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OFERTA EDUKACYJNA

Z wizytą w Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji
Z okazji świąt wielkanocnych odwiedziliśmy Muzeum
Lipskiej Pisanki i Tradycji, żeby
nauczyć się zdobienia pisanek i
poznać zwyczaje naszego regionu związane z Wielkanocą. 17
marca pojechaliśmy do Lipska,
gdzie najpierw w muzeum obejrzeliśmy pisanki i wysłuchaliśmy
opowieści o sposobach ich zdobienia nie tylko na Podlasiu, ale
i w całej Polsce. Pani przewodniczka pokazała nam piękne i
kolorowe okazy z różnych regionów, potem wyjaśniła jak dawniej pozyskiwano barwniki z naturalnych surowców, np. z kory
drzew, płatków kwiatów, łupin
cebuli, liści kapusty. Następnie
mieliśmy możliwość udziału w
warsztatach pisania pisanek metodą batikową.
Fundusze na zwiedzanie
muzeum i udział w warsztatach
zawdzięczamy współpracy z
Fundacją Edukacji i Wspomaga-

Tak byliśmy zaangażowani w naszą pracę, że wyszły nam piękne pisanki, które z radością zawieźliśmy do domów.
nia Rozwoju „Evolver” i realizacji projektu „Niepełnosprawność
to wyzwanie – rozwijamy swoje
możliwości i zdolności”, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Było to
dla nas, uczniów z różnymi nie-

LZ i KZ / SOSW

Kwalifikacja wojskowa
Tegoroczna kwalifikacja
wojskowa rozpoczęła się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Sokółce 7 kwietnia i potrwa
do 23 lipca, zaś druga od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji otrzyma
pocztą imienne wezwanie (wzywa wójt lub burmistrz).
Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:
mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
w latach 1997-2001, którzy nie
posiadają jeszcze określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby
urodzone w latach 2000–2001,
które wcześniej zostały uznane
przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia; kobiety urodzone w latach 19972002 posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby
wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w
roku szkolnym/akademickim
2020/21 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo
będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków:
analityka medyczna, farmacja,
lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne,
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pełnosprawnościami i ograniczeniami, ciekawe i rozwijające
doświadczenie, które pozwoliło
rozwinąć naszą kreatywności,
wyobraźnię i estetykę.

weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej; mogą być wezwane
również osoby, które ukończyły
18. r.ż. i zgłoszą się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze
określonej zdolności do czynnej
służby wojskowej.
W razie niestawienia się
bez uzasadnionej przyczyny,
wójt lub burmistrz z urzędu albo
na wniosek przewodniczącego
powiatowej komisji lekarskiej
lub wojskowego komendanta
uzupełnień nakłada na osobę
podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę albo zarządza
przymusowe doprowadzenie
przez Policję do kwalifikacji
wojskowej w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie osoba podlegająca
kwalifikacji wojskowej powinna
niezwłocznie skontaktować się

z odpowiednim organem administracji samorządu terytorialnego w celu uzgodnienia
innego terminu stawiennictwa.
Osoby, które po raz
pierwszy zostaną wezwane do
kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą: dowód
osobisty lub inny dokument
potwierdzający
tożsamość,
dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach
35 mm x 40 mm (bez nakrycia
głowy), dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe
albo zaświadczenie ze szkoły o
kontynuowaniu nauki.
Osoby, które do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny,
powinny dodatkowo zabrać ze
sobą dokumentację medyczną
dotyczącą zmian w stanie ich
zdrowia, w tym wyniki badań
specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12
(lub 24) m-cy oraz książeczkę
wojskową.
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej umożliwia dodatkowo pozyskanie informacji
o formach służby wojskowej:
służby przygotowawczej, terytorialnej służby wojskowej,
służby kandydackiej (szkolnictwo wojskowe), programie „Legia Akademicka”, zawodowej
służby wojskowej.
Informacja szczegółowa:
www.sokolka-powiat.
pl/2021/04/01/kwalifikacja-wojskowa/

Wybrzmiał Dzwon Zwycięzcy!

Chciałam zostawić po sobie jakiś trwały ślad, który zawsze będzie
niósł dobre wieści i dawał nadzieję. Przeszukałam Internet, znalazłam
symbol - Dzwon Zwycięzcy!
Pierwszy na Podlasiu
Dzwon Zwycięzcy wybrzmiał
30 marca. Trzykrotne w jego
kielich uderzyła pacjentka Białostockiego Centrum Onkologii, inicjatorka akcji, sokółczanka Barbara Wnukowska,
tym samym oznajmiając zakończenie leczenia i wygraną z
nowotworem. Dzwon zamontowano przy Pododdziale Chemioterapii Dziennej.
Ten moment, kiedy leczenie bądź jego etap się kończy
jest bardzo ważny. (…) Ten
dzwon, który będzie, mam nadzieję, dzwonił z ogromną siłą
- da też siłę naszym pacjentkom
do dalszego życia - dr n. med.
Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator merytoryczny Centrum Chorób
Piersi BCU w BCO.
Irve La Moyne, amerykański kontradmirał marynarki
wojennej chorujący na raka w
latach 90., powiedział swojemu
lekarzowi, że po ostatniej radioterapii uderzy w okrętowy
dzwon. To tradycja marynarzy
– symboliczne ogłoszenie zakończenia wachty. Od tego momentu minęło 25 lat. Dzwon, w
który uderzył La Moyne, do
dziś wisi w centrum onkologicznym w Teksasie, podobny
– zawisł w BCO.
Barbara Wnukowska, liderka Ery Nowych Kobiet z
Sokółki, która zmagała się z
nowotworem piersi:
Określam siebie jako małomiasteczkową kobietę walczącą
z nowotworem. To dlatego, że w
małej miejscowości rak jest piętnem, początkiem końca. A ja
kocham życie, dziś uderzam w
dzwon po zakończonym zaplanowanym cyklu leczenia i chcę

cieszyć się tym, co jeszcze przede
mną, pokazując jednocześnie, jak
ważne jest wspieranie i uświadamianie kobiet, szczególnie tych z
mniejszych miejscowości. Mija
ponad 600 dni od kiedy usłyszałam diagnozę „rak” HER2+3.
Pierwsze tygodnie w tym czasie
były ogólnie kryzysem egzystencjonalnym. To wrażenie pustki,
przekonanie, że to już koniec.
Zaczęłam szukać sposobów by
się zmobilizować do ostrej walki.
Potrzebowałam wiary, nadziei,
realnych dowodów, że mam duże
szanse na życie, że rak to nie jest
koniec.
Dzwon Zwycięzcy był marzeniem Barbary. W jego spełnienie włączyły się kobiety działające w fundacji Era Nowych
Kobiet Joanny Przetakiewicz.
Pierwszy Dzwon został zakupiony z funduszy zebranych
dzięki zrzutce założonej przez
Erę Nowych Kobiet Podlasie.
Kolejne dzwony jeszcze w tym
roku mają zawisnąć m.in. w
Łomży, Suwałkach.
Magdalena Jakubowska,
liderka ENK z Białegostoku:
Chcemy, by każda kobieta
i każdy mężczyzna kończący leczenie, mogli uderzyć w mosiężny dzwon, symbolicznie zakończyć burzliwy rejs i dać nadzieję
innym pacjentom.
Źródło informacji i fot.:
https://bit.ly/3wdqa6L
BCO im. M. Skłodowskiej-Curie

w Białymstoku

INFO Sokółka nr 236

Światowy Dzień
Osób z Zespołem Downa
22 marca w SOSW obchodzono Światowy Dzień Osób z
Zespołem Downa. Ten dzień ma
na celu zwiększenie świadomości dotyczącej ZD, likwidowanie barier i uprzedzeń, a także
propagowanie praw ludzi z tym
zespołem oraz integracja z nimi
i pełna akceptacja.
Dla wyrażenia solidarności społeczność SOSW ubrała
kolorowe skarpetki nie do pary,
nawiązując do 3. chromosomu
w 21. parze chromosomów, po-

wodującego występowanie tej
wady genetycznej.
Rozstrzygnięto też konkurs na „Kolorową skarpetkę”.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Prace są super, można
je podziwiać na szkolnym korytarzu! Gratulujemy i dziękujemy Paniom za włączenie się do
akcji i przygotowanie uczniów
do konkursu.
Organizatorki:
O. Burdyńska-Bilmin,
M. Kawrygo-Leonowicz,
G.Tymoszuk

Nowe jednostki powiatowe.
Cel: szerokie działania na polu kultury - PDK
i aktywizacja niepełnosprawnych - PZAZ
Powiatowy Dom
Kultury w Sokółce
Podczas XXXVII Sesji
Rady Powiatu Sokólskiego
26.03 rozpatrywano m.in. projekt uchwały – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji
kultury pn. Powiatowy Dom
Kultury w Sokółce. Komisje
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radny Krzysztof Pawłowski: „Godna wsparcia jest
inicjatywa Zarządu w celu
stworzenia nowej instytucji
kultury, która obok zadań statutowych, będzie również promieniować swoją działalnością
na cały powiat, koordynując
i wspierając liczne inicjatywy
kulturalne, które pojawiają się
w naszych gminach.”

Dobro powraca!

Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Babikach dzięki sponsorom - Bankowi Spółdzielczemu w Sokółce oraz sponsorowi, który chce
zostać anonimowy, ma własne
„serce” na nakrętki. Dzięki takim gestom młodzież w jeszcze
większym stopniu angażuje się

w pracę wolontariatu, uświadamiając sobie, iż dobre uczynki do
nas wracają. Obiecujemy, że w
dalszym ciągu będziemy wspierać różne akcje charytatywne,
a przy okazji mamy możliwość
zadbać o środowisko. Serdecznie
DZIĘKUJEMY sponsorom!
SKW w Babikach

Serdecznie dziękujemy Opiece Społecznej
i Restauracji Zacisze - Piotrowi Narelowi
za ufundowanie wspaniałych
obiadów domowych
Teresa Kosińska
INFO Sokółka nr 236

Starosta Sokólski Piotr
Rećko: „Wydział promocji
przy wsparciu stowarzyszeń,
realizuje dużo aktywności kulturalnych z różnych dziedzin,
m.in.: sztuki, dziedzictwa narodowego, pamięci historycznej - teraz jest to rozproszone.
Z drugiej strony mamy trzy
zespoły artystyczne: Powiatowy Chór Młodzieżowy „Studio
Poezja”, Powiatowy Zespół Regionalny „Jemioła” i Powiatową
Młodzieżową Orkiestrę Dętą
przy ZS w Suchowoli. Chcielibyśmy, aby istniała wyspecjalizowana jednostka, która
będzie się tylko tymi sprawami
zajmowała, także wydawaniem
gazety, co dziś robi Stowarzyszenie „Ziemia Sokólska”, a co
też jest elementem promowania powiatu, naszej kultury,
dziedzictwa itd. Stąd pomysł
utworzenia Powiatowego Dom
Kultury. Realizując te zadania,
jednocześnie nie mogliśmy sięgać po środki z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sposób efektywny
dlatego, że nie mieliśmy samorządowej jednostki kultury. To
jest niejednokrotnie warunek
do pozyskania wielu środków
finansowych. Zastanawiamy
się jeszcze nad formą placówki,
np. otwierając Młodzieżowy
Dom Kultury otrzymywalibyśmy subwencję oświatową na
jego funkcjonowanie. Jedna,
albo druga forma musi po-

wstać. W tej chwili w MKDNiS
jest ogłoszony konkurs na digitalizację zasobów kulturalnych,
oświatowych, historycznych i
tylko taka jednostka może po
pieniądze z konkursu sięgnąć. Z
naszego punktu widzenia digitalizacja jest niezbędna. Mamy
w powiecie mnóstwo materiałów historycznych, pamiątek,
zdjęć, a nie mamy tego nigdzie
skumulowanego, zabezpieczonego i w jednym miejscu w sieci.
(…) Po termomodernizacjach w
naszych szkołach, pilnie potrzebujemy remontów wewnątrz
naszych jednostek. Chcemy to
zrobić na takim poziomie, żeby
przyciągnąć młodzież, zarazić ją pasją do kultury i sztuki.
Musimy zrobić wszystko, żeby
pozyskiwać pieniądze na stworzenie dużej infrastruktury, która spełni to zadanie. Powinna się
ona mieścić w naszych szkołach.
(…) Marzy mi się, żeby filie
tych instytucji były też w Dąbrowie Biał., Suchowoli, na os.
Zielonym, czyli we wszystkich
naszych placówkach szkolnych.
(…) Powinniśmy być przygotowani do tego, żeby promować w
sposób systemowy i czynny przy
pozyskaniu środków zewnętrznych całe dziedzictwo przyrodnicze, kulturalne, historyczne i sztukę – od poezji, przez
muzykę po inne jej dziedziny.
(…) Nie będziemy generować
dodatkowych kosztów, a wręcz
da nam to szansę na pozyskanie
dodatkowych środków.”
Uchwała została przyjęta
18 głosami „za”.

Powiatowy Zakład
Aktywności
Zawodowej
Podczas sesji dyskutowano także punkt „Rozpatrzenie
projektu uchwały zmieniającą
uchwałę w sprawie zamiaru
utworzenia
samorządowego
zakładu budżetowego – Powiatowego Zakładu Aktywności
Zawodowej w Suchowoli”, który
zreferowała Dyrektor PCPR w
Sokółce Alicja Rysiejko. Komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały.

Radny Jarosław Sulik:
„Jest to jednostka, która stwarza
możliwość awansu zawodowego i społecznego dla podopiecznych WTZ. Ci, którym została
zaproponowana praca w PZAZ
odnieśli się do tej propozycji z
wielkim entuzjazmem, zarówno
oni, jak i ich rodziny, opiekunowie. Dziękuję panu Staroście
Piotrowi Rećko, który bardzo
stara się nam pomóc, pani Alicji
Rysiejko i pracownikom PCPR,
którzy pomogli w pisaniu wniosków, szczególnie pani Iwonie
Rogowskiej. Dziękuję również
Dyrektorowi
finansowemu
panu Danielowi Supronikowi.”
Starosta Sokólski: „Ten zakład będzie pionierski, ale jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z naszym założeniem – a nie widzę
innej możliwości - to pójdźmy
dalej. W Dąbrowie Biał. i Sokółce otworzymy kolejne zakłady.
Druga rzecz równie ważna to
pozytywny odzew osób niepełnosprawnych, które chcą wychodzić z WTZ i przechodzić
do kolejnego etapu edukacji,
rehabilitacji poprzez pracę,
chcą zarabiać pieniądze i mieć
szansę na przyszłą emeryturę, nie będąc zdanymi tylko na
pomoc socjalną, ale na bieżąco
wypracowywać sobie zarobki. To jest ten efekt społeczny,
który chcemy realnie uzyskać.
Oczywiście część osób będzie
musiała pozostać w WTZ z racji poziomu niepełnosprawności, ale zdecydowana większość
powinna przejść do zakładów i
zarabiać własne pieniądze, by
podnieść jakościowo swoje życie. W dobie problemów demograficznych, z którymi boryka
się cały kraj, a Powiat Sokólski
szczególnie, kierunek zagospodarowywania przestrzeni szkolnych i otwierania ich na osoby
niepełnosprawne i różnego rodzaju działania prospołeczne,
jest kierunkiem bardzo pożądanym. (…) Dziękuję z tego miejsca Wiesławie Burnos, Pawłowi Wnukowskiemu, Arturowi
Kosickiemu i oczywiście pani
Janinie Mironowicz, bo WUP
w Białymstoku jest otwarte na
nasze pomysły.”
Radni przegłosowali projekt 18 głosami „za”.
tekst na podst.:
Patrycja A. Zalewska
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Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Sokółce
www.liceumsokolka.pl / sekretariat@liceumsokolka.pl / tel. 85 711 25 29 /
facebook.com/Liceum-Ogólnokształcące-im-M-Kopernika-w-Sokółce-700602266709634

Dołącz do Nas! Czekamy właśnie na Ciebie!
Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, wchodzące w struktury
organizacyjne Zespołu Szkół
w Sokółce, to szkoła z ponad
70-letnią tradycją. Utworzone zostało w 1947 roku. Przez
dziesiątki lat działalności tysiące absolwentów opuściło mury
Liceum. Są to setki pięknych
życiorysów, karier naukowych,
społecznych czy politycznych.
W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Sokółce stawiamy na rozwój, nasz
cel to nabywanie przez uczniów
umiejętności i kompetencji, które ułatwią start w dorosłe życie.
Chcemy, aby każdy uczeń, który
opuści mury naszej szkoły wiedział, że dzięki nauce i pracy
może spełnić wszystkie swoje
marzenia. Tworzymy szkołę
nowoczesną, która odróżnia się
od innych placówek. Jak podkreślają nasi uczniowie oraz ich
rodzice, Liceum Ogólnokształcące w Sokółce, to miejsce, w
którym każdy może czuć się
dobrze i bezpiecznie. W naszej
szkole panuje atmosfera sprzyjająca rozwijaniu umiejętności,
zainteresowań oraz poszerzaniu
wiedzy.
Nauczyciele motywują uczniów
do aktywnego uczenia się,
wspierają każdego w trudnych
sytuacjach, tworzą atmosferę
sprzyjającą uczeniu się. Każdy
nauczyciel stara się przekazać
wiedzę w atrakcyjny dla młodego człowieka sposób. Grono
pedagogiczne stale podnosi
swoje kwalifikacje, uczestnicząc
w wielu szkoleniach. Nauczyciele odkrywają nowe metody
nauczania, aby lepiej dotrzeć do
młodego pokolenia. Świat się
rozwija, a My wraz z nim.
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Na rok szkolny 2021/2022 przygotowaliśmy ofertę
do 4 klas pierwszych:

wykorzystujących najnowsze
rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania i stosujących technologie informatyczne na miarę XXI wieku;
•
która jest Ambasadorem
Parlamentu Europejskiego.
Ściśle współpracujemy z instytucjami, szkołami wyższymi,
uniwersytetami oraz absolwentami naszej szkoły.
Nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Z sukcesami

uczestniczą w wielu olimpiadach i konkursach o zasięgu wojewódzkim,
ogólnopolskim
i międzynarodowym, m.in.:
Olimpiada Wiedzy o Mediach,
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym, Ogólnopolski Konkurs
Historyczny „Polska Piastowska”, Olimpiada Historyczna,
Olimpiada Solidarności, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada
Wiedzy o Prawie, Ogólnopolski
Konkurs Historyczny „Polska...

Nasi uczniowie o szkole...
Ponadto wprowadzamy
NOWOŚĆ: wszystkie zalety
szkoły językowej w ramach
kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika
w Sokółce. Od nowego roku
szkolnego 2021/2022 język angielski * realizowany będzie w
grupach międzyoddziałowych,
na czterech poziomach zaawansowania.
•
Chcesz się uczyć angielskiego efektywnie?
•
Chcesz w pełni wykorzystać i rozwinąć swoje zdolności?
•
Chcesz się wykazać w konkursach językowych od poziomu szkolnego po międzynarodowy?
Teraz możesz! Dołącz do
nas! Czekamy właśnie na Ciebie!
Language-school way of le-

arning English soon at your
local M. Kopernik Secondary
School. Effective and fun way
to learn English. Join us now!
We are waiting for YOU!
Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Sokółce, to
szkoła:
•
która została wyróżniona w
rankingu „Perspektywy” Najlepszych Liceów w Polsce uzyskując
tytuł „Brązowej Szkoły 2021”;
•
której Wysoka Kapituła
X Ogólnopolskiego Rankingu
Olimpijskiego
Europejskich
Szkół Praworządności RP 2021
roku przyznała tytuł „SREBRNEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY
PRAWORZĄDNOŚCI RP”;
•
która dołączyła do Sieci
Szkół w Chmurze Microsoft,

Ewelina: Swój pierwszy rok nauki zaczęłam w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Sokółce i chciałabym Was też
zachęcić do wybrania tej szkoły. Zacznę od nauczycieli, którzy są bardzo mili i pomocni, bardzo dobrze uczą. Szkoła jest bardzo duża, ma
dużą halę sportową. W sklepiku są bardzo smaczne kanapki. W szkole
panuje bardzo przyjemna atmosfera. Nigdy nie żałowałam decyzji o
wyborze szkoły. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym spotkamy się.
Szymon: Chciałbym zaprosić Was do naszej szkoły. Liceum, do
którego uczęszczam jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce naukowe i wiele można się tu nauczyć. Ponadto nauczyciele są cierpliwi i
wyrozumiali. Jednym słowem Liceum jest bardzo fajną szkołą i bardzo
się cieszę, że do niej uczęszczam.
Wiktoria: Jestem uczennicą I klasy LO w Sokółce i chciałabym
Was zachęcić do dołączenia do naszej społeczności szkolnej. Wybrałam
profil biologiczno-chemiczny, ponieważ od zawsze interesowały mnie te
przedmioty. Idąc na rozpoczęcie roku szkolnego bardzo się stresowałam
tym, że to wszystko, cały budynek, ludzie - mnie przytłoczą. Tak jednak
się nie stało. Już w pierwszych dniach września zaaklimatyzowałam się
w nowej klasie. Zdobyłam wielu wspaniałych znajomych. Nauczyciele
okazali się być bardzo wyrozumiałymi ludźmi. Sam budynek naszej
szkoły, mimo że wydaje się być ogromny i skomplikowany, to wystarczy
kilka dni, aby go poznać. Zachęcam Was do przyjścia do naszej szkoły,
gwarantuję, że nie będziecie żałować tej decyzji, a czas tutaj spęczony
będzie jednym z lepszych okresów w Waszym życiu!
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Nasza Niepodległa”, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy
Indeks” AGH z Krakowa, Ogólnopolski Konkurs Geograficzny
„Geo - Planeta”, Ogólnopolski
Konkurs Chemiczny „Alchemik”, Ogólnopolski Konkurs
Języka Angielskiego FOX, Ogólnopolski konkurs fotograficzny
„FOTOTęcza”, konkurs dla najlepszych młodych tłumaczy w
Unii Europejskiej Juvenes Translatores, Wojewódzki Konkurs
Recytatorski Poezji Leonardy
Szubzdy „Między milczeniem a
krzykiem” oraz w innych.

KIERUNEK: EDUKACJA

Wielu laureatów ww.
olimpiad uzyskało indeksy na
wyższe uczelnie.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce, stanowią najliczniejszą grupę
stypendystów Starosty Sokólskiego za wyniki w nauce oraz
sportowo-artystyczne. W I okresie roku szkolnego 2020/2021 aż
44 uczniów otrzymało stypendia
naukowe, a 21 uczniów sportowo-artystyczne. W II okresie
roku szkolnego 2020/2021 38

Przewodnik ósmoklasisty

Finale Wojewódzkim Licealiady
w Koszykówce 3x3, I miejsce
dziewcząt w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Narciarstwie Biegowym, III miejsce
w Finale Licealiady Województwa Podlaskiego w siatkówce
dziewcząt oraz wiele innych.
Wspieramy również naszych
uczniów trenujących w klubach
poza szkołą.
Dysponujemy nowoczesnym zapleczem sportowym
przeznaczonym do aktywności

uczniów otrzymało stypendia
naukowe, a 23 stypendia sportowo-artystyczne. Nasi uczniowie
otrzymują również Stypendia
Prezesa Rady Ministrów.
Doskonale wiemy, że ważna jest równowaga pomiędzy
wszystkimi sferami życia. Dlatego w czasie wolnym od nauki
Nasi uczniowie mają możliwość
uprawiania różnych dyscyplin
sportu i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych: piłka
siatkowa dziewcząt i chłopców,
futsal, lekkoatletyka dziewcząt i
chłopców, boks. W szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy Mikolo. Nasi uczniowie
osiągają spektakularne wyniki
w wielu dyscyplinach, m.in.: I
miejsce w Turnieju Finałowym
Licealiady województwa podlaskiego w siatkówce chłopców,
II miejsce chłopców w Finale Wojewódzkim Licealiady w
Drużynowych Biegach Przełajowych, I miejsce dziewcząt w
Finale Wojewódzkim Licealiady
w Drużynowych Biegach Przełajowych, II miejsce dziewcząt w
Finale Wojewódzkim Licealiady
w Sztafetowych Biegach Przełajowych, II miejsce dziewcząt w
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fizycznej, posiadamy: doskonale wyposażoną siłownię, salę
bokserską z ringiem, salę lustrzaną, pełnowymiarową halę
sportową, boisko, już wkrótce
będziemy gospodarzami nowoczesnej strzelnicy.
Ponadto dysponujemy nowoczesnym Centrum Multimedialnym, posiadamy laptopy i
tablety, które użyczamy uczniom
w okresie zdalnego nauczania.
W szkole prężnie działa
samorząd uczniowski, który
wspiera uczniów, podejmuje
liczne inicjatywy (np. akcje na
rzecz Schroniska dla Zwierząt),

uczestniczy w wielu projektach i kampaniach społecznych
(np. „Pola Nadziei 2020/2021”,
„Wspólnota to najważniejsza
relacja społeczna – aktywność i
rozwój inicjatyw lokalnych poprzez działania Młodych Liderów”).
Naszą dumą jest Szkolne Koło Wolontariuszy, które
włącza się w organizację wielu przedsięwzięć: Szlachetna
Paczka, akcje charytatywne i
działalność Caritas, opiekę nad
grobami bohaterów Wojny 1920
r., żołnierzy AK, grobami na-

uczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Nasze liceum za aktywną pomoc,
wsparcie i zaangażowanie w
organizację projektu #KOMÓRKOMANIA otrzymało od Fundacji DKMS Certyfikat „Szkoły
z życiem”.
Liceum Ogólnokształcące
w Sokółce otwiera się na świat.
Przed nami zagraniczne wyjazdy. Nasi uczniowie rozpoczynają
przygodę z ponadnarodową mobilnością uczniów przystępując
do realizacji projektu w ramach
POWER pn. „Nowe kompetencje lepsze jutro”. Już wkrótce
przeprowadzimy rekrutację na
wyjazd do Grecji, do przepięknie położonej miejscowości Platamonas.
Naszą licealną społeczność tworzą ludzie, którzy mają
liczne pasje, wizje i marzenia,
a szkoła umożliwia im realizacje i rozwój, właśnie dlatego
Liceum Ogólnokształcące w
Sokółce jest szkołą dla Ciebie,
dołącz do Nas. Zapraszamy!
Dyrektor
Zespołu Szkół w Sokółce
Anetta Zubrzycka
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Przewodnik ósmoklasisty

Zespół Szkół w Suchowoli
www.losuchowola.edu.pl / sekretariat@losuchowola.edu.p / tel. 85 712 40 10 /
www.facebook.com/Zespół-Szkół-w-Suchowoli-373625026426847
ÓSMOKLASISTO!

Zapraszamy do podjęcia nauki w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli
Do dyspozycji uczniów
mamy nowocześnie wyposażone pracownie + zaangażowani i
kompetentni nauczycieli + nowoczesne techniki kształcenia,
co daje nam wysoką pozycję w
rankingu PERSPEKTYWY.
Uczymy praktycznego
zastosowania języków
obcych: jęz. angielski,
angielski na poziomie
rozszerzonym, rosyjski,
niemiecki.
Realizujemy
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka,
biologia, przedmiot do wyboru
przez kandydata.
Zapewniamy wsparcie i
pomoc stypendialną: Nagroda
im. dr. Jerzego Bowszyca dla
najlepszego Absolwenta / CoJeżeli lubisz przyrodę,
chcesz prowadzić własne gospodarstwo rolne, marzysz o
pracy w instytucjach związanych z rolnictwem...
WYBIERZ TECHNIKUM
W SUCHOWOLI.
W zawodzie technik rolnik zdobędziesz umiejętności
w 2 kwalifikacjach: ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej /
ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
Kształcenie w zawodzie
technik rolnik trwa 5 lat i obejmuje kształcenie teoretyczne i
praktyczne.
W trakcie nauki dowiesz
się jak: prawidłowo uprawiać
rośliny i stosować nawożenie,
aby uzyskać dobre plony / jakie
rasy zwierząt hodować w gospodarstwie / przygotowywać pasze

6

8 kwietnia 2021 r.

roczne stypendia: Starosty Sokólskiego, Prezesa RM.
Posiadamy:
doskonale wyposażone pracownie / pełnowymiarową halę
sportową / dwie siłownie / nowoczesne boisko sportowe oraz
stołówkę.
Rozwijamy pasje!
sport / orkiestra / pierwsza pomoc / wolontariat.
Stawiamy na rozwój!
Szkoła Myślenia Pozytywnego / Szkolna Akademia Finansów / Ma-

raton Pisania Listów Amnesty
International / Fundacja WOŚP
/ klub szkolny UNICEF / Projekty i wymiany unijne.

i dobierać do potrzeb zwierząt /
bezpiecznie obsługiwać maszyny
i urządzenia / stosować programy komputerowe wspomagające
pracę rolnika / korzystać z usług
instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa
/ korzystać i pozyskiwać środki
unijne / organizować przecho-

wywanie i sprzedaż produktów
wytworzonych w gospodarstwie
Zapewniamy:
dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych / wycieczki
dydaktyczne / miłą i przyjazną
atmosferę.
Nasza szkoła współpracuje
z instytucjami działającymi na

rzecz rolnictwa: PODR w Sokółce, KRUS w Dąbrowie Białostockiej, PIP w Białymstoku, OSCHR
i Stacja Meteorologiczna w Białymstoku. Przy organizacji praktycznej nauki zawodu wspierają
nas rolnicy, którzy prowadzą
własne gospodarstwa oraz firmy
zaopatrujące rolnictwo np. Markety Rolno-Budowlane Krówka,
PSB Mrówka.
Od wielu lat szkoła uczestniczy w projektach, dzięki nim
uczniowie mają dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów, kursy podnoszące ich kwalifikacje i ułatwiające poruszanie
się na rynku pracy np. obsługi
koparko-ładowarki, wózków widłowych, pilarza, kombajnisty,
prawo jazdy kategorii B. W ramach tych projektów uczniowie
odbywają płatne staże i otrzymują całoroczne stypendia.

Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych, a jego postawa i cechy to:
komunikatywność, uczciwość
(w tym kupiecka), rzetelność,
dobra pamięć, zamiłowanie do
porządku, poczucie estetyki,
zrównoważenie emocjonalne,
odporność psychiczna, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu.
Kierunek ten ma za zadanie: wykształcić w przyszłym
absolwencie orientację marketingową i nauczyć: posługiwania
się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT,
posługiwania się przydatnymi w
zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy
z kontrahentami krajowymi i
zagranicznymi.
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Technik handlowiec to
atrakcyjny zawód dla ludzi: przebojowych, otwartych na kontakt
z drugim człowiekiem i szybko
zmieniającą się rzeczywistość;
kreatywnych, uczciwych, ambitnych, o wysokiej kulturze osobistej.
Jeśli jesteś kreatywny(a),
masz łatwość w nawiązywaniu
kontaktów z innymi, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle
posługiwać się komputerowymi
programami finansowo-księgowymi w zarządzaniu firmą handlową – przyjdź do nas.
Wybierając ten zawód w
naszej szkole, zdobędziesz umiejętności: obsługi urządzeń biurowych; posługiwania się finansowo-księgowymi programami
komputerowymi; organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością handlową przedsiębiorstwa; wykonywania prac
związanych z obsługą klientów
oraz realizacją transakcji kupna i
sprzedaży; prowadzenia działań
reklamowych i marketingowych;
bezpośredniej pracy z klientem;
prowadzenia rozmów i negocjacji z dostawcami i odbiorcami
towarów.
Szkoła przygotowuje do
egzaminu
potwierdzającego
dwie kwalifikacje w zawodzie:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej;
HAN.02. Prowadzenie działań
handlowych - uczniowie zdają
egzamin po pierwszym półroczu
klasy piątej.

Uczeń odbywa również
8-tygodniową praktykę zawodową w centrach handlowych,
punktach obsługi klienta, hurtowniach, sklepach.
Zajęcia i praktyki uczą:
przygotowywania ofert dla wymagających klientów, telefonicznej i mailowej obsługi klienta,
kierowania przedsiębiorstwem
handlowym, pozyskania nabyw-
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ców, zarządzania marketingowego, akwizycji towarów i ich
ewidencji, posługiwania się językiem obcym zawodowym; tego,
jak być kreatywnym i elastycznym na rynku pracy, entuzjazmu i zamiłowania do podróży
handlowych, inicjatywy, dokładności, rzetelności, sumienności,
pracy w e-marketingu.
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie
absolwenta do pracy w działach
handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i
marketingu czy kontroli handlowej oraz do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie, jako: Sprzedawca, Kasjer sklepowy, Przedstawiciel handlowy, Menedżer
produktu, Merchandiser, Pracownik działu marketingu, Pracownik agencji reklamowej, Pracownik działu obsługi klienta,
Sprzedawca usług finansowych.

Absolwenci, po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na dowolnie
wybranym kierunku studiów,
między innymi związanych z
handlem, np.: Handel zagraniczny, Marketing, Transport i
spedycja, Handel i zarządzanie
sprzedażą, Reklama multimedialna, Organizacja i technika
handlu.
Baza dydaktyczna:
2 pracownie handlowe
wyposażone w lady sprzedażowe, regały przeznaczone do
ekspozycji towarów, kasy fiskalne, wagi, skanery, metkownice,
druga pracownia wyposażona w przedmioty do aranżacji
wnętrza sklepu: manekin pełnopostaciowy, tors męski, korzystamy również z pracowni
komputerowej, gdzie młodzież
pracuje na programach sprzedażowych np. „Subiekt”.
Materiał i fot. ZS w Suchowoli

Misterium Paschalne
w sokólskim SOSW

Podopieczni Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w
Sokółce przedstawili Misterium
Paschalne, wykorzystując do tego
teatr cieni. Widowisko świetnie
przygotowane pod względem artystycznym, z nastrojowym podkładem muzycznym, zrobiło na
widzach ogromne wrażenie.
Wśród publiczności, obok
podopiecznych SOSW, ich opiekunów i nauczycieli, miejsce w
pierwszym rzędzie zajęła Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Elżbieta
Szomko wraz z gościem specjalnym – Wicestarostą Sokólskim
Jerzym Białomyzym.
Kiedy młodzi aktorzy zeszli
ze sceny, miejsce na niej zajęła
trójka podopiecznych placówki,
która w ciekawy sposób, z użyciem rekwizytów opowiedziała
o tradycjach i obrzędach wielkanocnych.

niałego występu, który zrobił na
nim olbrzymie wrażenie.
„Dla mnie Święta Wielkanocne są symbolem zwycięstwa
dobra nad złem, miłości nad
nienawiścią, życia nad śmiercią.
Niech te Święta przyniosą każdemu z nas przede wszystkim
nadzieję, że ten czas, w którym
żyjemy, czas pandemii się skończy.
Wam i Waszym rodzinom dużo
zdrowia i wszystkiego dobrego.
Oby Wam się działo jak najlepiej,
nie zabrakło miłości i wzajemnego zrozumienia.” – życzył Jerzy
Białomyzy.

Część artystyczną zakończyły życzenia świąteczne od
podopiecznych SOSW, Dyrektor
i Wicestarosty Jerzego Białomyzego. Wicestarosta zanim złożył
życzenia, podziękował za zaproszenie i pogratulował młodym
artystom i ich opiekunom wspa-

Następnie wszyscy udali się
na symboliczne śniadanie wielkanocne, zaaranżowane przy przepięknie, świątecznie udekorowanych stołach, na których czekały
już tradycyjne, świąteczne potrawy.
Patrycja A. Zalewska

NOWA OFERTA EDUKACYJNA

Od 1 września planujemy utworzenie Szkoły Branżowej I
stopnia (oddział wielozawodowy).
3-letnia szkoła branżowa dawałaby możliwość uzyskania zawodów: sprzedawca, rolnik, kucharz, kelner, cukiernik, fryzjer,
stolarz oraz mechanik samochodowy.
Do współpracy ze szkołą przystąpili przedsiębiorcy z Suchowoli i Sztabina: Pensjonat Poniatowski, zakład cukierniczy
ANDRAKA, zakład stolarski Czerwiński ze Sztabina, zakład mechaniczny Wirkowski oraz najnowocześniejsze gospodarstwa rolne.
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Modernizacja PPP w Dąbrowie Biał.
Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarostę Jerzego Białomyzego
zawarł umowę z firmą FACIT
Usługi Budowlano-Remontowe
Z. Hebda na „Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie
Białostockiej”. Kompleksowa
modernizacja placówki zostanie przeprowadzona w ramach
realizowanego przez Powiat
projektu pn. „Poprawa jakości
infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Dąbrowie Biał.” z RPO Woj.
Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej VIII. W zakresie robót budowlanych, które
zostały już rozpoczęte, znajdzie
się m.in. remont ścian, stropów
pomieszczeń oraz posadzek.

Hi-fi Brus-li
Jeśli oceniasz książkę po okładce,
to… dobrze. Bardzo dobrze. Konia wyładowanego po same brzegi owsem (z rzędem) temu, kto
nie potrafi rozpoznać romansidła po okładce. Niestety, zamiast
książek bywa często, że oceniamy
po okładce ludzi. A raczej po obwolucie, bo chyba tak możemy
traktować nasze ubrania. No
cóż, czasami jesteśmy dziełami
pełnymi dziwnej treści… i nie

Starosta Piotr Rećko:
Realizujemy plan rozwoju
poradni psychologiczno-pedagogicznych w Dąbrowie Biał. i w
Sokółce i doposażamy je. W Sokółce są to nowe sale terapeutyczne, w Dąbrowie Biał. - narzędzia
m.in. do terapii Tomatisa, terapii
osób z autyzmem, z problemami
słuchowymi. (…) Dziękuję pani
Dyrektor Iwonie Iwańczuk, panu
Staroście Jerzemu Białomyzemu,
Dyrektor Alicji Rysiejko i wielu
osobom zaangażowanym w ten,
jakże ważny, dla naszych małych
mieszkańców projekt.
Wicestarosta Jerzy Białomyzy:
Trwa remont pomieszczeń
Poradni, zarówno gabinetu dy-

prawdziwe

prawdziwk
mówię tu o treści żołądka.
Zacznijmy jednak od początku.
Ostatnio udało mi się wyrwać,
ale nie porwać całkiem fajną koszulkę. Artystyczny nadruk całkiem trafił w mój gust, dlatego
ciuch nawet nie zobaczył szafy
i od razu wylądował na mnie.
Zaraz po debiucie koszulki na
scenie społeczeństwa doszło do
pewnego zdarzenia.

rektora jak i sekretariatu oraz
gabinetów terapeutycznych, pedagogicznych, psychologicznych
i logopedycznych. Projekt opiewa
na ok. 192 tys. zł, wkład Powiatu
w granicach 50 tysięcy zł. Dzięki
remontowi Poradnia zyska nową
jakość, zarówno jeżeli chodzi o
pomieszczenia jak i sprzęty do
terapii i diagnozy dzieci. Serdecznie dziękuję panu Staroście
Piotrowi Rećko, całemu zespołowi projektowemu, który się
przyczynił do realizacji projektu.
Szczególne podziękowania należą się też ludziom, którzy pracowali nad pozyskaniem funduszy
i przeprowadzeniem przetargu.
Dziękuję za współpracę Dyrektor
Poradni pani Iwonie Iwańczuk.
Mamy nadzieję, że po remoncie
poradnia będzie funkcjonowała
jeszcze lepiej a standard obsługi
naszych dzieci z Powiatu i z gminy Dąbrowa Białostocka podniesie się znacząco.

Na ulicy zatrzymał mnie nieznajomy, zaczął ściskać mi dłoń
i gratulować dobrego gustu muzycznego. Mój gust muzyczny
jest jak moja niechęć do pozytywizmu. Posiadam coś takiego, ale przyznanie się do tego w
towarzystwie może skutkować
utratą zębów.
- Ja bardzo przepraszam, ale o
co się rozchodzi? – spytałem w
końcu.
- Jak to, o co? Kolego, masz
przecież koszulkę najlepszego
zespołu muzycznego na świecie.
Cieszę się, że w tym mieście ktoś

Podziękowanie
Z głębi serca wyrażamy wdzięczność Radnym Województwa Podlaskiego Pani Wiesławie Burnos oraz
Pawłowi Wnukowskiemu za życzliwy gest i wsparcie w postaci piłek dla uczniów naszego Ośrodka.
Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli sięgać coraz wyżej. Nasi uczniowie będą mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach organizowanych przez UKS SOKOLIKI SOSW działających w naszym Ośrodku.
Dziękujemy za okazane serce oraz pomoc, dzięki której możemy rozwijać sprawność ruchową naszych
uczniów, zwiększać ich aktywność. Jest to przecież niezbędny warunek do prawidłowego rozwoju każdego
dziecka. SOSW w Sokółce
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Dyrektor Iwona Iwańczuk.
Oprócz prac remontowych,
które obecnie trwają, planowane jest wyposażenie wszystkich
gabinetów w meble i pomoce dydaktyczne. (…) Mamy nadzieję,
że to wpłynie na poprawę jakości naszej pracy. Do narzędzi,
które planujemy zakupić, należą jeszcze niespotykane na naszych terenach testy do diagnozy
ADOS-2 jest to tzw. złoty środek,
który potrafi określić symptomy
autyzmu. Na podstawie tych wyników można określić jednostkę
chorobową. Poradnia dysponuje
4 specjalistami, którzy wpisani
są na krajową listę klinicznych
diagnostów autyzmu. (…) Nowe
narzędzia pomogą nam postawić właściwą diagnozę. Chciałabym podziękować dla wszystkich osób, które przyczyniły się
do tego, że rozpoczęto realizację
tego projektu. Szczególne podziękowania przekazuję dla pana
Starosty Piotra Rećko, Wicestarosty Jerzego Białomyzego oraz
dla wszystkich pracowników
Starostwa, którzy zaangażowali
się w prace przygotowawcze do
realizacji tego przedsięwzięcia.
oprac. ICA

słucha dobrej muzyki.
- A… a…ale ten, tego… Ja nie
wiem nawet jaki to jest zespół.
Meloman zadrżał, jakby dostał w
twarz brudną, mokrą szmatą.
- Po prostu spodobała mi się wizja artystyczna, dlatego kupiłem
– wytłumaczyłem.
Fan poczerwieniał, a potem
sczerniał jak karkówka na grillu
polanym benzyną.
- JAK ŚMIESZ! TY GNOJU! TY
PROFANIE! Nosisz koszulkę zespołu, a nie słuchasz ich muzyki?
- No… Tak było – nie wiedziałem,
w czym problem. W szafie mam
koszulkę z Bitwą pod Grunwaldem, a z żadnym niemieckim
zakonnikiem w życiu się nie biłem. Ba, gdzieś mam nawet bluzę
z logo NASA, a przecież mam lęk
wysokości – strach wejść na drabinę, nie mówiąc już o lecie na w
kosmos.
- Ściągaj to natychmiast! Nie jesteś godzien jej nosić! – krzyknął
fan.
- No, chyba żartujesz – odparłem.
Ku mojemu zaskoczeniu, nie
żartował. Rzucił się na mnie z
zamiarem zerwania ze mnie
ubrania.
Broniąc się przed atakiem, zobaczyłem, że w naszym kierunku
zmierza patrol policji.
Uratowany.
…
Dostałem mandat za ekshibicjonizm.
Kamyk

Rekomendacja
„Szczęśliwy zegar z Freiburga”
Autor: Robert M. Rynkowski
Kategoria: Beletrystyka dla dzieci i młodzieży
Trzynastoletni Karol mieszka na wsi pod Suwałkami. Kiedy
jego ojciec trafia do szpitala w
Warszawie, chłopiec jest przerażony. Sądzi, że życie ojca jest
związane ze starym rodzinnym
zegarem. Chłopiec za wszelką
cenę pragnie odzyskać pamiątkę. W poszukiwaniach pomagają mu koleżanki ze szkoły.
Razem odkrywają niezwykłe
właściwości zegara z pozytywką.
Okazuje się, że zegar wyprodukowano we Freiburgu jako…
zegar szczęścia. Czy muzyka
płynąca z pozytywki rzeczywiście może sprawić, że będziemy
szczęśliwi? I czy twórca zegara,
Johann Krebs, był tylko genialnym zegarmistrzem, a może
kimś więcej? To trzymająca w
napięciu książka przygodowa:
zwroty akcji, pościgi, zaskakujące wynalazki. Ale nie tylko. To
także opowieść o relacjach między dziećmi: przyjaźni, ale także
wrogości i uprzedzeniach, które
warto przezwyciężać.
Robert M. Rynkowski, pisarz i publicysta, o sobie mówi,
że pochodzi z trochę innej epoki. Zaczytywał się w przygodach
Pana Samochodzika, „Dziewiątki” z „Kapelusza za sto tysięcy”,
Tomka Wilmowskiego. Uważa,
że w każdej książce powinno o
coś chodzić. Wierzy, że właśnie
tak pisze dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Można go spotkać na
ulicach prawobrzeżnej Warszawy oraz w blogosferze i mediach
społecznościowych.
źródło: dwukropek.com.pl
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