w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce.
Uczniowie mogli się jeszcze ucieszyć stypendiami przyznanymi w ramach XXXI edycji
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski”.
W I semestrze roku szkolnego
2020/2021 stypendia przyznano:
- 64 uczniom ZS w Sokółce: 44
naukowe, 20 sportowo-artystyczne
- 5 - ZSR w Sokółce: 1 naukowe,
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4 - sportowo-artystyczne
- 3 naukowe - ZSZ w Sokółce.
Uzdolnionej i ciężko pracującej
młodzieży gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
„Dziękuję nauczycielom,
pedagogom, każdemu kto
w szkole wywiera wpływ na
uczniów, rozwija, wychowuje,
kształtuje was jako ludzi. Wiemy, że jest to bardzo trudna,
wymagająca i odpowiedzialna
praca. (…) Życzę wam, drodzy
uczniowie abyście też cały czas
się rozwijali, korzystali z tych
stypendiów. (…) Szkoła to wy,
to Ci wspaniali nauczyciele, to
nowoczesne miejsce, w którym
sięgamy po ustawiczny rozwój.”
– mówił Starosta w czasie rozdawania stypendiów w ZSZ w
Sokółce.
Źródło: Referat Oświaty,
Referat Rozwoju,
opr. Wydział Promocji
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Posiedzenie Zarządu
Powiatu Sokólskiego
Ostatnie posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego 12
października 2020 r. odbyło się
w trybie zdalnym, za pomocą
środków komunikowania się na
odległość.
Zarząd podjął następujące
uchwały: w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na
rok 2020; w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność
pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego
na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego w Powiecie Sokólskim w 2021 roku; w sprawie
ogłoszenia naboru kandydatów
na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych
ofert w otwartym konkursie
ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
w Powiecie Sokólskim w 2021
roku; – w sprawie upoważnienia Sekretarz Powiatu Katarzyny Nowak do wykonywania
czynności w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierow-

nika Zamawiającego.
Podczas posiedzenia Zarząd zawarł umowę z Gminą
Szudziałowo o dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1262B od drogi
powiatowej nr 1261B Zwierżany - kol. Zwierżany” oraz na
dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej
nr 1259B Zalesie - Achrymowce
– Starowlany - Popławce”.
Zarząd przyjął informację
z rozliczenia dotacji przekazanej Gminie Szudziałowo na
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
przez OSP w Zubrzycy Wielkiej
oraz rozliczenie dotacji przekazanej dla Stowarzyszenia Towarzystwo „Ziemia Sokólska” na
realizację zadania „Promujemy zdrowy styl życia - Kolonie
2020”.
Zarząd włączył się w akcję
„Październik- miesiącem walki
z rakiem piersi” i wyraził zgodę
na dofinansowanie kampanii
profilaktyki zdrowia.
Podczas posiedzenia Zarząd pozytywnie rozpatrzył
wniosek Dyrektora SP ZOZ w
Dąbrowie Biał. o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup dodatkowych
rzeczy oraz środków ochrony
indywidualnej do Zakładu.

Zarząd podał informacje z
publicznej sesji otwarcia ofert w
przetargu nieograniczonym na
dostawę i montaż systemu nagłaśniającego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce.
Zarząd zatwierdził wyniki
negocjacji na II część zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki na
dostawę wyposażenia pracowni
dla zawodu technik żywienia i
technik hotelarstwa w Zespole
Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego- Hubala w
Sokółce (dostawa drobnego wyposażenia typu sprzęt barmański, zestaw obiadowo-kawowy,
naczynia szklane stanowiące
wyposażenie pracowni dla zawodu technik żywienia i technik
hotelarstwa).
Zarząd rozstrzygnął postępowanie na udzielenie zamówienia na zaprojektowanie,
budowę i wdrożenie „Platformy
e-usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania
w ramach realizacji projektu
„Rozwój usług świadczonych
drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego
w zakresie I części zamówienia
oraz unieważnił postępowanie
w zakresie III części zamówienia.
Zarząd ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków znajdujących
się na terenie powiatu sokólskiego.
KG

Można wspierać kampanię https://zrzutka.pl/6nvsra lub darowizną na konto fundacji ‘Kochasz Dopilnuj’
77 1140 2004 0000 3602 7989 1601 z dopiskiem kampania #pomacajsie
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Awangalda
Kawa pobudza – najbardziej,
gdy jest gorąca. A precyzyjniej –
na pewno nie zaśniesz gdy wystarczająco silnie sparzysz sobie
język. Niestety, stałem się ofiarą
pośpiechu, przez co ucierpiało
moje słownictwo. Nie potrafiłem
wymówić roztańczonego, brzuchatego „R”. Zostało mi smutne i
chude „L” z płaskostopiem. Okazuje się jednak, że sparzony język może być ścieżką do kariery.
Strach pomyśleć, gdzie można
się znaleźć wylewając wrzątek
na inne części ciała…
Stałem przy przystanku autobusowym i gadałem przez telefon
z moim przyjacielem Kotletem.
Miał przyjechać na weekend
do swojego dziadka i właśnie
ustalaliśmy plany by znowu nie
skończyło się przyjazdem agentów wywiadowczych i egzorcystów.
Gdy skończyłem rozmowę, zaczepił mnie jakiś brodaty człek w
szaliku, przy czym trudno było
rozgraniczyć gdzie się zaczyna
szalik a gdzie zarost.
- Chce pan być sławny i bogaty?
– spytał.
W pierwszej chwili pomyślałem,
że każdy chce. Chciałem mu odpowiedzieć, ale ten nie dał mi
dojść do słowa.
- Proszę pana… muszę przyznać, że nigdy nie sllllllllllllllyszallllllllllem tak utallllllentowa-

Profilaktyka
ratuje życie.
POMACAJ SIĘ!
Powiat Sokólski włączył
się w kampanię profilaktyki raka piersi dofinansowując
przygotowanie billboardu, wystawy zdjęć i spotkania tematycznego w Klubie Senior+).
#PomacajSie to fotokampania,
którą prowadzi od 2019 r. Fundacja „Kochasz Dopilnuj” wraz z
MOOi Studio. Ponad 55 kobiet,
doświadczonych nowotworem
podzieliło się swoją historią i
wzięło udział w profesjonalnej
sesji zdjęciowej.
Jedną z bohaterek kampanii
jest Basia Wnukowska – Osobowość 2019 r. (fot. obok), która
sama zmaga się z chorobą i jest
niezłomna w oswajaniu nam tematu choroby i profilaktyki.
INFO Sokółka obejmuje
patronat medialny.
BO RAK TO NIE WYROK!
#pomacajsie
#ProfilaktykaRatujeŻycie
#rakwmalymmiescie

prawdziwe

prawdziwk

nego mllllllllodego czllllllowieka.
Musi pan koniecznie rozpocząć
pracę w teatrze!
- Ałe że co? – spytałem, nieco
poirytowany, że koleś we fraku
naśmiewa się z mojej językowej
tragedii.
- No sposób w jaki pan mówi „L”.
- Chodzi o Ł? – spytałem go, czy
chodzi o „R”.
- Tak, chodzi o „L”.
- Aha.
- Sposób w jaki pan to wymawia! To jest stara szkolllllllllllla
aktorska proszę pana! Najwspanialsi aktorzy właśnie tak mówi!
Widząc pana, widzę starych mistrzów.
No cóż, jeśli wady wymowy są
wyznacznikiem talentu aktorskiego, nic dziwnego, że tak źle
z naszą kinematografią… Nie
przerywałem, słuchałem. Język
mi bolał. Nie wiedzieć czemu,
głowa też.
- Myśllllllllę, że pan sprawdzilllllllllby się w piosence aktorskiej! Tak! Już to widzę!
Narzucanie na siebie szalika
z piórami, zagrywanie się na
śmierć i udawanie, że dręczenie
własnej mimiki jest zabawne raczej nie należało do strefy moich
marzeń. Tym bardziej, że mój
„talent” był przejściowym efektem łapczywości. Zaprotestowałem kręceniem głową.
- Nie może pan odmówić! Dusze starych aktorów wolllllllllają
z zaświatów by pana wyrwać z
niedollllli i zbawić sztukę.
Chciałem powiedzieć, że sztuka
zbawi się sama – zresztą, całkiem dobrze radziła poza zastygłymi strukturami teatrów.
Otworzyłem usta, gdy z kieszeni
mojej bluzy – w przewidywalny
sposób – wychylił się mój mały,
kieszonkowy kot Baź.
Poruszył niespokojnie uszkami.
- A cio to? – zapiszczał – Cyśby
ktoś nie źniał moich umiejeńtjości aktojśkich?
Brodacz omal nie wpadł w histerię.
- Na Apollllllllllina! Co za
tallllllllllllllllllllllent!
Kamyk
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