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Niebieska środa w sokólskiej „Piąteczce”
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu jest obchodzony 2 kwietnia, to ważny dzień
dla sokólskiego Przedszkola nr
5 z oddziałami specjalnymi dla
dzieci z niepełnosprawnością
sprzężoną, w tym ze spektrum
autyzmu. „Piąteczka” świętowała 28 kwietnia - przesunięcie
daty wymogła edukacja zdalna.
Wprawdzie zabrakło wpisanego
już do kalendarza na ten termin
corocznego happenigu i zabaw
w plenerze z kolorem niebieskim w tle, a dzieci bawiły się w
swoich grupach, jednak dzień

obfitował w liczne atrakcje w
myśl hasła: „Poznaj, zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć!”
Nauczycielka
oddziału
specjalnego Lucyna Śliżewska:
Wychowawczynie wykazały
się dużą kreatywnością w przygotowaniu ścieżki sensorycznej,
a rodzice zadbali, żeby dzieci
były ubrane na niebiesko. Niektóre z dzieci przygotowały stroje na
pokaz mody. Grupy przedszkolne
oglądały filmy mówiące o istocie
autyzmu i zaburzeniach sensorycznych. Uczyły się empatii i

sprawdzały, jak czuje się dziecko inaczej postrzegające świat,
uczestnicząc w eksperymencie
z wykorzystaniem światła i
dźwięku. Bawiły się wspólnie z
wykorzystaniem gumy sensorycznej, ucząc się współpracy,
orientacji przestrzennej, budując świadomość ciała, stymulując zmysł dotyku i przedsionka.
Wszystkie grupy wykonały dla
podopiecznych oddziałów specjalnych ogromne niebieskie
serca z odbiciem swoich dłoni
lub serduszka z niebieskiej masy
plastycznej.
Opr. AT, fot. Przedszkole nr 5

„Mały człowiek”
w obiektywie fotograficznym
Biblioteka Publiczna w
Sokółce zaprasza na wystawę
fotografii Agnieszki Nowik pt.
„Mały człowiek”, którą można oglądać w holu do końca
czerwca, w godzinach od 7.30
do 17.00.
Autorka „głównie skupia
się na pracy z dziećmi. Właśnie te dziecięce sesje stały się
jej miłością, a zapisane obrazy
są tego najlepszym dowodem.
Swoje prace prezentuje na Fb
i specjalnie stworzonej stronie
www.agnieszkanowik.pl.
Jest również redaktorem na
portalu Kulisy Fotografii.” Fotografka prywatnie jest mamą
trzech dziewczynek - „córeczki
są inspiracją do wszystkiego,

co robi! To od nich zaczęła się
jej przygoda z fotografią. Bycie
mamą trójki maluchów uwrażliwiło ją na ulotność chwil”.
Informuje Katarzyna Bułkowska z Biblioteki Publicznej
w Sokółce.

Nagroda O. Kolberga

230. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Tegoroczne obchody 230.
rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły
się na cmentarzu parafii prawosławnej w Sokółce. Tam,
mimo niesprzyjającej pogody,
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z delegacją, uczniami
klas mundurowych ZS w Sokółce w mundurach z okresu
Księstwa Warszawskiego oraz
przedstawiciele
Sokólskiego
Pododdziału Kawalerii im.
10. Pułku Ułanów Litewskich
złożyli kwiaty na grobie Józefa
Ksawerego Michaelisa - pierwszego Wójta Wolnego Miasta
Sokółka.
„Rodzina
Michaelisów
należała do niemieckich ewangelików, którzy zostali sprowadzeni do Sokółki w 1717 r.
przez króla Augusta II Sasa do
obsługi sokólskiej stacji pocztowej. Józef Xawery Michaelis
w 1758 r. przyszedł na świat
na sokólskiej ziemi i nie tylko
czuł z nią związek, ale cieszył
się również szacunkiem mieszkańców. Dzięki temu 9 maja
1794 r. podczas insurekcji kościuszkowskiej, został wybrany na wójta Wolnego Miasta
Sokółka. Wtedy też podpisał
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aneks do insurekcji i uniwersał
wzywający mieszkańców powiatu grodzieńskiego do powstania. Zmarł 15 marca 1814
roku, a jego nagrobek (na cmentarzu prawosławnym) należy do
najstarszych mogił w Sokółce”.
W strugach deszczu, smagani zimnym wiatrem samorządowcy, politycy, młodzież
z ZS w Sokółce, członkowie
Sokólskiego Pododdziału Ka-

walerii im. 10 Pułku Ułanów
Litewskich, mieszkańcy Sokólszczyzny - patrioci, skromnie
lecz z głębi serc uczcili rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wspólnie odśpiewano Hymn
Polski i złożono wieńce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokółce.
Sokółczanie przede wszystkim kochają Polskę i kochają
Maryję, bo dzisiaj jest też Święto

Twórczyni ludowa, tkaczka Bernarda Rość z Szaciłówki została laureatką najbardziej
prestiżowego polskiego wyróżnienia z dziedziny kultury tradycyjnej - Nagrody im. Oskara
Kolberga. Gratulacje!
źródło: Fb Dwuosnowowa
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Sokółczanie i ludzie
z całego powiatu sokólskiego, tu
szczególnie dziękuję młodzieży, są ogromnie przywiązani do
Święta 3 Maja. Proszę spojrzeć
- grupa rekonstrukcyjna - nasza
cudowna młodzież z Ogólniaka
przyszła pomimo złej pogody i
świętuje. To, co dzisiaj powiedział ksiądz Proboszcz Jarosław
Ciuchna podczas kazania, to
była pigułka z historii Polski - cu-

downe kazanie, cudowne święto.
Niech żyje Polska!” - mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko na
zakończenie uroczystości.
W ramach obchodów rocznicowych w sokólskim Klubie
Senior+ otwarta została wystawa pt. „Olimpijki” autorstwa
Anny Jakoniuk /RysowAnki/
(szczegóły s. 5), a także czytane
były fragmenty oryginalnego
tekstu Ustawy Rządowej z 3
maja 1791 r.
Patrycja A. Zalewska
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Powiat otrzymał kolejne dofinansowania
Powiat Sokólski otrzymał
kolejne dofinansowania z RFIL.
7 maja w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego podczas konferencji prasowej symboliczne czeki zostały oficjalnie
przekazane wójtom oraz burmistrzom gmin przez Sekretarza Stanu w MEN Dariusza
Piontkowskiego, Senatora RP
Mariusza Gromko oraz Starostę Sokólskiego Piotra Rećko.
W konferencji uczestniczyli także Wicestarosta Jerzy
Białomyzy, Dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie
Powiatowym Daniel Supronik,
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Tomasz Tolko, Dyrektor PZD w Sokółce Grzegorz
Pul, przewodniczący Rady
Miejskiej w Sokółce Piotr Karol
Bujwicki, przedstawiciele PUP-u w Sokółce - Julita Budrowska
oraz Karol Puszko.
Konferencję otworzył Sekretarz Stanu Dariusz Piontkowski: Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych (...) - ostania, tura zaowocowała tym,
że do naszego województwa
znowu trafiła spora kwota pieniędzy. (...) Skorzystał na tym
oczywiście Powiat Sokólski. (...)
Fundusz nie tworzy barier, sami

Dofinansowania dotyczą następujących zadań:
850 000,00 zł - Przebudowa ciągu komunikacyjnego
Ostrów Płd.- Ostrów Nowy - Górany – Leszczany - Nietupa – Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na
rz. Nietupa /gm. Krynki; 500 000,00 zł - Przebudowa
drogi powiat. nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z budową mostu w m. Siderka w gm.
Nowy Dwór i Sidra; 2 000 000 zł - Modernizacja infrastruktury sportowej przy ZSZ im. E. Orzeszkowej w
Sokółce; 1 300 000,00 zł - Przebudowa drogi powiat. nr
1292B Wierzchlesie - Słójka gm. Szudziałowo; 828 000 zł
- Budowa łącznika pomiędzy budynkiem ZSR a budynkiem ZS w Sokółce; 444 375 zł- Budowa Strzelnicy typu
S.C. w m. Cimanie gm. Kuźnica w ramach programu
„Strzelnica w powiecie” dofinansowanego z MON; 400
000,00 zł - Termomodernizacja SP w Zwierzyńcu Wlk.;
400 000,00 zł - Termomodernizacja SP w Różanymstoku; 400 000,00 zł - Termomodernizacja SP w Suchodolinie; 450 000,00 zł - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sidrze; 2 000 000,00 zł - Rozbudowa

oczyszczalni ścieków i przepompowni w m. Kuźnica; 50
000,00 zł - Przebudowa drogi gm. Podłubianka – Brzozowe Błoto – Kwasówka; 450 000,00 zł – Poprawa jakości oraz ciągłości dostaw wody /gm. Sidra poprzez wybudowanie sieci 3-wodociągowej łączącej m. Sidra z m.
Jurasze; 1 200 000,00 zł – Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gm.o nr 103612B i 103614B na odcinku
Staworowo - Pohorany - Krzysztoforowo w gm Sidra;
1 299 000,00 zł – Przebudowa drogi powiat. nr 1259B
Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce wraz
z budową mostu w m. Starowlany – etap II; 1 500 000,
00 zł - Przebudowa i rozbudowa drogi gm. nr 103587B
Synkowce – Kudrawka; 500 000, 00 zł - Przebudowa ul.
Granicznej w Krynkach; 800 000,00 zł - Przebudowa
układu komunikacyjnego ulic gm. /Grodzieńska i Polna/ w Krynkach; 500 000,00 zł - Przebudowa drogi gm.
104927B Słoja - Szudziałowo; 450 000,00 zł – Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów
redukcyjnych /gm. Szudziałowo.

DawnaSokólszczyzna
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gajło - różnie pisane), wymówił
się brakiem czasu, więc jednogłośnie został wybrany przewodniczący zebrania p. Marian Baehr.
Na wiceprezesa powołano p Daszutę, prezydenta miasta Sokółki,
skarbnikiem został ks. dziekan
Antoni Sągajło, obowiązki sekretarza przyjął p Bajko. Jako członków zarządu przedstawicieli prowincji wybrano: ks. Lipińskiego z
Dąbrowy, p. W. Zalcmanównę z

mogą z tych środków skorzystać
i liczymy, że wpłynie to na lepsze
warunki życia mieszkańców.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko: Na spotkaniach z samorządowcami kiedy porównujemy
ten program, który obowiązywał
za czasów naszych poprzedników, za czasów Platformy i
PSL-u (tzw. schetynówka), to za
każdym razem mówimy, że tam
można było otrzymać zaledwie
na 2 drogi po 3 mln zł maksymalnie, jak ktoś dostał 2 drogi - to
był naprawdę szczęściarzem. To
zaledwie było 6 mln zł, a wtedy
to cieszyło. Przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości i od razu
przystąpił do zmiany programów
wspierających samorządy.
Senator RP Mariusz
Gromko: Mamy świadomość,
że ok. 40% wszystkich inwestycji publicznych odbywa się na
poziomie samorządów, stąd też
te potężne środki bo w perspektywie całego kraju jest to ponad
3,5 mld z FIL. Jest to ogromny
zastrzyk, z którym wy, jako samorządowcy najlepiej wiecie co
zrobić aby mieszkańcom żyło
się bezpiecznie, żeby nie szukali
innych miejsc na osiedlenie się.
RFRD to kolejne miliony, które
codziennie są wydawane, kolejne
drogi są w trakcie budowy lub są
przygotowywane.
KGA, fot. PAZ

Grzegorz Ryżewski*

Cześć Baehrowi

Trzeba oddać cześć panu
Marianowi Baehrowi, który naprawdę wiele poświęcił naszej
ziemi. Oto cytat z gazety 1915
roku.
Sokółka. Dnia 12 (25)
maja odbyło się w Sokółce zebranie organizacyjne Oddziału
Piotrogrodzkiego Towarzystwa
pomocy biednym rodzinom Polaków, uczestniczących w wojnie, oraz zubożałej przez wojnę
ludności polskiej.
Zebraniu przewodniczył
obrany jednogłośnie organizator
Oddziału, miejscowy obywatel
p. Marian Baehr z Jałówki. Na
porządku dziennym były postawione do rozpatrzenia dwie
kwestie: Organizacja Oddziału i wybór członków Zarządu.
Jednakże uchwalono najpierw
wybrać członków zarządu, a
następnie zająć się organizacją.
Proszony na prezesa dziekan sokólski, ks. Antoni Sągajło (Son-

przedstawiciele
samorządów
decydują o tym, na co te środki
wydać. (...) Cieszymy się, że samorządy Powiatu Sokólskiego

Milewszczyzny i paru włościan.
Do komisji rewizyjnej: pp. Gosiewskiego, Bajkę i Boborykę. Zaczem przystąpiono do organizacji
Oddziału i obmyślenia sposobu
zbierania składek.
Mając na uwadze fakt, że
powiat sokólski składa się przeważnie z drobnych rolników-włościan i niewielkiej liczby obywateli ziemskich, członek Twa p. Z.
zaproponował
wprowadzenie

systemu
samoopodatkowania
się pewną miesięczną kwotą: dla
włościan od nadziału, dla obywateli ziemskich od dziesięciny.
Licznie zebrani mniejsi właściciele rolni z początku, wahali się
przyjąć tę propozycję ze względów, które jeden z nich wyraził
słowami: „Jak uchwalim podatek,
to będą sprzedawać”. Jednakże,
gdy po dłuższym przemówieniu
wnioskodawca wyjaśnił, że samoopodatkowanie się nie będzie
miało siły obowiązującej, przymusowej, a jedynie moralną,
że wysokość 0-płaty będzie tego
rodzaju, aby nie była uciążliwą
nawet dla najmniej zamożnych,
że chodzi jedynie o to, aby cała
ludność naszego powiatu, która
dotychczas, prawie w całości, nie
zaznała skutków wojny, poczuła
się do solidarności ze zrujnowaną
przez wojnę bracią i przytem, aby
zbieraniu składek odjąć charakter
jałmużny, a nadać mu charakter
obowiązku społecznego - wniosek
został z uznaniem i wielką chęcią
uchwalony jednogłośnie.

Ks. dziekan A. Sągajło
przyrzekł zwrócić się do księży
swego dekanatu z propozycją
ogłoszenia uchwały z ambon,
przyczem każda parafia ma
na ogólnym zebraniu uchwalić
wysokość składki od nadziału
i wybrać pełnomocników, którzy zbiorą pieniądze i wręczą
je za pokwitowaniem odnośnym członkom zarządu. Co
do opodatkowania się obywateli
ziemskich od dziesięciny - wniosek nie mógł nawet być oddany
pod dyskusję, gdyż obywatele za
małym wyjątkiem, świecili nieobecnością. Natomiast drobniejsi rolnicy i włościanie zebrali się
bardzo licznie.
Na zakończenie przystąpiono do zebrania jednorazowych składek, przyczem zebrano
rb - 339 kop. 50. Większe ofiary
złożyli: p. Marjan Baehr rb. 100.
Ks. dziekan Antoni Sągajło rb.
50.
*Główny Specjalista
w Narodowym Instytucie
Dziedzictwa
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Formowanie się polskiej granicy wschodniej
po II wojnie światowej na terenie powiatu sokólskiego
Powojenna
wschodnia
granica Państwa Polskiego pozostawiająca poza jego terytorium obszar Kresów Wschodnich, została zaprojektowana
bez udziału przedstawicielstwa
polskiego na konferencji wielkich mocarstw: ZSRR, USA i
Wielkiej Brytanii w Teheranie
(28.11-01.12.1943 r.) i potwierdzona na Konferencji w Jałcie
(04.02-11.02.1945 r.). Miała
przebiegać wzdłuż tzw. Linii
Curzona.
Formalne podpisanie zgody ze strony polskiej na taki
przebieg linii granicznej nastąpiło podczas spotkania delegacji
PKWN z władzami sowieckimi
w Moskwie (22.07-27.07.1944),
podczas którego podpisano porozumienie o polsko-radzieckiej granicy państwowej i tzw.
Linię Curzona przyjęto za podstawę formującej się granicy.
Zawarta 16.08.1945 r. umowa o
polsko-radzieckiej granicy państwowej, określająca przebieg
wspólnej granicy potwierdzała
stan istniejący od roku. Na tereny powiatu sokólskiego wojska
radzieckie wkroczyły w lipcu
1944 r. i od razu przystąpiły do
wyznaczania nowej linii granicznej. Powiat sokólski został
„przecięty” tą linią i kilkadziesiąt wsi znalazło się w granicach ZSRR. Taka sytuacja stała
się dramatem dla miejscowej
ludności. Nowa granica dzieliła
rodziny, gospodarstwa, parafie.
Wytyczenie jej z pominięciem
elementarnych zasad gospodarczych powodowało, że oddzielała ona nie tylko większość użytków rolnych od wsi ale dzieliła
też same miejscowości. Mieszkańcy wsi oddzielonych od Polski nie mogli uwierzyć, że z dnia
na dzień, nie wychodząc ze swoich domów stali się obywatelami
innego państwa. Manifestowali
swoją tożsamość i przywiązanie
do Ojczyzny: wywieszali polskie
flagi, zbierali się w domach na
modlitwę prosząc o powrót w
granice Państwa Polskiego, pisali podania o przyłączenie ich
wsi jako rdzennie polskich do
Polski, utrzymywali kontakty z
rodzinami po polskiej stronie.
W archiwach zachowało się kilkadziesiąt podań/petycji mieszkańców proszących o ponowne
włączenie ich wsi do Polski.
Kolejną grupą zachowanych
petycji są podania o możliwość
przewiezienia zboża ze swojego
pola, które znalazło się za granicą, o przewiezienie drzewa
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Grób dziewczyny w lesie przygranicznym.

ze swojego lasu, który jest już za
granicą lub o możliwość wypasu
trzody na pastwisku, które także
znalazło się za granicą.
Skierowane do prac przy
wytyczaniu granicy wojska sowieckie napotykały sprzeciw
i niezadowolenie miejscowej
ludności. Konspiracyjna gazeta
„Zrąb” z 01.09.1944 pisała: „Z
terenu powiatu grodzieńskiego
i sokólskiego dochodzą do nas
ciekawe wiadomości o kłopotach jakie mają przygraniczne
oddziały NKWD z wytyczaniem granicy według Curzona.
Wzdłuż całej granicy kopany
jest rów. Ludność okolicznych
terenów, a zwłaszcza miejscowości położonych na wschód od
linii patrzy ponuro na te prace
oddzielające je od Macierzy. W
nocy natomiast dzieją się cuda. Z
wykopanego rowu nie pozostaje
ani śladu. Zakopują go nieznani
sprawcy.”
Umocnienia graniczne były
coraz bardziej rozbudowywane,
postawiono słupy graniczne,
wieże obserwacyjne, zaorano
800-metrowy pas ogrodzony
drutem kolczastym, umieszczono system sygnalizacyjny informujący o próbie przekroczenia, a
wzdłuż całej granicy przechodziły patrole wojsk NKWD.
Nowa granica nie przerwała międzyludzkich więzi. Mimo
dotkliwych represji mieszkańcy
wsi przydzielonych do ZSRR
utrzymywali kontakt z Ojczyzną,
próbowali przechodzić na drugą
stronę. Czasami to się udawało,
jednak wielu zginęło. Wśród
mieszkańców przygranicznych
miejscowości żywa jest pamięć
o krewnych, znajomych, sąsiadach, którzy próbę przekroczenia granicy przypłacili życiem.
Wspomniana umowa o
polsko-radzieckiej granicy państwowej z 16.08.1945 r. zawie-

rała zapis, że granicę pomiędzy
Polską a ZSRR będzie przebiegała wzdłuż linii Curzona z odchyleniem od niej na rzecz Polski w niektórych rejonach o
kilka-kilkanaście kilometrów, a
jej dokładny przebieg w terenie
zostanie wyznaczony przez Polsko-Radziecką Komisję Delimitacyjną z siedzibą w Warszawie.
Celem Komisji była przeprowadzenie poprawek granicznych,
aby granica nie przecinała siedlisk ludzkich, szlaków komunikacyjnych, węzłów kolejowych
itp. Tereny powiatu sokólskiego
członkowie Komisji Delimitacyjnej opuścili w 1946 r. Końcowy protokół przebiegu granicy
państwowej został podpisany
30.04.1947 r. Po ostatecznych
ustaleniach linia graniczna przebiegająca w powiecie sokólskim
została przesunięta na korzyść
Polski, na niektórych odcinkach
od 100 do 3000 metrów – w granice Państwa Polskiego powróciły wsie Chworościany, Dubnica,
Nowodziel, Tołcze, Szymaki,
Klimówka, Nomiki, Minkowce,
Usnarz Górny, Grzybowszczyzna, Jurowlany, Łosiniany, Ozierany Duże, Ozierany Małe i Rudaki.
Skorygowana na korzyść
Polski linia graniczna, nie została od razu przeprowadzona w
terenie. Dotychczasowa granica
nie została usunięta i w dalszym
ciągu była chroniona przez wojska radzieckie. Dopiero w maju
1948 r. granica z 1944 r. została
zlikwidowana i przywrócone
Polsce wsie faktycznie powróciły do Ojczyzny. Świadkowie
wspominają: „wybuchła wielka,
nieopisana radość, deptano ziemie gdzie stały graniczne słupy,
tańczono, śpiewano”. Mieszkańcy Nowodzieli wyruszyli z
procesją do oddalonego o 5 km
kościoła parafialnego w Kuźnicy.

Z Kuźnicy również wyruszyła
grupa parafian z ks. proboszczem Janem Malinowskim. Spotkanie dwóch procesji nastąpiło
w miejscu przebiegu granicy z
1944 roku. W późniejszym czasie mieszkańcy postawili w tym
miejscu pamiątkowy krzyż jako
wyraz wdzięczności za cud powrotu i pierwszą formę upamiętnienia tych wydarzeń.
„Przywrócenie
Polsce”
traktowane jest w omawianych
wsiach jak podniosłe wydarzenie,
a w rocznice przesunięcia granicy organizowane są uroczystości
patriotyczno-religijne. Pierwsze
uroczystości, w 50-lecie powrotu do Ojczyzny, zorganizował w
maju 1998 r. ówczesny proboszcz
parafii Kuźnica ks. Konstanty Andrzejewicz. W 2008 r., w
60-lecie korekty granicy w przygranicznym lesie postawiony został pomnik na grobie dziewczyny zastrzelonej przez sowieckich
pograniczników podczas próby
przekroczenia granicy. (fot.) W
2012 r. z inicjatywy ówczesnego
dyrektora szkoły w Kuźnicy, a
obecnie radnego powiatowego
pana Krzysztofa Pawłowskiego
został utworzony „Szlak Pamięci Narodowej – Granica 19441948”. Szlak przebiega w miejscu

linii granicznej z 1944 r. i składa
się z tablic pamiątkowych w kościołach w Kuźnicy i Klimówce
oraz trzynastu głazów.
W najbliższym czasie szlak
zostanie ubogacony o kolejny
element. Z inicjatywy mieszkańców Nowodzieli, pana Krzysztofa Pawłowskiego, przy wsparciu
Starosty Sokólskiego pana Piotra Rećko, Wójta Gminy Kuźnica pana Pawła Mikłasza oraz
firmy KREX został postawiony
kamień–głaz z pamiątkową tablicą. Znajduje się on na trasie z
Kuźnicy do Nowodzieli, w miejscu przebiegu granicy z 1944 r.,
obok wspomnianego krzyża,
który mieszkańcy Nowodzieli
postawili wkrótce po powrocie
do Macierzy. Poświęcenie kamienia–pomnika planowane
jest w maju bieżącego roku, w
73. rocznicę przesunięcia granicy.
Warto, aby pozostałe gminy powiatu sokólskiego, na terenie których nastąpiły korekty
graniczne w latach 1944-1948 r.
zaznaczyły w swojej przestrzeni
informacje o tych wydarzeniach.
Tym bardziej warto upamiętnić,
że w pobliżu przebiega Transgraniczny Szlak Rowerowy Tyzenhauza i takie upamiętnienie
będzie doskonałym miejscem
przypominającym mieszkańcom i turystom historię naszego
regionu i historię naszej Ojczyzny.
Katarzyna Sokół

Fragment podania mieszkańców wsi Nowodziel o przyłączenie do Polski.
źródło: Archiwum Państwowe w Białymstoku.
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Sportsmenki, ale i żołnierki, wojowniczki, pionierki – po prostu… OLIMPIJKI
w grafice ANNY JAKONIUK
W programie lokalnych
obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja nie zabrako uroczystości oficjalnych,
ale było coś jeszcze - mocny, polski (wiadomo) akcent... Dzięki
wspaniałym grafikom Anny
Jakoniuk przypomnieliśmy/poznaliśmy sylwetki niesamowitych Polek.
Łączyła je determinacja w
walce z własnymi słabościami,
a także często z dyskryminacją,
bo świat sportu należał do mężczyzn. Loteczkowa, Szewińska,
Marusarzówna, Krzesińska, Konopacka, Rutkiewicz, Rakoczy,
Kwaśniewska, Wajsówna, Ryś-Ferens – bez odpowiedniego
zaplecza, sprzętu, itp. biły rekordy, wielokrotnie stawały na podium, zdobywały szczyty – dawały z siebie o wiele więcej niż
należało. Sportsmenki, ale jak
pokazują ich biogramy: żołnierki, wojowniczki, pionierki – po
prostu… Olimpijki.
Aniu, znamy cię z wcześniejszych grafik prezentowanych w sokólskiej Bibliotece
Publicznej. Myślę, że masz tu
grono sympatyków swojej kreski i spojrzenia na ikoniczny
świat popkultury. Co cię zainspirowało do tego, żeby sięgnąć
po tematykę polskich olimpijek?
Znalazłam w sieci biografię
Marii Kwaśniewskiej, niesamowicie mnie poruszyła. Zaczęłam
czytać o innych mistrzyniach
polskiego sportu, okazało się że
trafiłam na niesamowity temat.
Każda z tych kobiet mogłaby
nosić miano polskiego Jamesa
Bonda. (śmiech) Fascynujące
życiorysy niesamowitych babek.
I niestety zapomnianych…
Jak powstawały grafiki, czy
od razu myślałaś o serii?
Tak, po narysowaniu Kwaśniewskiej, wiedziałam już, że
to dopiero początek. Z każdą
kolejną historią zagłębiałam się
w to coraz bardziej, nie było
odwrotu… (śmiech) Rysowa-
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nie, poznawanie ich biografii, to
była przygoda, pełna wzruszeń i
dumy. Chciałam przypomnieć
te wspaniałe kobiety, przywrócić
je światu.
Podeszłaś do tematu bardzo współcześnie – zgrafizowane sylwetki otoczone bardzo nasyconymi kolorami teł,
wyglądają jakby „pouciekały”
wprost z czarno-białych zdjęć
w całkiem inny wymiar.
Bo to są kobiety z innego
wymiaru – kumulacja najlepszych cech – superbohaterki z
ogromną pasją i determinacją.
Kolor tła podbija to wrażenie,
jest jakby kolorem ich supermocy.
Która z narysowanych
przez ciebie sportsmenek jest ci
najbliższa?
Każda z nich ma w sobie
coś, jakąś cechę, z którą mogę się
utożsamić, każda z nich sięgała
po więcej. Ale jeśli miałabym
wybrać jedną, cóż chyba jednak
Maria Kwaśniewska – mistrzyni
ciętej riposty. Nie bała się być
sobą, zawsze w zgodzie ze swoim
sumieniem, bez podlizywania i
kumoterstwa osiągnęła szczyty,
mimo że nie zawsze było łatwo.
Nad czym teraz pracujesz,
co masz w planach?
Dzieci – to nowy pomysł,
który powstał na fali popularności grafik z Pippi. Są na
plakatach, koszulkach i kubeczkach. Czasem wpada jakaś
pojedyncza grafika, jakiś pomysł
jednorazowy. Oprócz grafik powstają też inne projekty, np. logotypy, medal, koszulka. Moją
grafikę otrzymał na spotkaniu
autorskim w Siemiatyczach prof.
Bralczyk, z czego jestem bardzo
dumna. (uśmiech) Również jest
na RysowAnkach.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę i jest nam niezwykle miło
gościć twoje prace, czekamy na
kolejne realizacje.
Rozmawiała Aneta Tumiel

Ania Jakoniuk (rocznik ’76)
ilustratorka, rysowniczka, grafik, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej. Swoje
prace prezentuje w sieci na autorskim profilu fb „RysowAnki”
oraz na Instagramie. Prywatnie
miłośniczka motoryzacji dwu- i
czterokołowej. Mieszka w Kocku (lubelskie). Serce dzieli między Bieszczady i Podlasie, gdzie
spędziła ponad 11 lat. Dumna
matka Marcina. O sobie: Jestem
inżynierem i artystą – rysuję to,
czego nie umiem wyrazić słowem.

Halina Konopacka (1900-1989) - w rzucie dyskiem nie miała sobie równych, na salonach zachwycała urodą i
elegancją. Gdy wybuchła wojna pomogła wywieźć z kraju rezerwy złota. Elżbieta Krzesińska (1934-1915) - „Złota
Ela” – jedna najwybitniejszych polskich lekkoatletek, specjalistka skoku w dal. Mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska,
rekordzistka świata. Nosiła charakterystyczny, długi blond warkocz. Irena Szewińska (1946-2018) - lekkoatletka
specjalizująca się w biegach sprinterskich i skoku w dal. Należała do najbardziej utytułowanych polskich sportowców
i najwybitniejszych lekkoatletek w historii: 7-krotna medalistka IO oraz 10-krotna - ME. Janina Loteczkowa (19021966) - odznaczona Krzyżem Obrony Lwowa. W 1929 r. wzięła udział w motocyklowym wyścigu o Wielką Nagrodę
Polski (Grand Prix), zajmując 6. msc. Jako pilotka towarzyszyła lotnikom F.Żwirko i S.Wigurze. Helena Marusarzówna (1918-1941) – mistrzyni sportów narciarskich, kurierka tatrzańska, żołnierka AK. 7-krotna MP w konkurencjach
alpejskich (bieg zjazdowy, slalom i kombinacja). Janina Kurkowska-Spychajowa (1901-1976) Od lat 30. do 50. sięgnęła ogółem po 63 medale MŚ w łucznictwie sportowym, wielokrotnie ustanawiała rekordy globu. W 1939 r. oddała
swoje trofea na rzecz dozbrojenia ojczyzny. Wanda Rutkiewicz (1943-1992) - zdobyła 8 z 14 8-tysięczników w tym
także K2. Największy rozgłos przyniosło jej wejście na Mount Everest (1978). Była pierwszą Europejką, która zdobyła
najwyższy szczyt świata w czasach, w których niewiele kobiet decydowało się na uprawianie himalaizmu. Helena
Rakoczy (1921-2014) – jej biografia mogłaby stanowić kanwę pasjonującego filmu o niezłomności, harcie ducha i
szlachetności. W r. 1950 na MŚ w Bazylei i zdobyła 4 złote medale i 1 brązowy. Maria Kwaśniewska (1913-2007)
– lekkoatletka, brązowa medalistka IO w Berlinie w rzucie oszczepem, 14-krotna MP m.in. w skoku w dal, trójboju i
pięcioboju. Dzięki wspólnej fotografii z Adolfem Hitlerem udało się jej uratować w czasie wojny wiele ludzkich istnień.
Jadwiga Wajsówna (1912-1990) kontynuatorka osiągnięć w rzucie dyskiem H. Konopackiej. Zdobywczyni 2 medali
olimpijskich: brąz w 1932 r. W 1943 r. aresztowana przez gestapo i osadzona w Alejach Szucha, gdzie przeszła ciężkie
śledztwo. Uczestniczka Powstania Warszawskiego. Bronisława Staszel-Polankowa (1912-1988) - królewna Tatr, jako
14-latka wystąpiła w nieoficjalnym biegu kobiet podczas MŚ w narciarstwie klasycznym 1929 r. W 1934 r. odbyła
wyprawę rowerową dookoła Polski przemierzając 4 tys. km, w międzyczasie wygłaszała prelekcje na temat uroku Tatr.
Erwina Ryś-Ferens (1955-1988) - multi mistrzyni i multi rekordzistka w historii polskiego łyżwiarstwa szybkiego,
medalistka MŚ (3-krotny brąz: 1978 i 1985 w wieloboju sprinterskim oraz w 1988 w wieloboju) i ME, uczestniczka IO.
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Super Koderzy w SOSW
Od października do końca marca w naszej szkole działała drużyna SuperKoderów.
W skład drużyny weszło 10
uczniów z klasy 3-7 SPU oraz
6-7 SPU. Zajęcia z programu
włączone były w plan pracy zajęć rozwijających kreatywność
prowadzonych przez koordynatora i nauczyciela wspomagającego.
W maju 2020 r. w okresie
pandemii Covid-19, ze zgromadzonych nagrań oraz zdjęć
z zajęć związanych z robotyką,
programowaniem, kodowaniem
koordynatorka „wyprodukowała” film zgodnie z wytycznymi
regulaminu rekrutacji. Film,
który trwał ok. 40 sekund pokazał, że uczniowie SOSW „trochę
ogarniają to programowanie”,
a przynajmniej podejmują ku
temu owocne próby. Po kilku tygodniach jury z Fundacji Orange stwierdziło, że nasz film jest
„WOOW” i warty jest przyznania dotacji w kwocie 2500 zł na
zakupy: 3 Ozobotów, 1 kompletu: mat do pracy stolikowej oraz
mat podłogowych do zajęć, krążków kompetencji kluczowych,
2 zestawy oraz zestawu puzzli
drewnianych do Ozobota, abyśmy mogli dalej rozwijać swoje
umiejętności programistyczne.
Tym samym SOSW jako jeden z
280 szkół w całej Polsce przystąpił do realizacji super przygody z
SuperKoderami Fundacji Orange w roku szkolnym 2020/2021.

We wniosku rekrutacyjnym
postawiliśmy na Polskę, gdyż
taka tematyka jest najbliższa
naszym uczniom. Jej uniwersalność i przydatność doskonale
wpisuje się w podstawę programową. Ścieżka „Młodzi Patrioci”
wkroczyła do realizacji w naszej
szkole.
Zajęcia w ramach ścieżki
przyczyniły się do poznawania
tego, co jest z Polską związane.
W trakcie przeprowadzonych 16
zajęć dostosowanych do uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie w cotygodniowych spotkaniach poznawali
Polskę. Treści, które poruszane
były na zajęciach dotyczyły pracy z mapą, położenia geograficznego Polski, sąsiadów Polski oraz
ich flag. Uczestnicy zajęć przypomnieli sobie polskie symbole narodowe oraz główne rzeki. Przypomnieli sobie również legendy

polskie, dawne stolice Polski.
Głównymi celami zajęć
było rozwijanie, przez działanie, wiedzy i kompetencji ucznia
jako patrioty: rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą,
określania kierunków świata,
znajomość flag i sąsiadów Polski, utrwalenie wiedzy z zakresu
symboli narodowych, rozwijania
wiedzy o rzekach i legendach
polskich oraz podwyższenie
kompetencji uczniów związanych z umiejętnością programowania Ozobotów, posługiwania
się komputerem: wyszukiwania
prostych informacji w sieci i przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i higieny cyfrowej w sieci. Przyrost umiejętności potrzebnych
w życiu codziennym, logicznego
myślenia, szyfrowania, kodowania, dokonywania operacji myślowych.

Konferencja nt. Krajowego Planu Odbudowy
Do Polski z UE trafi docelowo 770 miliardów zł. Każde
państwo członkowskie musi
przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy,
będący podstawą do wypłaty
środków finansowych z unijnego Funduszu Odbudowy.
Olbrzymie środki pozwolą na
rozwój całego kraju ale również
wesprą samorządy, w tym również województwo podlaskie i
nasz powiat. Tej tematyce była
poświęcona konferencja prasowa zorganizowana 4 maja w
Sokółce.
Wiceminister Edukacji
Dariusz Piontkowski: 770 mld
zł to suma odpowiadająca dwóm
budżetom Polski. Te środki w
najbliższych kilku latach pozwolą nie tylko zniwelować skutki
epidemii, ale także unowocześnić
polską gospodarkę. Niech ten ty-
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grys europejski, bo tak czasem
Polska jest nazywana, ma szansę
na dalszy rozwój, a wraz z całym
państwem niech rozwija się Podlaskie i Powiat Sokólski.
Starosta Sokólski Piotr
Rećko przypomniał, że od wybuchu pandemii do powiatu trafiło ponad 11 mln zł ze środków
zewnętrznych m.in. na budowę
dróg, wyposażenie szpitala, inwestycje w obiekty oświatowe.
Dzięki temu tworzymy miejsca
pracy. Przy tych wszystkich inwestycjach pracują Polacy. Z reguły są to firmy z terenu powiatu
sokólskiego.
W konferencji wzięli również udział samorządowcy z naszego powiatu m.in. wójt gminy
Nowy Dwór Andrzej Humienny, wójt Szudziałowa Tadeusz
Tokarewicz, wójt Kuźnicy Paweł
Mikłasz oraz Dyrektor Wydzia-

łu Finansowego w Starostwie
Powiatowym Daniel Supronik,
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Tomasz Tolko oraz
Dyrektor Wydziału Promocji
Zbigniew Dębko.

Na „superkoderskich” zajęciach uczniowie rozwiązywali
zadania o różnej trudności i o
różnych typach: wykreślanki,
szyfrowanki, dyktanda graficz-

ne, kolorowanki, wykorzystywali
kubeczki i matę do kodowania.
Legendy polskie poznawali poprzez rysowanie przygód bohaterów. Ciekawym punktem w
czasie realizacji ścieżki „Młodzi
Patrioci” była praca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów oraz aplikacji
Learning Apps, Schratch Junior,
YouTube, Toytheater, kody Qr,
Jigsaw puzzle. SuperKoderzy, zamienili Ozobota w turystę, który
„zwiedzał” zabytki stolic Polski:
Warszawy, Krakowa i Gniezna
doskonaląc swoje umiejętności
programistyczne.
W czasie ostatnich zajęć
ewaluacyjnych uczniowie rysowali to, co zapamiętali z zajęć
oraz pisali nazwy tych rzeczy w
aplikacji Mentimeter tworząc z
nich chmurę wyrazową.

Gminy Powiatu sokólskiego otrzymały kolejne dofinansowania z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Dziewięć
symbolicznych promes z kwotami dofinansowania dla poszczególnych gmin zostało zaprezentowanych podczas wtorkowej
konferencji.

Realizacja przygody zw.
„Super Koderzy” na zawsze pozostanie w głowach i sercach
uczestników, jako przykład łączący zabawę i zdobywanie wiedzy. Wiedza zdobyta w ten sposób będzie dla nich doskonałym
przykładem, iż mimo ograniczonej sprawności mogą rozwijać
kompetencje przyszłości, takie
jak programowanie, myślenie
komputacyjne oraz kreatywność.
Dziękujemy
Fundacji
Orange za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku w procesie rekrutacji, za wspaniałe
Ozoboty i maty do kodowania,
krążki do rozwijania kompetencji kluczowych puzzle, które
zostają z nami, powiększą naszą bazę do zajęć z programowania, za wspaniałe gadżety:
koszulki, długopisy, smycze,
notesy, które przypominają
nam o super przygodzie z „Super Koderami”.
Dziękujemy Panu Staroście Piotrowi Rećko i Zarządowi Powiatu za pełnomocnictwo.
Dziękujemy Pani Dyrektor Elżbiecie Szomko za motywację,
doping, wsparcie i dobre słowo.
Dziękujemy wszystkim tym,
którzy trzymali kciuki za nasz
sukces, naszym SuperKoderom i SuperKoderkom za wysiłek, sumienną pracę włożoną
w opanowanie materiału, za
nasz wspólny sukces. Dziękujemy Pani Marcie Januszkiewicz
za entuzjazm, zaangażowanie
oraz wspólne prowadzenie „super koderskich” zajęć.
Koordynatorka:
Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Na zakończenie konferencji Wiceminister Piontkowski
życzył maturzystom z całej Polski, a przede wszystkim z Powiatu sokólskiego tradycyjnego
połamania piór, jak najlepszych
wyników na egzaminie oraz
dostania się na wymarzone kierunki studiów.
materiał: E. Rapiej, I. Czaplejewicz
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów
i Juniorów Młodszych w Taekwon-do IT
8 maja w hali sportowej
przy ZS w Sokółce odbyły się
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do ITF pod
patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko. Organizatorami imprezy byli Combat Sports
Academy, Polski Związek Taekwon-do ITF, Powiat Sokólski
oraz Urząd Marszałkowski.
W mistrzostwach wzięło
udział łącznie 129 zawodników
z województwa podlaskiego,
lubelskiego oraz podkarpackiego. Klub CSA reprezentowało 9
zawodników, w tym 8 juniorów
młodszych i 1 junior.
Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy: Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w
organizacji tego przedsięwzięcia,
że młodzież może walczyć tutaj

w duchu olimpijskim, doskonalić swój kunszt. Bardzo dziękuję za organizację Tomaszowi
Leszkowiczowi oraz wszystkim
tym, którzy przyczynili się, aby
dzisiejsze zawody przebiegały w
duchu sportowej rywalizacji.
Zawody były eliminacjami
w kwalifikacjach do Mistrzostw
Polski Juniorów i zostały rozegrane na 3 polach walki oraz do
technik specjalnych.
Trener CSA Tomasz Leszkowicz: Chciałbym aby zawodnicy zaprezentowali się jak najlepiej, wykonali swoją pracę jak
najdokładniej,najważniejsze aby
wszystko poszło dobrze a zawody
zakończyły się bez kontuzji.
Klubowicze CSA zdobyli łącznie 16 medali (2 złote, 2
srebrne, 6 brązowych). JUNIO-

RZY MŁODSI (2 złote, 2 srebrne, 4 brązy): Antonina Bułkowska (CSA Sokółka) - 3 miejsce
w klasyfikacji generalnej Najlepszych Juniorek Młodszych
imprezy, złoto - walki /50 kg,
brąz - techniki specjalne; Karina Fiedorowicz (CSA Lipsk)
złoto - walki /46 kg; Jakub
Jarmusik (CSA Lipsk) srebro
- walki /58 kg; Bartosz Kasjan
(CSA Lipsk) srebro - walki /52
kg; Paweł Majewski (CSA Dąbrowa Biał.) brąz - walki /70 kg,
brąz - techniki specjalne; Julia
Rychtarczyk (CSA Dąbrowa
Biał.) brąz - walki /50 kg; Julia Sićko (CSA Dąbrowa Biał. )
brąz - walki /55 kg. JUNIORZY:
2 brązy- Krzysztof Boguszewski: walki /75 kg i techniki specjalne. (wyniki Fb:TaekwondoLipskDabrowa)
KGA

Świętowali Międzynarodowy Dzień Książki
19-21 kwietnia w naszej
szkole odbyła się realizacja
krótkiego, ale jakże owocnego
Międzynarodowego Projektu
eTwinning pt.: „Świętuj z nami
Międzynarodowy Dzień Książki”. Naszym zadaniem było
przeczytanie książek w wybranych miejscach miasta. Postawiliśmy na promocję naszej małej
Ojczyzny: zdjęcia przedstawiały momenty czytania książek
w zakątkach os. Zielonego. Jest
ono piękną dzielnicą naszego
miasta, która w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija.
(...) Na co dzień cieszymy się z
pięknej pogody korzystając z nowoczesnych sprzętów na przyszkolnej siłowni oraz atrakcyjnym
placu zabaw. Naszym uczniom
czasem zdarza się czytać książki na karuzeli, szkolnej rabacie i
polach dorodnych żonkili. Piękna pogoda w dniach realizacji
projektu ułatwiła nam zadania
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i zrobiliśmy zdjęcia miejsc sprzyjających czytaniu. Fotografie
naszych zaczytanych uczniów
można obejrzeć w galerii projektu oraz zakładce na szkolnym
FB. Zdjęcia zostały wysłane do p.
Alicji Adamiak ze SP w Bukowcu, założycielki projektu. Będą
one dołączone do interaktywnej
mapy z miejscami sprzyjającymi
czytaniu. Po jej opublikowaniu
na stronie projektu zapoznamy
naszych uczniów z miejscami
polecanymi na chwile z książką.

Dzięki temu uczniowie
będą mieli okazję poznać inne
urokliwe zakątki naszego globu
oraz podzielić się wrażeniami
na temat tytułów wybranych
specjalnie na dni realizacji
projektu. Mamy nadzieję, że
interaktywna mapa zaczytanego świata pozwoli zaplanować
bliższe i dalsze wycieczki i skłoni naszych uczniów do poznania ciekawych książek z różnych
stron świata.
Koordynatorki

Ta terapia zwiększy
m.in. możliwości słuchowe

Od lutego 2021 r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych „Pod
Skrzydłami” w Sokółce realizuje zajęcia terapeutyczne z podopiecznymi w ramach projektu „Terapia Neuroflow szansą
podopiecznych z zaburzeniami
przetwarzania
słuchowego”.
Całkowity koszt projektu wynosi 27240 zł. Fundusze na realizację projektu stowarzyszenie
pozyskało z TVP S.A. - darowizna w ramach 27. edycji akcji
charytatywnej „Reklama Dzieciom 2019” w kwocie 20000 zł,
środków pozyskanych przez
stowarzyszenie oraz wkładu
wolontarystycznego. Zajęciami
objęta jest 8-osobowa grupa
dzieci, podopiecznych Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
„Pod Skrzydłami”, u których
stwierdzono Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD.
Grupa podopiecznych objęta
jest 3-etapową terapią Neuroflow oraz zajęciami utrwalającymi schemat ciała, orientację
w przestrzeni, ćwiczeniami
równoważnymi, koordynacją
słuchowo-wzrokowo-ruchową
oraz ćwiczeniami ruchowymi połączonymi ze stymulacją
wyższych funkcji słuchowych z

wykorzystaniem metody Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne i integracji sensorycznej.
W efekcie projektu podopieczni: poprawią wyrazistość
mowy, nabędą lepszą komunikację z otoczeniem, podwyższą
możliwości słuchowe, polepszą utrzymanie uwagi na głosie
nauczyciela w szumie i hałasie,
wydłużą czas skupienia uwagi,
zwiększą podzielność uwagi,
gdy jednocześnie mówi kilka
osób, poprawią umiejętności w
zakresie pamięci słuchowej oraz
artykulacji i melodii języka, nabędą uspokojenie (emocjonalne
oraz w zakresie ciała – mniej
współruchów). Po zakończeniu
projektu, co jest niezwykle ważne u dzieci niepełnosprawnych
lub ze spektrum autyzmu podopieczni Stowarzyszenia „Pod
Skrzydłami: poprawią pewność
siebie, podniosą samoocenę,
obniżą poziom stresu przy wykonywaniu trudnych zadań,
poprawią komunikację z rówieśnikami, polepszą relacje społeczne, osiągną lepsze wyniki w
nauce wynikające z większych
możliwości słuchowych.
Bożena Rećko,
Stowarzyszenie
„Pod Skrzydłami” w Sokółce

Odszedł Tadeusz Gajdzis
W wieku 95 lat odszedł Tadeusz Gajdzis, sokółczanin z urodzenia, zapalony regionalista, autor książek o historii Sokółki i Sokólszczyzny. Studiował budownictwo we Wrocławiu. W latach 50. powrócił na Podlasie. W Białymstoku pracował jako inspektor nadzoru
robót budowlanych (nadzorował m.in. budowę sokólskiego szpitala), tu także spędził ostatnie lat życia. Autor następujących tytułów
„Ziemia zroszona łzami” (2000), „Wolność krzyżami znaczona...”
(2003), „Sokólskie barwy” (2005), „Koń sokólski” (2008), „Mijają
lata” (2013).
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Matury 2021: „Był lekki stres...”
Matury w tym roku rozpoczęły się 4 maja, tradycyjnie
egzaminem pisemnym z języka
polskiego i potrwają do 20 maja,
podobnie jak w ubiegłym roku,
odbywają się w reżimie sanitarnym. W powiecie sokólskim do
egzaminu dojrzałości przystąpiło 363 uczniów.
Młodzież ZS w Sokółce
zapytana o nastrój przed egzaminem twierdziła, że odczuwa
lekki stres.
Karolina: Stres jest, boję się
tylko rozprawki. Myślę, że będzie
„Lalka” Bolesława Prusa.
Julita i Ania: Wewnętrzny
głos podpowiada nam, że może
to być „Lalka”. Jeśli „Lalka” to
mamy nadzieję, że będą zagadnienia o cierpieniu i samotności.
Maciek: Tylko nie „Lalka”!
Wolałbym „Ferdydurke” lub coś
związanego z przygodą!
Pozostali uczniowie na pytanie - Na co liczycie? - odpowiedzieli zgodnie - Na dobry wynik
- oczywiście, no i na „Lalkę” .

kultury. Twoja praca powinna
liczyć co najmniej 250 wyrazów.
3) Zinterpretuj podany utwór.
Postaw tezę interpretacyjną i ją
uzasadnij. Twoja praca powinna
liczyć co najmniej 250 wyrazów.
Beata Obertyńska „Strych”.
Zdania były podzielone na
temat poziomu trudności. W
tym roku w naszej szkole do egzaminu dojrzałości przystępuje
73 tegorocznych absolwentów.
Pandemia odcisnęła ogromne
piętno na maturzystach, jednak
są pełni wiary i sobie poradzą –
mówił dyrektor ZS im. N. Sulika
w Dąbrowie Białostockiej Jarosław Budnik.
Po egzaminie z matematyki
od Łukasza usłyszeliśmy: Pytania były dosyć proste, pozostało
tylko czekać na wyniki!
Matura z matematyki była
dosyć łatwa. Mi osobiście okazała się nawet łatwiejsza niż z ję-

zyka polskiego. Dziś był mniejszy stres w porównaniu do dnia
wczorajszego. Po maturze pójdę
na studia, ale jakie konkretnie
- jeszcze się zastanawiam, na
pewno będzie to któraś z białostockich uczelni - mówił Patryk
z sokólskiego LO.
Poziom zadań z matematyki był zróżnicowany. Po pierwszych 10 zadaniach wydawało
mi się, że napiszę ją na 100 %,
następnie przyszły zadania, którym musiałem poświecić więcej
czasu. Wydaje mi się, że mój wynik będzie w granicach 70-80 %.
Myślę, że maturę z matematyki
mogę zaliczyć do udanych - mówił z uśmiechem Konrad.
Stres trochę czułam, ale
udało mi się zrobić praktycznie wszystkie zadania. Zdać na
pewno zdam, ciekawa tylko jestem z jakim wynikiem - dodała
Ola.
materiał: ER/KG/AS

Tematy tegorocznych matur:
1) Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego
celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki B.
Prusa, całego utworu oraz do
wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. 2) Miasto –
przestrzeń przyjazna czy wroga
człowiekowi? Rozważ problem i
uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Wł. Stanisława Reymonta
oraz do wybranych tekstów

Paw i kot
Toczy się autobus. Toczy się
życie. Autobus podskakuje na
koleinach. Życie również, ale jakby mniej. Przynajmniej do czasu.
- Zimgać mi się chce – usłyszałem z kieszeni koszuli głos mojego miniaturowego kota Bazia.
- Wytrzymaj, za minutę wysiadamy – odparłem.
- Daj gumę do żucia, lepiej się
poczuję.
Wrzuciłem do kieszeni listek o
smaku lodołamacza, oddechu
pingwina czy innego chorego
wymysłu.
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prawdziwe

prawdziwk
Z kryjówki kota usłyszałem
ciamkanie.
- Bardziej mi się chcę zimgać.
- To przestań rzuć.
- Ale dobre.
No wiec jadę do domu. A mój
kot jedzie do Rygi… Mijają sekundy, mijają znaki drogowe. I w
końcu autobus zwalnia. Wstaję i
jak najszybciej wychodzę ze stalowej puszki w której jest zawsze
albo za zimno albo za gorąco.
Nabieram świeżego powietrza.
Wolność. Baź też nabiera świeżego powietrza. I wypuszcza na
wolność pawia.

MP Juniorów 2021 / Bilard

No, tyle co kot napłakał, nie ma
co się przejmować. Koszulę zawsze można uprać…
Za sobą słyszę wściekły głos.
- Co pan wyprawia?!
Odwracam się, widzę czerwonego jak burak kierowcę autobusu.
- Stoję na przystanku – odpowiadam zgodnie z prawdą.
- O to się pytam! – wrzeszczy,
wskazując na chodnik. Postanowiłem wziąć winę na siebie.
- Źle się poczułem – skłamałem.
- A ty gnoju, pijaku! Wandalu!
Na policję zaraz zadzwonię! –
kierowca wyciągnął w moim
kierunku ręce chcąc mnie złapać.
- Panie, ja jestem chory! – powiedziałem, odskakując do tyłu, ponieważ nie byłem chętny do tego
typu czułości.

Mistrzostwa Polski Juniorów 2021 w Bilardzie rozgrywane przez 5 dni w majowy weekend w Łódzkim Klubie FRAME,
to najważniejsza rywalizacja
najmłodszych polskich bilardzistów. Zawodnicy rywalizują w
4 konkurencjach bilardowych;
8bil, 9bil, 10bil oraz 14.1 z podziałem na 2 kategorie wiekowe; juniorzy młodsi i starsi.
Prawo udziału w mistrzostwach
otrzymała najlepsza 32ka wśród
młodszych i 16ka wśród starszych, wyłoniona w turniejach
Grand Prix Polski 2020. Wśród
zakwalifikowanych znalazło się
3 zawodników LP Metel-Metal
Fach Pool Bilard Sokółka: Karol
Zielenkiewicz i Tomasz Górski
juniorzy młodsi, Szymon Miroń
rywalizował w kategorii juniorów starszych. Świetny występ
odnotował Karol Zielenkiewicz
zdobywając złoty medal i tytuł
Mistrza Polski w 14.1. Jednak
początek Mistrzostw był trudny
dla Karola. Młody sokółczanin,
który wymieniany był jako jeden
z kandydatów do złota, dwukrotnie przegrywał w ćwierćfinałach

w 8 i 9 bil. Pokazał jednak, że
zgodnie ze słowami św. Augustyna: dopóki walczysz jesteś zwycięzcą i ostatni dzień mistrzostw
należał do niego. Dobrze ocenić
trzeba występ jednego z najmłodszych uczestników Tomaszka Górskiego, który rywalizował
tylko w 2 turniejach zajmując
9. miejsce w 10bil i 17te w 9bil.
Ma czego żałować najbardziej
doświadczony z naszych juniorów Szymon Miroń zaliczany do
grona faworytów (2. w rankingu
Polski Juniorów Starszych 2020),
który zaprezentował piękną
techniczną grę mimo to czegoś
zabrakło i 3-krotnie ulegał w
walce o ćwierćfinał zajmując 3 x
7. msc. w 8 bil, 9 bil i 10 bil.
Serdecznie gratulujemy i
wierzymy, że nasi najmłodsi bilardziści przysporzą nam jeszcze
wielu dobrych emocji związanych z ich sukcesami. Karolowi
Zielenkiewiczowi będziemy kibicować na Mistrzostwach Europy
Juniorów, gdzie będzie reprezentował Polskę, 1-8 sierpnia w Słowenii.

- Ja ci dam chory, gnoju!
Oddaliłem się od niezbyt współczującego kierowcy. Mężczyzna
widocznie za bardzo oddalił się
od autobusu, bo się zatrzymał.
Widocznie był tak oddany pracy,
że nie chciał zmieniać trasy, a ja
już byłem za daleko.
Zasapał dziko i schował się do
swojego pojazdu. A legendy mówią, że do dzisiaj tam siedzi.
- I jaki jest morał z tej historii?
– spytałem kotka, gdy się oddaliśmy od przystanku na tyle, by
Baź poczuł się bezpiecznie i by
wystawił główkę.
- Dobra materialne mają większą wartość niż ludzie, ponieważ
kiedy cierpisz dla innych masz
mniejszą wartość niż to, co leży
na chodniku?

- Chodziło mi o morał: „Nie żryj
przeterminowanej konserwy”
– odparłem ze zmarszczonym
czołem.
Przez chwilę milczeliśmy.
- Wiosna idzie – zapiszczał Baź.
- A no, idzie.
I ja szedłem.
Kamyk

LP Metel-Metal Fach
Pool Bilard Sokółka
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