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Osoby z niepełnosprawnością – pełnoprawnymi
członkami społeczności lokalnej
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława
Burnos oraz radny wojewódzki
Paweł Wnukowski odwiedzili Starostwo Powiatowe ażeby
podpisać umowę z Powiatem
Sokólskim reprezentowanym
przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz z Dyrektor PCPR
Alicję Rysiejko. Umowa dotyczyła dofinansowania projektu
pt.: „Niepełnosprawne osoby z
Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”.
Starosta Sokólski Piotr Rećko
Chciałbym serdecznie podziękować seniorom – ich motywacja jest dla nas motorem
do pozyskiwania środków. To
pokazuje też, że Klub Senior+,
który wyremontowaliśmy – żyje.
Seniorzy skupieni wokół niego
mają pomysł na wolny czas i rekreację. Dziękuję również LGD
Szlak Tatarski, na czele z jego
zarządem - Piotrem Bujwickim
i Alicją Rysiejko. Dziękuję kie-

rownik Joannie Bieszczad, która
przygotowywała wniosek, ale
szczególne podziękowania kieruję do Pawła Wnukowskiego,
naszego radnego z powiatu, pani
Wiesławy Burnos naszej marszałek i pana Artura Kosickiego, jak
i całego Zarządu, bo bez akceptacji Urzędu Marszałkowskiego,
tych pieniędzy po prostu by nie
było.
Kierownik Referatu Rozwoju
Joanna E. Bieszczad:
Projekt zakłada integrację,
reorientację i zaspokojenie potrzeb nie tylko socjalnych, ale
również zdrowotnych naszych
emerytów. Zakupione zostaną
sprzęty służące do rehabilitacji
i usprawniania – łóżko masujące, relaksujące fotele, również
zostanie zakupiona bieżnia aby
nasi seniorzy aktywniej spędzali
czas. W ramach projektu będą
odbywały się również zajęcia
typu artystycznego: filcowanie,
gotowanie, robótki ręczne.

Powiat Sokólski uzyskał dofinansowanie ze środków EFS
w ramach RPO Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 328 026,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w tym opiekuńczych, na terenie obszaru działania LGD Szlak Tatarski tj. gmin: Sokółka, Kuźnica,
Krynki, Szudziałowo i Sidra oraz aktywizacja i integracja
osób starszych. Działania projektowe realizowane będą głównie w siedzibie Klubu „Senior+” w Sokółce. W ich ramach
uczestnicy wezmą udział w warsztatach m.in.: krawieckich,
kulinarnych, rękodzielniczych, wyjazdach integracyjno-edukacyjnych oraz skorzystają ze specjalistycznego poradnictwa.
Projekt będzie realizowany 12 miesięcy, uczestnikami będą
44 osoby, w tym opiekunowie pracujący w Klubie.
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Przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób w
wieku 60+ jest ważne, szczególnie w dobie pandemii, na
co zwróciła uwagę Członek
Zarządu Województwa Wiesława Burnos:
Seniorzy – to grupa społeczna, która wymaga specjalnej
troski i zainteresowania się nimi
i zaopiekowania się, wpisuje się
to zarówno w działania całego
Zarządu Województwa jak i
marszałka Artura Kosickiego.
Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, gratuluję złożonego
wniosku i życzę jak najlepszego
skorzystania z tych pieniędzy w
dobie pandemii, gdzie zmieniły
się nasze priorytety, wartości.
Ten projekt na pewno będzie
służyć ludziom starszym do integracji i powrotu do normalności.
Radny wojewódzki
Paweł Wnukowski:
Bardzo duży wpływ na tą
decyzję miała pani Marszałek,
także z całego serca dziękuję, że
dba o osoby starsze, widzi ich
potrzeby wspólnie z panem prezesem. Cieszy fakt, że jest taka
wspaniała grupa, która ze sobą
współpracując tworzy projekty,
umie dostrzec bardzo wiele niezbędnych potrzeb, nie tylko osób
starszych, ale także wszystkich
mieszkańców z powiatu sokólskiego. Czekamy na kolejne projekty, które będziemy wspólnie
realizować.
PBA

Powiateka – Uwolnij
książki, dziel się z innymi!

Dołączamy do „uwalniaczy” książek, a Ty dołącz do
nas! Chcemy dzielić się radością czytania. Pomysł nie jest
nowy – idea Rona Hornbakera
(USA) rozpowszechniła się w
ciągu 20 lat na kilka kontynentów. Bookcrossing polega na
pozostawianiu przeczytanych
książek w miejscach publicznych po to, by znalazca mógł
je przeczytać i przekazać kolejnym czytelnikom.
Nasza lokalna Powiateka
to docelowo miejsce rozmów o
książkach, pole wymiany myśli
i rekomendacji lektury, to także
przestrzeń do spotkań z ciekawymi ludźmi. Śledź nasze działania, zapraszamy!
Chcesz uwolnić książkę,
której nie czytasz? Masz ochotę
przeczytać książkę uwolnioną
przez kogoś? Już niebawem zaprosimy do siedziby Klubu Senior+ w Sokółce (ul. Lelewela

1C). Czytelniku, będziesz mógł
wybrać książkę i zatrzymać ją
na własność i pamiętaj… książki nie lubią samotności, niech
krążą z rąk do rąk!
W związku z sytuacją epidemiczną otwarcie Powiateki
jest planowane na maj 2021 r.
Jesteśmy w trakcie gromadzenia księgozbioru, który
będzie udostępniony szerokiej
grupie czytelników w różnym
wieku. Zwracamy się z prośbą
o podzielenie się swoimi zbiorami z Powiateką, jeszcze przed
jej otwarciem.
Drodzy Darczyńcy, przyjmiemy każdą liczbę książek z
dowolnych dziedzin.
Kontakt w celu przekazania
książek:
502 331 360, 501 612 698
powiateka@gmail.com
www.facebook.com/powiateka.

Makrama w bibliotece
Jeszcze do końca kwietnia
w holu Biblioteki Publicznej
w Sokółce (w reżimie sanitarnym) do obejrzenia wystawa
plecionek pt. „Makrama” autorstwa sokółczanki Moniki
Wierzchoń.
Z zawodu psycholog zarządzania, nauczyciel, trener
ale przede wszystkim artystka.
Prowadzi warsztaty arteterapeutyczne dla dorosłych i młodzieży, podczas których stosuje
„leczenie” sztuką. Makrama to
sztuka wiązania sznurków znana od starożytności. Do pracy
używa się tylko dłoni. Samo
słowo wywodzi się z języka
arabskiego i oznacza wiązaną
ozdobę. Sztuka makramy to nie
tylko umiejętność dokładnego
wykonania splotów, ale także kreatywność oraz inwencja
twórcza zaplatającego, a także
niesamowity relaks.

Inne prace autorki do obejrzenia na Fb „MW Pracownia
Artystyczna”. Tam też można
znaleźć informacje o warsztatach prowadzonych przez arteterapeutkę.
Informuje Beata Grecka Biblioteka Publiczna w Sokółce.
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W Dolinę Biebrzy na majówkę?
Jeśli ktoś nie był - to warto doświadczyć uroków natury
wybierając na wędrówkę tereny Górnego Basenu Biebrzy.
Na trasie nie może zabraknąć
wejścia na wieżę widokową
(usytuowaną na Wyspie Szuszalewskiej, 7 km od Dąbrowy
Biał.) i ogarnięcia wzrokiem
panoramy bezkresnych bagien
Doliny Biebrzy.

Ścieżka jest pętlą zaczynającą się i kończącą w Szuszalewie,
przy krawędzi wyspy mineralnej,
ok. 0,5 km na północny-zachód
od drogi Dąbrowa Białostocka –
Lipsk. Blisko wejścia na kładkę
znajduje się parking oraz wiata
turystyczna dająca możliwość
odpoczynku oraz podziwiania
panoramy biebrzańskich bagien.
Szuszalewo to niewielka wieś

położona na skraju niezwykle
uroczych krajobrazowo i przyrodniczo cennych torfowisk niskich, zwanych mechowiskami.
Napotkamy tu unikalne gatunki
flory. Rozlokowane na kładce 2
punkty przystankowe są doskonałym miejscem odpoczynku,
obserwacji łosi i wsłuchania się w
śpiew skowronka łąkowego, czajki, rycyka, czy kszyka. Szuszalewskie mokradła to także ostoja
globalnie zagrożonej wodniczki,
którą można usłyszeć, a przy
odrobinie szczęścia zobaczyć już
po przejściu pierwszych kilkuset
metrów kładki. Ścieżka biegnie
dalej półkolem przez torfowiska
przejściowe z żurawiną błotną i
owadożerną rosiczką oraz zarośla brzozowo-wierzbowe. Ostatni odcinek kładki przechodzi
przez mechowiska, gdzie pośród
turzyc wypatrzyć możemy niepozornego storczyka – lipiennika
Loesela.

Konkurs na „Buntowniczki”
Uczennica klasy 2G sokólskiego LO Emilia Klej – zdobyła
wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Buntowniczki”. Organizatorem konkursu była Biblioteka
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26, a
współorganizatorem SP 140
im. K. Jeżewskiego w Warszawie. Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy historycz-

źródło: Biebrza24, www.Biebrza.pl
fot. A.Sielewicz

DawnaSokólszczyzna
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Święto morza w Sokółce, 1934 rok /fot. zaproponował K. Promiński/

imponująco wyglądała imitacja
„transatlantyckiego” parowca,
pomysłowo zmontowanego na
samochodzie i posuwającego
się za maszerującą piechotą. Nie
dopisały tylko w defiladzie organizacje społeczne. Maszerował
oddział kolejarzy (prawdopodobnie kolejowe P.W.) złożony
z tych, którym kazano maszerować; parę dziewczynek ze szkoły
powszechnej w marynarskiem
przebraniu i dwa sztandarki niesione przez osoby pochodzenia
mniejszościowego. Na Sokółkę
to za mało, jeżeli chodzi o manifestację uczuć narodowych w

źródło Fb:
LO w Sokółce

Grzegorz Ryżewski*

„Święto morza”
- Sokółka 1934 r.

„Sokółka — w porównaniu z Kresami, to już Europa.
Miasto powiatowe, położone
mniej więcej na połowie drogi
między Grodnem, a Białymstokiem, a zatem i do Warszawy
niedaleko.
W dniu 29 czerwca r. b., w
uroczystość św. Piotra i Pawła,
kiedy to cała Polska budziła w
narodzie uczucie świadomości
potęgi państwowej, jaką naród
osiąga z posiadania własnego
dostępu do morza, w Sokółce
również odbyły się uroczystości Święta Morza. Najpierw
nabożeństwo w kościele z okolicznośeiowem kazaniem, wygłoszonem przez ks. Michała
Sawlewicza, następnie defilada
wojsk garnizonu Sokólskiego
i organizacji społecznych. Co,
jak co, ale defilada zasługuje na
to, aby kilka słów o niej powiedzieć.
Odbyła się oczywiście wobec tłumów zalegających ulice
i chodniki. Ładnie przygrywała orkiestra wojskowa, dziarsko
maszerowały oddziały wojska,

nej na temat wybitnych Polek,
kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych, a także
rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. Uczestnicy mieli za
zadanie przygotowanie projektu
muralu, który zwracałby uwagę
odbiorców na kobiety, które nie
poddają się stereotypom i poszukują swojej drogi życiowej.
Na konkurs wpłynęło ponad 400 prac z całej Polski.
To nie jest pierwszy sukces
Emilii. Już wielokrotnie z powodzeniem reprezentowała naszą
szkołę w konkursach plastycznych różnego szczebla i zdobywała nagrody. Mogliśmy też
podziwiać jej prace w szkolnej
gablocie i na szkolnym FB.
Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowała również
Wiktoria Prokorym z kl. 3a.
Dziękujemy dziewczętom
za udział i serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

dniu wielkim dla Narodu. Powyższa okoliczność powoduje
zastanowienie się. Gdy się idzie
przez świat i obserwuje przedmioty napotykane po drodze, to
najpierw w wpada w oko strzelista wieża kościelna. Gdzie z dalekiej jeszcze odległości Sokółka
widoczna jest dzięki wyniosłym
wieżom kościoła, górującym nad
miastem i okolicą. Po przybyciu
do Sokółki — w szczególności w
dzień świąteczny — myśli oczy
zwracają się w stronę kościoła.
Kościół tutaj bardzo ładnie
jest położony, choć w środku

miasteczka, a jednak tworzy jak
gdyby odrębny teren, ładnie zadrzewiony i starannie utrzymany. Świadczy to o troskliwości i
poczuciu piękna u ludzi, którzy
ten teren mają w swej opiece.
Budowa kościoła oryginalna,
ale niepozbawiona piękna i pomysłowości. Tuż obok kościoła,
przy ładnej bramie wejściowej
w obręb kościoła, u wejścia do
jednego z lokali, widnieje tablica
z napisem na niej: „Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Sokółce”. W tym to lokalu prowadzi się
systematyczna praca poświęcona
wychowaniu Młodzieży na dzielnych obywateli kraju. W Ognisku S. M. P. pełno życia i gwaru
młodzieńczego. Widząc przyjazne spojrzenia zebranej tam
młodzieży, a mając strudzone
nogi daleką podróżą, wchodzę
do Ogniska mile witany przez
młodzież. Jest podobno 2 zasadą
w S. M. P. , że dla ludzi dobrej
woli podwoje Ogniska organizacyjnego szeroko są otwarte.
Dziwnem tylko jest, w jaki
sposób te kochane dzieci wyczuły sercem, że mam wielki
szacunek dla ich celów i zadań.
Kilka chwil spędzonych w Ognisku wśród młodzieży, zajętej swą

pracą organizacyjną, utwierdziły mię w przekonaniu, że tutaj właśnie jest ta kuźnia, gdzie
hartuje się wola młodzieńcza,
gdzie wykuwa się oręż do doskonalenia życia.
Smutnem jest tylko, że
ogół starszego społeczeństwa,
poza bardzo nielicznemi jednostkami czy to nie zdaje sobie
sprawy z potrzeby popierania
dążeń Młodzieży Stowarzyszonej i wpływania na cały ogół
Młodzieży, by nie traciła czasu
na próżno za młodu, czy też
niema odwagi cywilnej do wyznawania przekonań swoich.
Dość, że młodzież zmuszona
jest pokonywać w swym wysiłku w pracy społecznej nawet
opieszałość i niedbałość starszego społeczeństwa o lepsze
jutro.
Natomiast pocieszającem
jest, że w gronie samej Młodzieży Stowarzyszonej są jednostki
pełne zapału do pracy, posiadające duży zasób doświadczenia
w pracy organizacyjnej i dużo
poświęcenia”.
„Święto morza”, 1934 r.
Wyd: Ligi Morskiej i Kolonialnej
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa
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Rowerem przez Sokółkę
Zakładając, że kolegiata
pw. św. Antoniego, przykościelne budynki i nekropolie
poznaliśmy od podszewki - nie
pozostaje nic innego jak wsiąść
na rower i poznać Sokółkę nieoczywistą...
Wyruszamy z parkingu
przykościelnego i kierujemy się
w stronę Białegostoku ulicami:
Grodzieńską i Białostocką. Jadąc Białostocką dojeżdżamy do
skrętu w lewo z kierunkowskazem: Słojniki. Skręcamy i jadąc ul. Konopnickiej szukamy
kierunkowskazu: Ulica Górna.
Skręcamy w lewo w ul. Górną,
po minięciu nr 26 - skręcamy w
lewo, w boczną uliczkę i tak docieramy do wzgórza zw. potocznie „BAŁKANY.”
Ze wzgórza możemy podziwiać panoramę Sokółki. To
właśnie niedaleko tego miejsca
powstał dwór myśliwski Sucholda, a było to w czasach gdy właścicielem tych ziem była królowa
Bona. Gdy spojrzymy w prawo
dostrzeżemy wieżę kościoła i
dachy domów jednorodzinnych
czyli Osiedle Zielone.
Na łąkach pomiędzy Osiedlem Zielonym i ul. Dolną w
lipcu 1920 r. rozegrały się ciężkie
walki Słuckiego Pułku Piechoty
z bolszewikami. To tutaj walczył
późniejszy rotmistrz Witold Pilecki.
Ze wzgórza dostrzeżemy
też wieżę sokólskiej kolegiaty
i cerkwi. Doskonale też widać
dawną dzielnicę żydowską oraz
teren byłego getta, którego historię można poznać w Sokólskim
Muzeum.
Wracamy na ul. Górną i
zjeżdżamy mocno w dół kierując się na ul. Roski Małe, którą
dotrzemy do przejazdu kolejowego. Zatrzymujemy się przed
torami i na wzgórzu po drugiej
stronie torów widzimy powojenną kamienicę. To w jej pobliżu
po zamknięciu Żydów w getcie
grzebano zmarłych.
Przejeżdżamy tory kolejowe, po których jechały transporty deportowanych na Sybir
mieszkańców powiatu sokól-
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skiego, a w przeciwną stronę do
Treblinki i Oświęcimia wywożono mieszkańców naszego miasta
wyznania mojżeszowego.

ło się przez niego ponad 3000
więźniów. Część z nich trafiła do
niemieckiego obozu koncentracyjnego Stuthoff.

Gdy tylko miniemy tory
wjeżdżamy na były teren GETTA. Jedziemy ul. Sienną i po
lewej stronie mamy dość pokaźny parterowy budynek. Wybudowali go Sowieci podczas
pierwszej okupacji trwającej do
czerwca 1941 roku. Mieściła się
tam łaźnia miejska zw. „banią.”

Ruszamy dalej ul. Targową
i kierujemy się w stronę ul. Sikorskiego. Jadąc ul. Sikorskiego docieramy do ul. Malmeda.
Widoczna tabliczka informacyjna kieruje nas na cmentarz
pożydowski. Ta pożydowska
nekropolia jest jedną z najlepiej

Dojeżdżamy do ulicy 1
Maja. Skręcamy w prawo i na
wprost Urzędu Skarbowego
mamy POMNIK WOLNOŚCI.
(fot. obok) W okresie międzywojennym stał on w parku miejskim. Wybudowany w r. 1927
upamiętniał sokółczan poległych w wojnie 1920 r. Przy pomniku odbywały się przed wojną
wszystkie państwowe uroczystości. Pomnik został rozebrany
przez Sowietów po wkroczeniu
do Sokółki w 1939 roku. Na jego
fundamencie Sowieci postawili pomnik Lenina, który stał do
1941 r. i został zniszczony przez
Żydów na rozkaz Niemców.
Tuż za Urzędem Skarbowym znajduje się Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, której budynek
stoi na fundamentach dawnej
synagogi. Przed szkołą znajduje się tablica upamiętniająca
mieszkańców Sokółki wyznania
mojżeszowego, którzy zginęli
podczas Holokaustu.
Wracamy na ulicę Białostocką i kierujemy się w stronę
Białegostoku. Tuż za sklepem
„Biedronka” skręcamy w ul. Targową i docieramy do targowiska
miejskiego. Na placu targowym
można dostrzec olbrzymie betonowe sześciokątne płyty pochodzące z byłego posowieckiego
lotniska wojskowego budowanego w podsokólskich Kraśnianach
w ramach przygotowań Sowietów do inwazji na Niemcy. Tuż
za ogrodzeniem terenu targowego przy ul. Ogrodowej stoi długi biały budynek kryty czerwoną
dachówką. Jest to jedyny ocalały
budynek po niemieckim obozie
karnym, który funkcjonował tu
w latach 1942-1944. Przewinę-

Do pokonania: ok. 25 km
Potrzebujemy:
zapału, INFO nr 237 i roweru trekkingowego
lub górskiego
Czas operacyjny: zależny od naszej motywacji...
i kondycji
Tu przed II wojną światową
obchodzono wszystkie święta
państwowe. W centralnym miejscu znajduje się głaz upamiętniający 300-lecie osadnictwa
tatarskiego na Ziemi Sokólskiej
postawiony w 1979 r. Głaz stoi w
miejscu, w którym przed wojną
stał wspomniany Pomnik Wolności. Za pomnikiem widoczny
jest okazały Dąb Wolności posadzony 3 maja 1921 r. dla uczczenia odzyskania niepodległości
przez Polskę. W parku znajduje
się też skwer porucznika Władysława Borysewicza ps. „Kasper” - dowódcy placówki AK
Sokółka.
Uwagę zwraca odnowiona kamieniczka Tyzenhauza
z XVIII w., w której obecnie
znajdują się pracownie SOK-u i
Punkt Informacji Turystycznej.
W innej kamienicy z czasów Tyzenhauza znajduje się Muzeum
Ziemi Sokólskiej, w którym warto obejrzeć dział etnograficzny,
izbę poświęconą Tatarom osiedlonym tu przez króla Jana III
Sobieskiego i dział historyczny.

zachowanych w województwie.
Cmentarz został założony już
w 1698 r. i pomimo tego, że jest
mocno zarośnięty warto go zwiedzić gdyż można na nim znaleźć
ciekawe macewy.
Po zwiedzeniu cmentarza
wracamy na ul. Sikorskiego i
po paru metrach skręcamy w ul.
Dąbrowskiego.
Przy tej ulicy stoi budynek
z ponurą historią, w którym
swoją siedzibę miał Powiatowy
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. To tutaj mordowano i brutalnie przesłuchiwano w okresie
powojennym żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Obok dawnej siedziby UB
już przy ul. Ściegiennego stoi
budynek, w którym w okresie
powojennym kwaterowali żołnierze KBW, prowadzący akcje
przeciwko żołnierzom II konspiracji (obecnie sklep monopolowy). Tuż przed nim znajduje się
były budynek przedwojennego
Magistratu - jednak został tak
odnowiony, że nie przypomina
już dawnej siedziby władz miejskich. Skręcamy w stronę parku
miejskiego.

Obiektem, który bez wątpienia najbardziej przykuwa
uwagę jest Cerkiew pw św.
Aleksandra Newskiego wybudowana w latach 1850-1853. We
wnętrzu znajduje się ikonostas
pochodzący z 1905.
Skręcamy w ul. Piłsudskiego (tu koniecznie: przerwa na
tradycyjne lody w „Bistro u Matczaka” i docieramy pod pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego
upamiętniający zwycięską Bitwę nad Niemnem z września
1920 roku.
Cofamy się i z ul. Piłsudskiego skręcamy w ul. Ściegiennego kierując się w stronę
sanktuarium. Tuż za blokami dostrzegamy piękną przedwojenną
willę Pietrasza, w której podczas
wojny ulokowało się sowieckie
NKWD a od 1941 niemieckie
Gestapo. W piwnicach budynku
przetrzymywano więźniów.
Z ul. Ściegiennego skręcamy w prawo i dojeżdżamy do
świateł. Skręcamy w lewo w ul.
Grodzieńską. Niemal na wprost
dzwonnicy znajduje się budynek
ZDZ. Zaraz po wojnie mieścił się

tutaj Urząd Skarbowy i to właśnie
do tego obiektu 24 maja 1945 r.
w biały dzień weszli żołnierze z
oddziału wachmistrza Stanisława Chmielewskiego „Bohuna” i
zabrali na potrzeby oddziału ok.
700 tys. zł.
Ruszamy dalej ul. Grodzieńską. Obok stadionu i basenu znajduje się Karczma pod
Sokołem. Przed wojną mieszkała tu rodzina Jelskich i Łałkajtis.
Alfred Łałkajtis - żołnierz AK został zamordowany przez Niemców w łomżyńskim więzieniu po
brutalnych przesłuchaniach. Ro-

W okresie powojennym kwatera żołn

dzina Jelskich trafiła zaś na nieludzką ziemię wywieziona przez
Sowietów. Po wojnie przez krótki
czas mieścił się tu sierociniec.
Dalej poruszamy się ul.
Grodzieńską i docieramy do
rozwidlenia dróg z kapliczką z
1906 r., która była świadkiem
wielu wydarzeń. Tu w listopadzie 1918 r. sokółczanie wyszli
tłumnie na ulicę naprzeciw prowadzonych przez Niemców na

W latach 40. XX w. łaźnia miejska

egzekucję zakładników, co doprowadziło do ich uwolnienia.
Obok kapliczki zginął szef sokólskiego Kedywu AK Antoni Białobłocki ps. „Wilk” zastrzelony
przez niemieckiego żandarma.
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nierzy KBW.

zw. „banią.”

Przy kapliczce skręcamy w
ul. Kresową. Tak oto dojechaliśmy do jednej z najstarszych
dzielnic miasta tzw. „Bohusze
Stare” zamieszkałej kiedyś przez
osaczników. Mijamy jeden z największych zakładów przemysłowych „Metal Fach” i przejeżdżając nad torami skręcamy w lewo
w ul. Torową. Tuż za Powiatowym Zarządem Dróg skręcamy
w boczną uliczkę prowadzącą
do lasu. Po minięciu szlabanu
(po ok. 200 m) dostrzegamy
pomnik upamiętniający 21 zakładników rozstrzelanych 15
lipca 1943 r. przez Niemców
w buchwałowskim lesie. Około
100 m od pomnika po prawej
stronie na pagórku znajduje się
oznaczone miejsce egzekucji
mężczyzn. Gdy skręcimy zaś w
lewo od pomnika, to po ok. 200
m po prawej stronie od ścieżki
znajdziemy miejsce egzekucji
kobiet i dzieci. W tej niemieckiej
zbrodni zginął II Komendant
Sokólskiego Obwodu AK kpt.
Józef Kłopotowski ps. „Róg”
wraz z rodziną. Najmłodszą
ofiarą zbrodni była 6-miesięczna Zinajda Borowska.
Powracamy na ul. Torową i
dojeżdżamy do drogi S19. Skręcamy w lewo i kierujemy się w
stronę centrum. Aby uniknąć
dużego ruchu samochodowego
skręcamy z drogi głównej w ul.
Żwirki i Wigury (pierwsza w
prawo od drogi głównej - droga
szutrowa). Jedziemy prosto aż
do przydrożnego krzyża, przy
którym skręcamy w lewo i docieramy do ul. Reymonta. Dojeżdżamy do ronda. Skręcamy w
prawo w kierunku na Dąbrowę
Białostocką. Mijamy silosy po
prawej stronie i w miejscu, gdzie
widoczny jest kierunkowskaz:
Kraśniany 75 - skręcamy w prawo (tutaj droga jest już dużo
trudniejsza gdyż jest miejscami
nieutwardzona). Jedziemy aż
do torów. Po ich minięciu skręcamy w prawo pod górę tak jak
prowadzi leśna ścieżka. Jadąc
ścieżką docieramy do miejsca,
w którym rozegrał się bój pochodzącego z Wileńszczyzny
i Nowogródczyzny oddziału
sierż. Władysława Janczewskiego „Lalusia” z siłami
NKWD, KBW i UB. W walce
zginęło 12 partyzantów. Miejsce
to upamiętnia mogiła-kopiec, w
którym po bitwie pochowano
zabitych partyzantów. Poruszając się dalej ścieżką dotrzemy
do pomnika upamiętniającego
to wydarzenie.
Wracamy tą samą drogą do
Sokółki.
Krzysztof Promiński
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Dotacja na prace konserwatorskie w kaplicy pw. św Niewiast
Niosących Wonności na cmentarzu w Jacznie
Kaplica pw. św. Niewiast Niosących Wonności w Jacznie
należy do parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Usytuowana
jest na cmentarzu prawosławnym, powstała w 2. połowie XIX wieku
przy użyciu materiałów z dawnej XVIII-wiecznej świątyni parafialnej.
Wzniesiona na planie kwadratu, nakryta czterospadowym dachem
zwieńczonym krzyżem na kuli. Wnętrze ma wydzielony ołtarz i nawę
nakrytą deskowym sufitem, podłoga również jest z desek. Całość drewniana, szalowana, o konstrukcji zrębowej. W 2020 r. rozpoczęto gruntowny remont. W 2016 r. została wpisana do rejestru zabytków.
kiej. (...) Również jest tak ważna
z tego względu, że gdy zabytkowa,
drewniana, główna cerkiew tejże
parafii spłonęła w 1985 r., całe
życie parafialne przeniosło się do
tej, niewielkiej kaplicy. Dawniej
ludzie dobudowali tymczasowy
ganek, którego już nie ma. Tutaj,
Parafia Prawosławna pw.
Zmartwychwstania Pańskiego
w Jacznie złożyła do Starostwa
Powiatowego w Sokółce w trybie naboru wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków w powiecie
sokólskim. Zarząd Powiatu Sokólskiego (podczas XXXVIII
sesji Rady Powiatu) przyznał
Parafii w Jacznie dotację w kwocie 41 436,90 zł, potwierdzając
tym samym konieczność prac
konserwatorskich, które mają
zabezpieczyć wyjątkowo cenny historycznie i artystycznie
zabytek przed postępującym
niszczeniem.
Starosta Sokólski Piotr Rećko:
O renowację kaplicy ksiądz
proboszcz zabiegał od bardzo
dawna i uzyskał pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Proboszcz jest bardzo sprawnym
administratorem tej parafii, zaangażowanym w wiele przedsięwzięć. Wartość artystyczna, historyczna i kulturowa tej kaplicy
jest niekwestionowana.
Wicestarosta Jerzy Białomyzy:
To bardzo ważna inwestycja dla zachowania kulturowości, ciągłości pamięci o naszych
przodkach.
19 kwietnia Starosta wraz z
Wicestarostą udali się do Jaczna
na oględziny prac budowlanych
i konserwatorskich trwających
wewnątrz i na zewnątrz kaplicy.

Mimo, że pod względem gabarytów kaplica jest niewielka, to zajmuje bardzo wiele miejsce w sercach wiernych z terenów parafii
prawosławnej w Jacznie i parafii w Dąbrowie Białostockiej.
Paweł Łazuch mieszkaniec
Harasimowicz:
Stoimy w miejscu dla parafian szczególnie ważnym. Spoczywają tutaj nasi przodkowie,
rodzice. Kaplica ta potrzebowała
poważnego remontu. W imieniu
Rady Parafialnej i wszystkich
parafian chcę podziękować za
wsparcie finansowe uzyskane
dzięki dobrym ludziom, władzom. Szczególnie dziękuję Staroście Sokólskiemu Piotrowi
Rećko i Wicestaroście Jerzemu
Bałomyzemu oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają nas finansowo.
Proboszcza parafii w Jacznie
ks. Piotr Hanczaruk:
Mimo, że pod względem
gabarytów jest ona niewielka,
to zajmuje bardzo wiele miejsce
w sercach wiernych z terenów
parafii prawosławnej w Jacznie
i parafii w Dąbrowie Białostoc-

w ścisku pragnęli nadal wznosić
swoje modlitwy i prosić najwyższego Boga, by pomógł im w tych
trudnych chwilach po pożarze w
odbudowie świątyni, która teraz
góruje nad otaczającym nas nizinnym terenem i zachęca turystów do jego odwiedzin. W tym
miejscu chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim dobrym
ludziom, którzy pomogli. Proces
remontu rozpoczął się już ok. 6-7
lat temu, za czasów gdy proboszczem parafii był Ojciec Piotr Melczuk. On podjął starania by wpisać kaplicę do rejestru zabytków,
próbował pozyskiwać fundusze
zewnętrzne. Dzięki staraniom
dobrych ludzi, udało się napisać
projekt do LGD Fundusz Biebrzański, projekt został złożony w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i z RPO
Województwa Podlaskiego udało
się pozyskać pierwsze środki w
kwocie 200 tys. zł. Dzięki dobrej

woli i chęci władz Powiatu Sokólskiego, w szczególności Starosty i
w bardzo dużej mierze Wicestarosty udało się pozyskać kolejne
środki. Bardzo ważne jest dla nas
(...) docenienie naszej niewielkiej
wspólnoty. Parafia prawosławna
w Jacznie, jest na terenie Powiatu jedną z najmniej licznych pod
względem liczby wiernych. Liczy
ona 185 osób, a sięga aż od wsi
Harasimowicze po Sidrę. (...) Ta
dotacja pomoże też pobudzić
wiernych do działania. Dziękuję
całej Radzie Powiatu, bo to ona,
na wniosek Zarządu, przegłosowała pozytywnie projekt uchwały. Serdeczne Bóg zapłać, spasi
Hospodi.
Po oględzinach budowy,
w których uczestniczył również
Dyrektor Wydziału Finansowego Daniel Supronik oraz członek
Rady Parafialnej Andrzej Białomyzy, podpisana została umowa
o przekazanie dotacji celowej z
budżetu Powiatu Sokólskiego
na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obrębie kaplicy. Umowa została zawarta
pomiędzy Powiatem Sokólskim
reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu Sokólskiego w osobach:
Starosty i Wicestarosty, a Parafią
Prawosławną w Jacznie reprezentowaną przez proboszcza parafii.
Przedmiotem dofinansowania jest m.in. renowacja ścian
kamiennych, fundamentowych,
ścian zewnętrznych, stolarka
okienna i drzwiowa, remont
konstrukcji dachu i wymiana
pokrycia dachowego, remont
wieżyczki nad nawą główną z sygnaturką i krzyżem, zadaszenie
nad wejściem, schody zewnętrzne, opaska wokół kaplicy i jej
poszerzenie, niwelacja terenu.
Trwające już prace mają się zakończyć do 30 września br. Całkowity koszt inwestycji wynosi
168 636,90 zł.
PAZA
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1,5 mln. dofinansowania z MON-u na budowę strzelnicy
W imieniu Ministra Obrony Narodowej dyrektor Biura
do spraw Programu „Zostań
Żołnierzem Rzeczypospolitej”
gen. bryg. Artur Dębczak podpisał ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko reprezentującym
Zarząd Powiatu Sokólskiego
umowę na budowę strzelnicy

w powiecie sokólskim. Uroczyste podpisanie z udziałem
Wiceministra MON Wojciecha
Skurkiewicza miało miejsce 21
kwietnia 2021 r. w miejscowości Lipiny (w powiecie przysuskim), w której oddano do użytku nowo wybudowaną ramach
programu MON strzelnicę.

Wiceminister
obrony
narodowej Wojciech Skurkiewicz wyjaśniał cel budowy
strzelnic:
Żeby przede wszystkim
wspierać lokalne środowiska patriotyczne, proobronne, paramilitarne, ale również działające w
obszarze edukacyjnym.
Starosta Sokólski Piotr Rećko:
Strzelnica umożliwi m.in.
prowadzenie szkoleń strzeleckich uczniom klas mundurowych z naszych placówek.
Dotacja z Ministerstwa
Obrony Narodowej wyniesie
1 500 000, 00 zł. Monatż finansowy zakada wkład własny Powiatu, dotację z gminy Kuźnica
oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
PBA

W Cimaniach (gm. Kuźnica) powstanie strzelnica całoroczna
cywilno-sportowa wraz z infrastrukturą techniczną składająca się z 2
stref strzelań: o dł. 100 m i 25 m. Ma być to obiekt otwarty, przeznaczony do prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i innych imprez
o charakterze rekreacyjnym, połączonym z użyciem broni i amunicji.
Główna oś strzelecka 6-stanowiskowa, z możliwością strzelań na 100
m, z 3 liniami otwarcia ognia: na 100 m, 50 m, i 25 m. Dodatkowa
oś strzelecka 8-stanowiskowa, z możliwością strzelań na 25 m, z 3
liniami otwarcia ognia: na 25 m, 15 m, i 10 m. Linie celu będą stałe.
Dodatkowo urządzenia i budowle zabezpieczające: zabezpieczenia
boczne, kulochwyt główny, zabezpieczenia-przesłony pionowe, zabezpieczenia stanowisk strzeleckich oraz wiaty stanowiska dowodzenia.
Dopuszczalne pozycje strzeleckie: leżąc, klęcząc, stojąc. Dopuszczalne
rodzaje broni na osi 100 m: pistolety i rewolwery do kalibru 11,43
mm, pistolety maszynowe do kalibru 9 mm – strzelanie tylko ogniem
pojedynczym, karabinki do kalibru 7,62 mm – strzelanie tylko ogniem
pojedynczym, karabiny do kalibru 7,62 mm – strzelanie tylko ogniem
pojedynczym, broń sportowa małokalibrowa do kalibru 5,6 mm (.22),
broń bocznego zapłonu kalibru 5,6 mm i 5,7 mm, broń pneumatyczna
– pistolety, rewolwery, karabinki, broń gładkolufowa o wagomiarze
12/70 i 12/76, broń myśliwska – tylko do celów stałych (tarcz i sylwetek). Rodzaje broni dopuszczalne na osi 25 m: pistolety i rewolwery
do kalibru 9 mm, pistolety maszynowe do kalibru 9 mm – strzelanie
tylko ogniem pojedynczym, broń sportowa małokalibrowa do kalibru
5,6 mm (.22), broń bocznego zapłonu kalibru 5,6 mm i 5,7 mm, broń
pneumatyczna – pistolety, rewolwery, karabinki. Broń historyczna
strzelecka, kusze i łuki – strzelanie wg odrębnych zasad.
Opr. na podst projektu strzelnicy

Obchody 11. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
10 kwietnia 2021 roku minęło 11 lat od tragicznego dnia,
w którym rozbił się samolot
Tu-154 z delegacją państwową
lecącą na obchody 70. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej. W wypadku zginęło 96 osób - politycy,
żołnierze, duchowni, załoga, w tym para prezydencka
– Lech i Maria Kaczyńscy. W
katastrofie zginęły także osoby
z naszego regionu: Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent
Rzeczpospolitej na uchodźstwie, Krzysztof Putra – Wicemarszałek sejmu, Arcybiskup
Miron Chodakowski – prawo-

sławny duchowny, gen.brygady,
Prawosławny Ordynariusz WP,
Justyna Moniuszko, stewardessa
z 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego.
Powiatowe obchody rocznicy rozpoczęła msza święta w
Kościele Kolegiackim pw. św.
Antoniego Padewskiego w Sokółce w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, które celebrowali ksiądz proboszcz Jarosław
Ciuchna, ks. dziekan Stanisław
Gniedziejko, ks. kanonik Konstanty Andrzejewicz oraz ks. kanonik Józef Jaroma.

W obchodach uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Sokólski Piotr
Rećko i Wicestarosta Jerzy Białomyzy oraz Dyrektor Wydziału
Promocji Zbigniew Dębko.
Po mszy świętej uczestnicy
obchodów złożyli znicze i kwiaty przy pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Sokółce.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko: Dlaczego
godzina
8.41… Właśnie dlatego, że wtedy oni ginęli na ziemi katyńskiej.
Dlaczego tutaj jesteśmy? Dlatego,

że czujemy się spadkobiercami
tego dziedzictwa politycznego,
społecznego, tej myśli społecznej.
[…] Jesteśmy tutaj aby pamiętać
o nich. Jesteśmy spadkobiercami
tego pomysłu na Polskę, który prezentował świętej pamięci
Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska – otwarta na ludzi kobieta…
a także Krzysztof Putra oraz inni
wspaniali ludzie.
Przed złożeniem kwiatów
odśpiewano Hymn Polski oraz
odmówiono modlitwę Anioł
Pański.
Ksiądz dziekan Stanisław
Gniedziejko.
Można zabić ciało, ale ducha się nie zabije – tego ducha
Narodu Polskiego opartego na
wierze w Boga, na miłości do
Matki Bożej oraz miłości ojczy-
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zny. I w tym duchu wiary, zawierzenia Bogu naszej ojczyzny,
a także w duchu modlitewnej pamięci chcemy się modlić w sposób
szczególny – za ofiary Katastrofy
Smoleńskiej, prosząc by więcej
takich wydarzeń nie było.
Po obchodach Starosta
Sokólski wraz z delegacją odwiedził sokólski cmentarz by
zapalić znicz przy pomniku poświęconym pamięci oficerom
WP pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i
innych miejscowościach ZSRR.
Historię zamordowanych bohaterów przybliżył zebranym
Krzysztof Promiński ze Stowarzyszenia Historycznego im.
Bohaterów Ziemi Sokólskiej.
ERA
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Dh Antoni Rećko żegna się ze stanowiskiem kierowcy w OSP Szudziałowo
W remizie strażackiej
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szudziałowie odbyło się uroczyste pożegnanie Antoniego
Rećko z okazji przejścia na emeryturę ze stanowiska kierowcy w
OSP Szudziałowo.
Antoni Rećko - Naczelnik
OSP Szudziałowo, (od 2000
roku) Komendant Gminnego
OSP w Szudziałowie od 1974
roku pełnił służbę na rzecz bezpieczeństwa, ochrony życia i
mienia mieszkańców Powiatu
Sokólskiego. Za swój profesjonalizm, poświęcenie i zaangażowanie podczas akcji ratowniczych został uhonorowany
odznakami: „Strażak wzorowy”,
Złoty Medal „Za zasługi dla Po-

żarnictwa”, Złoty Znak Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,
Odznakę Honorową „Podlaski
Krzyż Floriański” oraz wyróżnieniami za przeprowadzenie
poszczególnych, trudnych akcji
ratowniczych. Działał aktywnie
na rzecz lokalnej społeczności
pełniąc funkcję radnego Gminy
Szudziałowo.

lizm, poświęcenie i zaangażowanie podczas akcji ratowniczych oraz za pracę na rzecz
lokalnej społeczności i życzył
wszelkiej pomyślności w realizacji dalszych zamierzeń.
Starosta Sokólski Piotr Rećko:
W latach 80. kiedy jako
młody chłopiec przyjeżdżałem
do swojej rodziny do Szudziałowa, do wujka Antka to zawsze go
podziwiałem za to, że jest strażakiem, za to że uczestniczy w akcjach ratujących życie i zdrowie
ludzi. 24 godziny na dobę był w
ciągłym dyżurze, w ciągłej gotowości, nigdy nie wiedział kiedy
zawyje syrena wzywająca go do
akcji ratowniczej. Obserwując
go zawsze zastanawiało mnie jak
człowiek może aż tak poświęcić
się dla dobra innego człowieka,
bardzo mi to imponowało. Tego
typu postawy powinny być promowane. Teraz, kiedy odchodzi
na emeryturę chciałbym mu za
to wszystko podziękować, za setki akcji ratowniczych, gotowość
do pomocy, ciężką pracę i za to,
że pokazywał jak być dobrym
człowiekiem, strażakiem i jak
służyć z pasją innemu człowiekowi.

Podczas uroczystości Antoni Rećko został uhonorowany
odznaką za wieloletnią służbę.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko w imieniu swoim oraz
Zarządu Powiatu podziękował
Naczelnikowi za dotychczasową
wieloletnią służbę, profesjona-

Dziękujemy za dotychczasową służbę i życzymy sukcesów
oraz realizacji celów i zamierzeń.
KGA

Początki OSP w Szudziałowie
Początki istnienia OSP w
Szudziałowie przyjęto na podstawie opowiadań mieszkańców wsi Szudziałowo, według
których było to lato 1925 roku.
Zachowała się pamiątkowa fotografia szudziałowskich strażaków z roku 1932 przed budynkiem szkoły, strażacy mieli już
kilkuletnią przygodę w ochotniczej straży pożarnej. (fot. obok)
Pierwsi strażacy to druhowie: Aleksander Kołnierowicz założyciel i pierwszy Naczelnik,
Adolf Olchowik, Ignacy Kołnierowicz, Bolesław Kureczko, Bolesław Olchowik - późniejszy wieloletni komendant, Kazimierz
Galicz, Kazimierz Wilda.
Pierwszymi pojazdami w
OSP były prywatne wozy konne.
Zadaniem podstawowym OSP
było zabezpieczenie przeciwpo-
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żarowe wsi oraz udzielanie pomocy sąsiednim wsiom.
Z wybuchem II wojny światowej losy szudziałowskich strażaków były różne: jedni brali
udział w kampanii wrześniowej,
inni stawiali czynny opór w oddziałach Armii Krajowej, kolejni
po zakończeniu wojny decydowali się na gorzki los emigranta
Ochotnicza Straż Pożarna
w Szudziałowie zostaje reaktywowana w 1946 roku. Podstawowym sprzętem gaśniczym była
pompa ręczna i wóz zaprzęgowy.
Zabudowa
drewniana,
większość budynków pod słomą to czynniki, które sprzyjały
częstym pożarom. Pierwszym
naczelnikiem po wojnie zostaje
Bolesław Olchowik, który pełni
tę funkcję przez kilka kadencji.
Mijały lata, jedni słabsi z charak-

teru odchodzili, inni przychodzili
do OSP, pozostawali i niektórzy są
strażakami do dziś. W tamtych
latach „młodzież” przejmowała
odpowiedzialność za losy jednostki, starsi z większym zaufaniem
przekazywali tzw. ster młodszym
strażakom - swoim synom. Młodzi dali się poznać jako pełni wyjątkowej odwagi i poświęcenia.
Do nich bez wątpienia należeli:
Stanisław Grzybek - wieloletni
Naczelnik, Aleksander Kołnierowicz - wieloletni Prezes syn
Aleksandra Kołnierowicza - założyciela OSP w Szudziałowie, Stanisław Karolkiewicz, Władysław
Rudnik, Wacław Kołnierowicz,
Witold Kołnierowicz,Witold Olchowik, Wiktor Maliszewski, Tadeusz Kołnierowicz i Mieczysław
Romazewicz.
OSP Szudziałowo

Na fotografii oprócz założycieli są: Kazimierz Kołnierowicz, Bolesław
Harbacewicz, Stanisław Tokarewicz, Franciszek Baszko, Walerian Galicz,
Edmund Baszko, Adolf Olchowik, Wacław Białobłocki, Karol Trzeciak, Adolf Galicz. (1932 r.)
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Oliwia z indeksem KUL-u
Uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w
Dąbrowie Białostockiej Oliwia
Ryszkiewicz zajęła II miejsce
w ogólnopolskim konkursie
„Bliżej pszczół”. Organizatorem
konkursu była Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego oraz Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL Jana
Pawła II. Patronem były między
innymi Ministerstwo Edukacji i
Nauki, Ministerstwo Klimatu

i Środowiska oraz Lasy Państwowe. Jako laureatka II miejsca Oliwia otrzymała bardzo
atrakcyjne nagrody: smartfon,
słuchawki, pióro, gry edukacyjne. Jednak najważniejszym
spośród nagród był indeks na
Architekturę Krajobrazu lub
Gospodarkę Przestrzenną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Gratulujemy!
Źródło: Fb LO
w Dąbrowie Białostockiej

Znamy szachowych mistrzów
Pasjonaci królewskiej gry
rywalizowali podczas VII Szachowych Mistrzostw Powiatu
Sokólskiego o Puchar Starosty
Sokólskiego, które odbyły się
w hali sportowej ZS w Sokółce. Zawody (25.04) rozegrało
36 zawodników w 2 grupach z
podziałem na grupy wiekowe i
płeć.
Organizatorem był LUKS
Orient Sokółka oraz Powiat
Sokólski. Honorowy patronat
sprawował Starosta Sokólski
Piotr Rećko.
Wojciech Zajkowski: Brakowało do tej pory turnieju, który skupiałby wokół siebie uczestników w różnym wieku z całego
powiatu. Potrzebne są szkolenia,

Golonko-strzyżonko
O, golonka w promocji.
Golonka jest fajna, bo po krótkiej
zabawie z nożem można mieć
oddzielnie mięso, skwarki i skórę do usmażenia lub ugotowania (ulubiony przysmak mojego
kieszonkowego kotka). Jednym
słowem, głupi by tylko nie skorzystał.
- Dzień dobry, proszę golonkę –
wskazałem sztukę, która musiała
zostać wycięta z dinozaura czy
innej świńzilli.
No i na tym moja fascynująca
przygoda powinna się skończyć,
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Film pt. „Wybraniec bogów”
z absolwentem LO

misja żeby rozpowszechniać grę
w szachy na całym terenie powiatu, tak aby zaszczepić bakcyla szachowego.
Szachy to dyscyplina łącząca elementy sportu, nauki
i sztuki – rozwija wyobraźnię,
pamięć, zdolność logicznego
myślenia, kształtuje cechy charakteru nieodzowne do osiągania zwycięstwa zarówno na
szachownicy, jak i w życiu.
Każdy uczestnik Mistrzostw otrzymał dyplom i
upominek a najlepsi puchary,
medale, nagrody pieniężne i
rzeczowe.
Wyniki: Grupa A: I miejsce - Jarosław Kostańczuk, II – Robert
Górka, III - Michał Czarnowicz,

prawdziwe

prawdziwk

ale życie lubi zaskakiwać.
- Ło, pewnie cały obiad będzie
z takiej golonki – usłyszałem za
sobą.
Odwróciłem się. Chciałem zapytać, czy to podejrzenie czy sugestia. Okazało się jednak, że ja nie
mam tu nic do gadania.
- A tak, pewnie, nawet dwa –
odpowiedziała ekspedientka dla
kolesia.
- No, ciekawe po co ta golonka.
Jest jeszcze zimno, więc pewnie
nie na grilla – kontynuował.
- O, rzeczywiście, dziwne.
- Ja przepraszam… - zacząłem,

Grupa B: I – Stefan Maliszewski,
II – Cyryl Pac, III - Mateusz Toczyłowskioprac. ERA

Zachęcamy wszystkich do
obejrzenia pełnometrażowego
filmu dokumentalnego „Wybraniec bogów” w reż. K. Starczewskiego, R. Pękały, T. Matuszczaka, zrealizowanego przez IPN.
Film był dostępny bezpłatnie online na platformie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach „Echa
Katynia”. Opowiada o Józefie
Marcinkiewiczu - najwybitniejszym polskim matematyku XX
wieku, pochodzącym z Cimoszki
koło Janowa, zamordowanym w
1940 roku w Charkowie.

Sokół 1946 vs Sparta 1951
W sobotnie popołudnie
(24.04.) na stadionie w Szepietowie Sokół 1946 Sokółka
rozegrał przegrany (5-1) mecz
ze Spartą 1951 Szepietowo bez
udziału publiczności. Gospodarze zaczęli bardzo pewni
siebie. Sokół zaczął spokojnie
badając rywala, ale wystarczyła
chwila nieuwagi aby przeciwnik wykorzystał szansę. 1. połowa zakończyła się wynikiem
1-0 dla gospodarzy. Początek
2. dał nadzieję na wyrównanie,
ale niestety, marzenia o remisie
przerywa 74. min. - wynik 2-0.
Widać było, że rywale trafili z
formą i kontrowali z całą mocą,
co przełożyło się na wynik 5-1
dla gospodarzy. Honorową
bramkę dla Sokoła strzelił Bartłomiej Bułkowski. Sokół 1946
Sokółka spadł na 11. miejsce w
tabeli.
Prezes Łukasz Lenkiewicz: Po
ostatnich porażkach chcieliśmy
dać z siebie wszystko. Niestety,
źle weszliśmy w mecz i w 15.

min. straciliśmy bramkę. Następnie mecz się wyrównał i graliśmy
lepiej niż z Mielnikiem. (...) Jest
mi przykro, że muszę kolejny raz
kibicom to przekazać. Następny
mecz gramy z Dębem Dąbrowa
Białostocka u siebie. Chciałbym
wszystkich zaprosić, ale przez
pandemię niestety nie mogę, a
wasze wsparcie na pewno by pomogło. To mecz o 9 pkt. i musimy
zrobić wszystko, żeby się utrzymać w IV lidze, bo widmo spadku do klasy okręgowej jest bardzo

ponieważ uznałem, że jestem
osobą które wszystkie dręczące
kwestie może rozwiązać.
- Tak w ogóle, w ogóle tego pana
nie widziałem w sklepie – mówił
facet – Dziwna sprawa, bardzo
dziwna sprawa… Ciekawe, po
co ta golonka.
- Ech, no nie wiadomo – zamyśliła się ekspedientka – I kupuje
tylko jedną. Jest duża, ale tylko
jedną? Będzie ją kroić, czy piec
w całości?
- Przepraszam… próbowałem
się po raz kolejny raz wciąć w
rozmowę na temat mojej golonki.
- Czeka pan – facet machnął ręką
– No słowo daję, niektórzy to nie
mają kultury… Ciekawe, czy ją
będzie kroić czy piec w całości.

No i tylko jedną kupuje, wiec
co? Czyżby nie ma żony? Dzieci?
Dziwne.
- A dziwne. I dlaczego kupuje golonkę? Mamy całkiem dobre parówki przecież. Nie może kupić
parówek? Dziwne jakoś.
Chciałem powiedzieć, że przecież to początek mojej listy zakupów, ale natychmiast odezwał
się koleś.
- No, niektórzy to… no wie pani
– pokręcił głową – Co jest złego
w takich parówkach? Czemu mu
nie pasują…
- Przepraszam, a pan długo będzie wybierać? – spytała kobieta,
która stanęła w kolejce za dociekliwym facetem.
- Pani, pani tu o chlebie powszednim, a my tu się zastanawiamy

Główną rolę w filmie gra
absolwent naszego liceum - Sebastian Słomiński. MK
Źródło: Fb LO w Sokółce
bliskie. Będziemy analizowali co
było nie tak. Widziałem serce
do walki i zaangażowanie. Było
jednak sporo błędów indywidualnych, które musimy wyeliminować żeby myśleć o dalszej grze
w IV lidze. Chciałem podziękować osobom, którym nasz klub
leży na sercu, przede wszystkim
dla Piotra Rećko - Starosty Sokólskiego, dla całego Zarządu
Powiatu, na którego wsparcie
możemy zawsze liczyć. Chciałbym też podziękować dla Jacka
Kucharewicza i firmy Metal-Fach oraz dla pana Eugieniusza
Mieczkowskiego prezesa firmy
Genes.
opr. MBA

nad ważnymi kwestiami. Wie
pani, że pan przede mną kupił
golonkę?
- No co pan opowiada! Golonkę?
Ale na grilla?
- No właśnie nie, dziwne.
Chyba już wiem, czym jest ta samotność w tłumie.
Kamyk
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