
Za nami IV edycja
PARK’N’ROLL
Nasza rodzima impreza z roku na 
rok nabiera rozmachu, przyciąga-
jąc fanów motoryzacji i dobrego 
rock’n’rolla z całego regionu.

Wygrała dzień
Z BURMISTRZEM
Wylicytowała na charytatywnej 
aukcji dzień pracy z burmistrzem 
Sokołowa Podlaskiego. Jak minął 
ten dzień?

Rozmawiali o nas
W RADIU DLA CIEBIE
Na ogólnopolskiej antenie rozgłośni 
RDC, w blisko godzinnym reporta-
żu doceniono miastotwórcze walo-
ry rewitalizowanej cukrowni.

Jakie atrakcje
NA DNIACH MIASTA?
Na tegoroczne obchody składa się 
cały cykl imprez kulturalnych i roz-
rywkowych. Prezentujemy zapo-
wiedzi największych atrakcji.

Bardzo ważny jest
PATRIOTYZM LOKALNY
O przywiązaniu i dumie względem 
swej Małej Ojczyzny, ponad poli-
tycznymi podziałami, rozmawiamy 
z burmistrzem Karakulą.

dr n. med. Adam KICIAK
Na świecie jest bardzo mało ludzi wybit-
nie zdolnych i tym rzadko udaje się osią-
gnąć zamierzone cele w sposób trwały. 
Sukces odnoszą pracowici i szanujący 
pracę zespołową i organiczną. 
Tak wychował mnie Sokołów.

Dr Włodzimierz KożuchoWsKi
Sokołów to miejsce, gdzie spotkałem 
ludzi, którzy pomimo szarej rzeczywi-
stości małego miasta w latach siedem-
dziesiątych i początku osiemdziesiątych 
XX wieku zarazili mnie pozytywnym spoj-
rzeniem na świat.

ks. Jacek ZDZIEBORSKI SDB
O mieście tym myślę z wdzięcznością. Tu za-
częło się moje życie, które tu również dojrze-
wało w różnych swoich wymiarach. Soko-
łów to w zasadzie moje dzieciństwo i młodość 
– lata młodzieńcze, które miło wspominam, 
a potem wyjechałem i kiedy mogę, wracam.
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Wraz z końcem kwietnia upłynął termin składania 
dokumentów o przyjęcie do nowo utworzonej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim na rok 
szkolny 2018/2019. Jest 3 kandydatów na 1 miejsce.
Dalsze postępowanie re-
krutacyjne przeprowadzi 
Komisja Rekrutacyjna oce-
niająca uzdolnienia, pre-
dyspozycje lub praktycz-
ne umiejętności kandyda-
ta. Badanie obejmie m.in.: 
słuch muzyczny, pamięć 
muzyczną, poczucie into-
nacji, rytmu; także predys-
pozycje fizyczne do nauki 

gry na wybranym instru-
mencie. Badanie zdolności 
kandydatów przeprowadzo-
ne zostanie w dniach: 8, 9, 
11 czerwca w Sokołowskim 
Ośrodku Kultury. Listę 
obejmującą nazwiska wraz 
z precyzyjną datą badania 
każdego z nich zostanie wy-
wieszona w holu głównym 
SOK w dniu 4 czerwca.

Bezpieczna i czysta eneRgia Dla soKołoWaMINISTERSTWO ENERgIIszKoła muzyczna
ReKoRDoWa ilość zgłoszeń

szczegóły na stronie https://sokolowpodl.pl

sokołów podlaski w ścisłym gronie zwycięzców ministerialnego konkursu 
W środę 9 maja w siedzi-
bie ministerstwa energii 
odbyło się „podsumowanie 
I Konkursu na certyfikat 
pilotażowego Klastra ener-
gii”. W konkursie wzięło 

udział 115 klastrów, z któ-
rych certyfikat uzyska-
ło zaledwie 33. Wśród nich 
znalazł się Klaster energii 
„Bezpieczna i czysta ener-
gia dla sokołowa”. liderem 

klastra jest miasto sokołów 
podlaski a koordynatorem 
puiK sokołów podlaski. 
certyfikat odebrali Bur-
mistrz Bogusław Karakula 
i prezes puiK maciej Wąż.

100-lecie niepodległości i 594. urodziny sokołowa podlaskiego 
Wspólnie świętujemy jubileusz 100-lecia  
odzyskania przez polskę niepodległości. Wła-
śnie ta niepodległa Rzeczpospolita żyje w ser-
cach mieszkańców sokołowa od zarania, gdy 
20 kwietnia 1424 r. sokołów otrzymał prawa 

miejskie. patriotyczna tradycja trwa tu po 
dzień dzisiejszy. jesteśmy dumni z polski, po-
dobnie jak dumni jesteśmy ze naszego miasta 
i jego wspaniałej historii. stąd tegoroczne ob-
chody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 

oraz poprzedzający je Dzień Flagi Rp były na-
turalną okazją do rozpoczęcia obchodów za-
równo 100-lecia niepodległości, jak również 
wprowadzeniem do dni miasta – najstarszego 
z miast historycznego podlasia.
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227. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJAUROCZYSTE OBCHODY
IV RAJD ROWEROWY SZLAKIEM OTTONA WARPECHOWSKIEgOSZLAKIEM HISTORII

Dzień Flagi Rzeczypospolitej polsKiej W soKołoWie poDlasKim2 MAJA BogusłaW KaRaKula 
BuRmistRz soKołoWa poDlasKiego

NA PYTANIA 
ODPOWIADA

szacunek do naszej historii zaszczepiamy naszym następcom
tradycyjny przemarsz ulicami 
miasta rozpoczął sie z Kościoła 
pw. niepokalanego serca nmp, 
który poprzedziła go msza św. 

Delegacje instytucji, organiza-
cji społecznych oraz szkół zło-
żyły kwiaty pod pomnikami: 
żołnierzy aK, Ks. Brzóski oraz 

czynu niepodległościowego. 
na skwerze im. adama mickie-
wicza uroczystości zwieńczyło 
przemówienie burmistrz miasta.

Rajd otworzył burmistrz, a wiceburmistrz pojechał z uczestnikami
W piątek 11 maja z sokołow-
skiej przeździatki ruszył rajd 
rowerowy upamiętniający otto-
na Warpechowskiego – miłośni-

ka archeologii, który w czasie 
wojny uratował liwski zamek 
przed rozbiórką przez niemców, 
przekonując ich, że mają do 

czynienia z budowlą krzyżacką. 
uczestnicy 30-sto kilometrowy 
rajd zakończyli w liwie ogni-
skiem i poczęstunkiem.

nieśliśmy stumetrową flagę dla uczczenia stu lat odzyskania niepodległości
na placu pod konkatedrą rozwinięto stumetro-
wą flagę, którą zebrani mieszkańcy zanieśli na 
plac ks. Brzóski, otaczając nią znajdujący się 
w centrum pomnik. na nowy, najwyższy w mie-

ście maszt wciągnięto flagę państwową. uro-
czystość uświetnił program artystyczny dzieci 
z przedszkola nr 3, grupa „złote lata” i chór 
Kameralny Koe z SOK.

O mieście tym myślę z wdzięcznością. Tu zaczęło się moje życie, któ-
re tu również dojrzewało w różnych swoich wymiarach. Sokołów to 
w zasadzie moje dzieciństwo i młodość – lata młodzieńcze, które 
miło wspominam, a potem wyjechałem i kiedy mogę, wracam.

Sokołów to kochająca Rodzina i Dom, w którym zawsze odnajduję 
schronienie i oparcie. Sokołów to przyjaźnie i znajomości – życzli-
wość osób, na których mogę polegać.
Sokołów to szkoły, które dały mi niezbędną wiedzę i wychowanie 
– ukształtowały mnie do pełnienia zupełnie nieoczekiwanych zadań 
w przyszłości.
Sokołów to Rodzina Salezjańska, która mnie zafascynowała duchem 
Księdza Bosko i przyjęła w swoje szeregi.
Sokołów to wspaniała przygoda, która się zaczęła i trwa.

W listopadzie podczas 
Koncertu charytatywne-
go „serce dla harcerza. 
pomóżmy wstać micha-
łowi” miała miejsce nie-
typowa licytacja. Bur-
mistrz Karakula, który 
był jednym z patronów 
koncertu, włączył się do 
akcji wystawiając na li-
cytację „Dzień pracy 
z burmistrzem”.
Pieniądze uzyskane w tej 
i w innych licytacjach, po-
dobnie jak również z pro-
wadzonych zbiórek na te-
renie całego miasta, zosta-
ły przekazane na rehabili-
tację Michała Wierzbickie-
go – instruktora Hufca zHP 
im. Janusza Korczaka, któ-
ry w wyniku wypadku zo-
stał sparaliżowany.

Pani lidia Wojewódzka, 
która wylicytowała najwy-
żej „Dzień pracy z burmi-
strzem” towarzyszyła bur-
mistrzowi Karakuli w pełnie-
niu obowiązków służbowych 
w czwartek 10 maja. Jak 
wyznała, spośród wszyst-
kich licytowanych pozycji, 
właśnie ta wzbudziła jej naj-
większe zainteresowanie. 
Cieszy się, że licytację wy-
grała, tym bardziej, że po-
mogła Michałowi.

– To wspaniałe, że w tym 
mieście, gdy ktoś potrzebu-
je pomocy, jest taki odzew 
– dodała. Wrażenia z dnia 
spędzonego w urzędzie rów-
nież były pozytywne.

ZDROWY PATRIOTYZM
opieRa się na WspÓłpRacy

Tegoroczne Dni Miasta w So-
kołowie zbiegają się z uroczy-
stościami stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Czy to w tym tkwi źródło jak-
by szerszej oferty związanych 
z nimi imprez miejskich?
Przyznam szczerze, że nie 
mam takiego wrażenia, ale 
sądzę, że wiem z czego mo-
że ono wynikać. Oczywi-
ście, stulecie niepodległo-
ści jest jubileuszem nie-
zwykle radosnym i wznio-
słym. Niemniej program 
jego obchodów jest rozło-
żony na cały ten rok. Nato-
miast nasze Dni Miasta już 
w latach ubiegłych prze-
staliśmy skupiać na zale-
dwie jednym weekendzie. 
Przekonał mnie do tego dy-
rektor Celiński, który robi 
w Sokołowskim Ośrodku 
Kultury naprawdę świet-
ną robotę. Rozbudowanie 
oferty kulturalnej, jej zróż-
nicowanie pod kątem ocze-
kiwań różnych odbiorców 
sprawdziło się w ubiegłym 
roku i zamierzamy to kon-
tynuować. Sokołowianie 
sobie to chwalą. Cykl wy-
darzeń w ramach Dni Mia-
sta rozpoczynamy w maju 
i kontynuujemy praktycz-
nie do wakacji.

A jednak zabrakło w nich Nad-
bużańskich Spotkań Folklory-
stycznych.
Tu opinie są podzielone, 
ale odnosiliśmy wrażenie, 

że festiwal folklorystyczny 
zbyt bardzo ważył na cha-
rakterze Dni Miasta i prze-
sunęliśmy go na termin po-
wakacyjny. Ten festiwal ma 
piękną tradycję i ustaloną 
renomę, nie wydaje się za-
grożony. Natomiast pro-
szę zwrócić uwagę jak dy-
namicznie rozwijają swą 
markę przedsięwzięcia te-
go rodzaju, co Park’n’Roll, 
Trawnik Coolturalny, So-
kołowski Festiwal Filmo-
wy i reszta. Każdy z nich 
przyciąga nieco odmien-
nych odbiorców, często spo-
za miasta – co należy trak-
tować jako naszą promocję 
przez kulturę.

A czy te imprezy dobrze ko-
respondują z wydarzeniami 
o charakterze patriotycznym?
Oczywiście. Czy patrio-
tyzm ma być z gruntu pate-
tyczny? Nie, może być także 
radosny. Odpowiadając na 
zapotrzebowanie mieszkań-
ców z pewnością działamy 
w duchu lokalnego patrio-
tyzmu, bo w interesie spo-
łeczności naszej Małej Oj-
czyzny, którą jest Sokołów 
Podlaski. Z reszta nie doty-
czy to przecież tylko sfery 
szeroko pojętej kultury, ale 
ogółu spraw związanych 
z samorządem.

Takich jak korki w mieście?
Takich również. Mamy 
z tym dziś problem, ale rów-

nież i plany na zmianę orga-
nizacji ruchu, która ten pro-
blem zminimalizuje. Cóż, 
z jednej strony wypada się 
cieszyć, bo obecnie coraz 
mniejszy problem stano-
wi zakup samochodu, co 
świadczy o większej zasob-
ności również sokołowian. 
A z drugiej strony ta liczba 
aut rośnie znacznie szyb-
ciej, niż nowych dróg.

Sprawę mogłaby tu rozwią-
zać obwodnica.
To oczywiste. Proszę mi 
wierzyć, że w tej sprawie ro-
bimy znacznie więcej niż po-
zwalają na to rozmiary na-
szego miasta. Bo w którym 
mieście podobnej wielko-
ści samorząd wykupuje te-
reny pod trakt, nad którym 
nie będzie miał kontroli. Je-
steśmy w stałym kontakcie 
z GDDKiA, cały czas buduje-
my własne lobby w tej spra-
wie. To dziś niezbędne.

Wpływy polityczne?
Nie ograniczamy się tylko 
do nich. Przez te wszystkie 
lata nauczyłem się działać 
ponad politycznymi podzia-
łami. Przykładem niech bę-
dzie starostwo, z którym 
współpracujemy w ramach 
jednego RIT-u. Wcześniej 
padły pytania o patriotyzm. 
Sądzę, że jego najlepszym 
wyznacznikiem jest wła-
śnie umiejętność współpra-
cy ponad podziałami.

odpowiadając  
na zapotrzebowanie 
mieszkańców 
z pewnością działamy 
w duchu lokalnego 
patriotyzmu, 
bo w interesie 
społeczności naszej 
małej ojczyzny, którą 
jest sokołów podlaski.

DzielĄ się Wspomnieniami z soKołoWaZNANI

ks. jacek zdzieborski sDB
Dyrektor salezjańskiego 
ośrodka misyjnego, 
wcześniej wykładowca Wyższego 
seminarium Duchownego 
towarzystwa salezjańskiego w lądzie

niniejsze wydanie „Kuriera miejskiego” ma charakter specjal-
ny, ściśle związany z obchodami Dni miasta sokołów podlaski. 
Z tej okazji, wyjątkowo, poświęcamy wiele miejsca na publika-
cję wspomnień związanych z naszym miastem. pomysł ten po-
zwolił nam odtworzyć obraz i klimat miasta, zapamiętany przez 
tych, których niekiedy życiowe koleje wywiodły daleko stąd, 
przez tych, którzy często za naszym wspólnym miastem tęsknią, 
przez tych, z których osiągnięć możemy być dumni.

na życioWych szlaKach
„sokołowianie i ich sąsie-
dzi z bliskich okolic, to lu-
dzie przedsiębiorczy, zdol-
ni, zaradni i uparci. tak są-
dzę, bo przecież...
Jak świat światem, a Soko-
łów Sokołowem, wyfruwali ze 
swych gniazd, by hen, dale-
ko od domu szukać pracy, pie-
niędzy, przygody, a także sła-
wy, a przynajmniej dobrej pozycji 
w zawodzie i w życiu.
Jednego z nas – Rzędziana 
– uwiecznił Sienkiewicz w swej 
Trylogii – wiernie ci on służył 
swemu panu Skrzetuskiemu, nie-
raz go z opałów wyciągał, ale 
i swojej rodzinie nie skąpił wojen-
nych łupów na procesy sądowe 
o grusze na miedzy. Prawda to, 
czy mit? Któż dziś odgadnie?
Losy innych naszych Ziomków są 
lepiej znane. Głównie za sprawą 
grona pasjonatów z liceum ogól-
nokształcącego i Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego. Od lat 
z pomysłem, inicjatywą, uporem, 

szperają po dokumentach, rozpy-
tują po rodzinach i znajomych, pi-
szą listy, dzwonią, trąbią, zwołują 
– co 5 lat – Zjazdy Absolwentów 
i... zdobywają pieniądze, gdzie 
i jak się da na pokrycie kosztów 
tych pożytecznych przedsięwzięć, 
owocujących również cyklami lo-
kalnych wydawnictw. Gromadzą 
wspomnienia, wywiady, zdjęcia, 
organizują wystawy przedstawia-
jące przeszłość i teraźniejszość 
miasta i jego mieszkańców.
Zapraszają na spotkania przed-
stawicieli starszego pokolenia 
Sokołowian z młodzieżą szkolną, 
by opowiedzieli o swoich drogach 
życia i karierach – zachęcając do 

śmiałego patrzenia przez rogat-
ki miasta.
Nie do wszystkich udaje się do-
trzeć. Nie zawsze da się ustalić, 
gdzie kto jest, co robi, co osią-
gnął. Ale wiele kart już odkry-
to. Wiemy z nich, że nasi byli na 
pustyni Gobi i Antarktydzie. Że 
są w Ameryce i Japonii, o Euro-

pie nie mówiąc, bo to od lat nasz 
„drugi dom”, a dziś już po ścież-
kach Unii Europejskiej krążą re-
prezentanci naszej młodzieży wy-
kształconej – jakże by inaczej 
– na Uniwersytecie Warszawskim 
i Politechnice Warszawskiej...”
Janina Kruszewska-Szakiewicz

Jest to fragment książki „Na życio-
wych szlakach. informacje, wspo-

mnienia, refleksje ludzi związa-
nych z Sokołowem Podlaskim” 

wyd. Sokołowskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego. z tego też 

źródła pochodzą cytaty na czo-
łówkach wewnętrznych stron ni-
niejszego, specjalnego wydania 

„Kuriera Miejskiego”.

taK minĄł Dzień pRacy
z BuRmistRzem soKołoWa

sokołów podlaski, a ści-
ślej biorąc zabytkowy kom-
pleks zabudowań dawnej 
cukrowni – przywrócony do 
życia staraniem władz mia-
sta – był głównym boha-
terem niedzielnej audycji 
z 13 maja na ogólnopolskiej 
antenie „Radia Dla Ciebie”.

Gospodarzem tego blisko godzin-
nego programu jest Piotr łoś, 
prawdziwy fascynat regionalnej 
Polski i naszych Małych Ojczyzn. 
Do audycji, noszącej nazwę 
„łosiowisko” – od nazwiska jej 
prowadzącego, zaproszono Ma-
rię Badeńską-Stapp (specjalistę 
w zakresie rewitalizacji, konser-
watora zabytków w Żyrardowie) 
i burmistrza Bogusława Karaku-
lę. Program uświetnił interesują-
cy reportaż „Słodkie dziedzictwo”, 
z udziałem andrzeja Romana i Mar-
ka Kalaty – dawnych pracowni-
ków cukrowni.
W audycji bardzo precyzyjnie odda-
no historię cukrowni od jej ufundo-
wania w 1846 roku przez ówczesną 
właścicielkę miasta, elżbietę 
z lorentzów Hirschmanową (1792–
1849). Wspominano również ostat-
niego prywatnego włodarza tych 
dóbr – zbigniewa Malewicza (1892–
1979), który przez kilka lat, aż do 
1936 roku wykupywał akcje cukrow-
ni (przed nim była ona spółką akcyj-
ną). Przypominano w audycji realia 
życia w przedwojennym Sokołowie, 
podzielonym na część przemysło-
wą, zwanej elżbietowem, gdzie dzia-
łała cukrownia, dająca ludziom pra-
cę i pozwalająca godnie żyć, także 
pod kątem socjalnym i kulturalnym; 
na ziemiańską siedzibę Malewiczów 
z pałacem i stawem w Przeździatce; 
oraz tzw. stary Sokołów – wymie-
szane kulturowo kilkunastotysięczne 
miasteczko po drugiej stronie torów 
(służących transportowi przemysło-
wemu dla cukrowni). 
– W Sokołowie szalenie ważnym 
elementem rewitalizacji miasta bę-
dzie zniesienie mentalnej granicy 
pomiędzy Przeździatką a tzw. sta-
rym Sokołowem. Tą granicą, któ-
ra zagnieździła się w ludzkich umy-
słach i codziennym życiu przez kil-
ka pokoleń, są tory kolejowe – mó-
wiła Maria Badeńska-Stapp, jak się 
okazało związana z Sokołowem po-
przez lata dziecięce i rodzinę. – Od 
chwili, gdy samorząd odzyskał te-
reny po dawniej cukrowni, de fac-
to trwa tam przywracanie do życia 
miasta – dodała.

– Miałam 
okazję poznać 
całą pozostałą 
strukturę, 
a burmistrz 
przedstawił 
mi chyba 
wszystkich 
pracowników. 
Następnie 
pokazał mi 
najistotniejsze 
inwestycje

– Jestem 
zachwycona 
Parkiem 
Przemysłowym. 
Uważam, że był  
to naprawdę strzał 
w dziesiątkę.  
Te budynki są po 
prostu przepiękne. 
Staną się 
wizytówką miasta

– Nie miałam pojęcia, że urząd jest tak rozbudowany. 
Dotychczas znałam, go, jak wszyscy mieszkańcy 

z punktu Biura Obsługi Interesenta

jestem dumny ze swojego pochodzenia 
im jestem starszy, tym bardziej czuje związek z Sokołowem i czuję się Podlasiakiem. Jest to uczu-
cie cenne, które należy pielęgnować zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie głośno mó-
wią o swoich korzeniach i nie wstydzą się swojego tzw. prowincjonalnego pochodzenia. Moi 
rodzice urodzili się w podsokołowskich wioskach i zapewne nie marzyli w swojej młodości 
o takich możliwościach awansu, jakich doznali zarówno oni sami, jak i ja z bratem Jerzym, 
który jako muzyk rozrywkowy grał w wielu miejscach europy, a także w Japonii i Tajlandii.

BogdAN olędzki, dyrygeNT m.iN. FilhArmoNii NArodoWej

sokołowianin z miłości... do żony 
z pochodzenia jestem Mazurem z Nidzicy, ale osiem lat spędzonych w Sokołowie, związało 
mnie z tym miastem na całe życie. Tu poznałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi kontakty 
utrzymuję do dnia dzisiejszego na stopie towarzyskiej, jak również zawodowej. (...) nawet 
raz uczestniczyłem w Komisji Maturalnej liceum egzaminując i oceniając maturalną pracę 
pisemną z archeologii. z dumą chwalę sie tym, że byłem promotorem sześciu prac magister-
skich z archeologii napisanych przez osoby pochodzące z Sokołowa Podlaskiego.

prof. rySzArd mAzuroWSki, Archeolog, uNiWerSyTeT WArSzAWSki

mój sokołów to ludzie,
na których mogę polegać

Sokołów to nie tylko moje miejsce urodzenia, które opuści-
łem w wieku lat 19. To przede wszystkim miejsce, gdzie spo-
tkałem ludzi, którzy pomimo szarej rzeczywistości małego 
miasta w latach siedemdziesiątych i początku osiemdziesią-
tych poprzedniego stulecia zarazili mnie pozytywnym spoj-
rzeniem na świat. Spotkałem takich ludzi w szkole, w domu 
kultury oraz w harcerstwie. Ludzie Ci poprzez ich różną ak-
tywność zarazili mnie nie tylko swą energią, optymizmem, 
ciekawością do poznawania nowych rzeczy, ale przede 
wszystkim nauczyli, że najważniejszą rzeczą jest, aby się 
„chciało chcieć”.
To doświadczenie później bardzo mi pomogło w moich stu-
diach w Polsce i zagranicą, w pracy na zagranicznych uczel-
niach oraz przez ponad 25 lat pracy w międzynarodowych 
kancelariach prawniczych. Opowiadałem i opowiadam 
często o Sokołowie, a na pytanie, co pchało mnie z niego 
w szeroki świat, odpowiadam, że energia spotkanych w tym 
mieście ludzi.
Mam nadzieję, że obecnie młodzi sokołowianie spotykają 
również w ich mieście podobnych ludzi. Życzę im tego z ca-
łego serca.

Dr Włodzimierz 
Kożuchowski (llm trier) 
Radca prawny

tu zarazili mnie pozytywnym
spojrzeniem na świat
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toWaRzyszyła impRezie non stopMUZYKA

BURMISTRZ PRZEDSTAWIA PREZENTURODZINY

gRupa Dała sWÓj histoRyczny KonceRtTSA

ich Występ zamyKał soBotni pRogRamTSA

na scenie świetnie prezentowała się
sekcja dęta grupy jms Band

jubileusz 10-lecia Klubu motocyklowego
gRyF mc w sokołowie podlaskim

z następcą marka piekarczyka
zespół nie zawiódł publiczności

sokołowska publiczność towarzyszyła
grupie do ostatniego dźwięku

Piotr tRęBicKi
Wyróżniony w prestiżowym rankingu chambers europe 2018,  
jako jeden z najlepszych prawników w polsce w kategorii 
„zamówienia publiczne”.
„Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą” – powtarzał sobie jak 
mantrę dwunastoletni Piotrek Trębicki, który po raz kolejny przepuścił 
bramkę na osiedlowym boisku w Sokołowie Podlaskim. To właśnie tam 
wszystko się zaczęło. Pierwsze sukcesy, pierwsze porażki i pierwsze 
odważne plany podboju świata. 
Tak właśnie wspominam swoją młodość za każdym razem, gdy odwie-
dzam swój rodzinny dom, jakim jest Sokołów Podlaski. Czasami zasta-
nawiam się, co by było gdybym te dwadzieścia parę lat temu nie uwie-
rzył, że mogę. Czy skończyłbym prawo na najlepszej uczelni w Polsce? 
Czy prowadziłbym własną kancelarię prawną w Warszawie, wielokrot-
nie rekomendowaną przez prestiżowe międzynarodowe rankingi praw-
nicze? Czy obsługiwałbym najlepsze firmy na świecie? i czy pomimo 
swoich wątpliwych umiejętności sportowych wieszałbym na ścianie  
kolejny medal biegacza?
Takie przemyślenia towarzyszą mi podczas każdej wizyty w Sokołowie 
Podlaskim. i te same przemyślenia napędzają mnie do dalszego działa-
nia, uświadamiając mi, że pomimo upływu lat pozostałem tym samym 
Piotrkiem Trębickim, który nigdy się nie poddaje.

Piotr tRęBicKi dysponuje wszechstronnym doświadczeniem w za-
kresie obsługi prawnej obejmującej spektrum działalności podmio-
tów gospodarczych. Jako ekspert w zakresie prawa zamówień publicz-
nych reprezentował swoich klientów w najbardziej doniosłych dla pań-
stwa polskiego i głośnych medialnie postępowaniach. Od lat doradza 
w uzyskiwaniu zamówień o wielomilionowych wartościach współpracu-
jąc m.in. z dostawcami usług iT oraz sprzętu iT, dostawcami towarów 
dla służby zdrowia, usługodawcami z zakresu usług komunalnych, au-
torami projektów architektonicznych i urbanistycznych, wykonawcami 
z branży budowlanej i wodno-sanitarnej, dostawcami systemów bez-
pieczeństwa, dostawcami specjalistycznego wyposażenia pracowni ba-
dawczych, szkolnych i laboratoriów oraz pracowniami naukowymi na-
ukowo-badawczymi, firmami reklamy zewnętrznej, firmami outsourcin-
gu pracowniczego i pośrednictwa pracy.

tam, gdzie 
wszystko się zaczęło

podziwiano
wspaniałe jednoślady 

trudno było policzyć
uczestników parady

motocykliści przejechali
ulicami miasta

Były też wspaniałe
samochody retro

park przemysłowy
zaprasza za rok

trajki wzbudzały
duże zainteresowanie

Park’n’Roll po raz czwarty
W sobotę 12 maja serce mieszkańców so-
kołowa mocniej zabiło – dokładnie w rytm 
miarowej pracy motocyklowego silnika, 
dodatkowo wzmacnianego rockandrollo-
wym bitem.
Tego właśnie dnia na te-
renie Parku Przemysło-
wego Sokołów Podlaski 
miała miejsce IV edy-
cja imprezy Park’n’Roll 
& Motoserce, w trakcie 
której zapach benzyny 
mieszał się brzmieniem 
m.in. legendy polskiej 
sceny rockowej. Impreza 
ta z roku na rok cieszy 

się stale rosnącym zain-
teresowaniem i przycią-
ga coraz większe rzesze 
miłośników niebagatel-
nej motoryzacji, jak i do-
brej muzyki.

zBiÓRKa z SERCA
Co jest niezwykle istotne, 
impreza od swego zara-
nia propaguje idee hono-

rowego krwiodawstwa. 
Również tym razem or-
ganizatorzy zadbali, by 
w centrum wydarzeń 
znalazł się specjalistycz-
ny kwiobus, w którym 
każdy chętny mógł przy-
czynić się do ratowa-
nia ludzkiego życia, od-
dać własną krew. Na tym 
właśnie polega ogólno-
polska akcja Motoserce, 
organizowana przez Kon-
gres Polskich Klubów 
Motocyklowych, a w So-
kołowie przez rodzimą 
sekcję Klubu Motocyklo-
wego GRYF MC. Dlate-

go jest to nie tylko wyda-
rzenie rockowe pośród 
zabytkowych budynków 
poprzemysłowych daw-
nej cukrowni, ale nadto 
szlachetne przedsięwzię-
cie o wybitnie charyta-
tywnym charakterze.

uRoDziny gRyFu
Wspomniana sokołow-
ska filia klubu GRYF MC 
– będąca jednym ze or-
ganizatorów sobotnich 
atrakcji obchodzi w tym 
roku swoje dziesięciole-
cie. Z tej okazji burmistrz 
wręczył przedstawicie-

lom klubu gustowny upo-
minek zapakowany w pę-
katą dębową beczułkę, 
doceniając ich działal-
ność a także organiza-
cyjną współpracę z miej-
skim samorządem i Soko-
łowskim Ośrodkiem Kul-
tury przy przygotowy-
waniu kolejnej już edycji 
Park’n’Roll.

MOC ATRAKCJI
Podobnie jak w latach po-
przednich imprezie towa-
rzyszyła parada motocy-
klowa ulicami miasta. 
Tym razem rekordowa, 

bo były problemy z poli-
czeniem wszystkich bio-
rących udział w niej ma-
szyn. Najwytrwalsi do-
szacowali blisko dwustu, 
a były wśród nich rasowe 
Harleye, choppery a na-
wet wymyślne trajki. Do-
datkowo pokaz wyjątko-
wych aut przygotowała 
Grupa Sokołowskie Kla-
syki i OffRoad-Squad So-
kołów Podlaski. Nie za-
brakło również poka-
zów motocyklowej jazdy 
ekstremalnej, konkursu 
w siłowaniu na rękę czy 
konkursu palenia gumy.

ROCK’N’ROLL
Tymczasem na scenie wy-
stępowały zespoły Grass 
Dillers i JMS Band. Na-
tomiast gwiazda wieczo-
ru – legendarne TSA za-
grało swój historyczny 
koncert, występując wła-
śnie w Sokołowie po raz 
pierwszy z nowym woka-
listą, Damianem Michal-
skim, który ma już za so-
bą występ w The Voice 
of Poland, gdzie pokazał 
rockowego pazura śpie-
wając m.in. „Every Bre-
ath You Take”. U nas wy-
padł równie znakomicie!

Impreza ta z roku 
na rok cieszy się 
stale rosnącym 

zainteresowaniem 
i przyciąga coraz 

większe rzesze 
miłośników 

niebagatelnej 
motoryzacji, jak 
i dobrej muzyki 

z całego regionu.

park’n’Roll
& Motoserce
to nie tylko wyda-
rzenie rockowe po-
śród zabytkowych 
budynków poprze-
mysłowych daw-
nej cukrowni, ale 
nadto szlachet-
ne przedsięwzięcie 
o wybitnie charyta-
tywnym charakte-
rze. W specjalnym 
„krwiobusie” od-
dawano krew, tak 
niezbędną dla ra-
towania ludzkie-
go życia.

BaWiĄc się nieśli pomocPO RAZ CZWARTY

nasz rodzimy klub jest filią gRyF mc i zarazem sprawdzonym partnerem 
władz miasta i sokołowskiego ośrodka Kultury w organizacji wszystkich do-
tychczasowych edycji park’n’Roll na terenie sokołowskiego parku przemy-
słowego. już dziś zapraszamy na przyszłoroczne wydanie tej naszej imprezy.

sokołowski gRyF świętował swe 10. urodziny

puBliczność Dopisała i z peWnościĄ nie Była zaWieDzionasoBotni WieczÓR RYWALIZACJA W PALENIU gUMYKONKURSY
oprócz parady wspaniałych jednośladów i nieco zadziwiających trajek, jedną 
z atrakcji była prezentacja motocykli z Wystawy starych motocykli z Drohiczyna. 
Dzieci do dyspozycji miały przygotowany specjalnie z myślą o nich plac zabaw. 
organizatorzy zapewnili również stoiska gastronomiczne. ale największym wyda-
rzeniem był z pewnością historyczny koncert grupy tsa, po raz pierwszy z następca 
marka piekarczyka. Finałowy koncert przyciągnął przed scenę prawdziwe tłumy.

nie mogło zabraknąć również popisów motocyklowej 
jazdy ekstremalnej, pokazu offroadu samochodowego 
i tradycyjnego palenia gumy. ostatnia z wymienionych 
atrakcji przybrała formę konkursu, którego uczestni-
ków wyróżnia coś wspólnego z woltyżerką. Doprawdy, 
trudno było wskazać zwycięzcę.

nie wstydźcie się, żeście się tu urodzili 
Startując z ubogiej wsi podlaskiej, osiągnąłem wiele sukcesów. Nie wspo-
mnę w tym miejscu o wsparciu rodzinnym, które było istotnym czynnikiem 
moich sukcesów. Mam satysfakcję z przebytej drogi życiowej. Tak, cieszę 
się, że Gródek, Jabłonna lacka, Sokołów Podlaski, wreszcie całe Podlasie, 
to moje małe ojczyzny, którym wiele zawdzięczam, ale chyba nie zrobiłem 
dostatecznie dużo, aby je wyraźnie wzbogacić swoim doświadczeniem.

prof. dr hab. czeSłAW SkoWroNek, ekoNomiSTA

to moje najukochańsze miasto rodzinne 
Sokołów Podlaski. Miasto, w którym wszystko się zaczęło – przygoda z muzyką, teatrem, 
kulturą, polityką... Mieszkałem tu od 1962 do 1986 roku (ale wymeldowałem sie dopiero 
w roku 1994!). Był to jeden z najpiękniejszych okresów mojego życia. Jak każdy młody czło-
wiek miałem wówczas wiele zainteresowań oraz marzeń. Byłem ministrantem, byłem lekto-
rem, byłem animatorem na oazach, działałem w harcerstwie, grałem w scholi i na tzw. „chał-
turach”, brałem udział w konkursach recytatorskich i grałem w miejscowym teatrze.

krzySzToF krySzczuk, WójT gmiNy WiśNieW
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panivalKova z KonceRtem W soKołoWsKim ośRoDKu KultuRy27 MAJA

podpis
podpis

soBotni WieczÓR
ze skeczami juRKÓW
plenerowy koncert, odbywający się 
w ramach Dni sokołowa, właściwym 
sobie humorem okrasi czwórka sce-
nicznych indywidualności z zielonej 
góry rodem.

kabaret jurki istnieje od 1994 roku. kwartet 
tworzą zaprawieni w satyrycznych bataliach: 
Agnieszka „marylka” litwin-Sobańska, zna-
ny Wojtek kamiński, Przemysław „Sasza” Żej-
mo oraz marek litwin. Wszyscy oni doskonale 
potrafią nawiązać kontakt z publicznością. Są 
dynamiczni, śmieszni, a ich skecze wyróżniają 
się treścią oraz dużą dawką improwizacji. Tru-
pa jest przedstawicielem tradycyjnego w for-
mie kabaretu. Na ich program składają się ske-
cze, monologi i piosenki przeważnie o obycza-
jowo-społecznej tematyce. W sobotę zaserwu-
ją nam swój najnowszy program pt. „święta 
polskie”. A święta mają to do siebie, że się 
kończą. czasem kończą się ot tak, po prostu. 
innym razem, tak jak zwykle. A czasem koń-
czy je jakaś głębsza refleksja (albo wymiana 
zdań, czynów, pieniędzy lub żon). Warto świę-
tować, bo zawsze możemy się czegoś nauczyć. 
jak zrobić orła w śmietanie? o czym rozma-
wiać nad grobem? i co robi ninja w jasełkach?

Serdecznie zapraszamy wszystkie aktu-
alne i przyszłe mamy wraz ze swoimi po-
ciechami do świętowania dnia mamy w na-
szym kinie!
z myślą o Was, Drogie Panie, przygotowa-
liśmy specjalny seans filmu „Daddy Cool”, 
który z pewnością rozśmieszy Was do łez 
i pomoże, chociaż na chwilę, oderwać się od 
wszystkich trosk dnia codziennego. zachę-
camy do tego, aby 26 maja odwiedziły nas 
również Wasze pociechy! W trosce o  kom-
fort i wygodę mam, przygotowaliśmy dla 
nich szereg zajęć i niespodzianek! Dziećmi 
w wieku przedszkolnym zaopiekuje się gru-
pa animatorów, która razem z nimi spędzi 
dwie godziny pełne zabawy i frajdy. Dzieci 

i młodzież w wieku szkolnym zachęcamy do 
wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach 
kulinarnych, które odbywać się będą na na-
szym trawniku pod czujnym okiem profesjo-
nalistów.
Mamy niespodziankę również dla tych mam, 
których pociechy pojawiły się na tym świe-
cie zaledwie kilka miesięcy temu. Na naszej 
sali kinowej pojawią się przewijaki i koloro-
we poduchy, które zapewnią wygodę Wa-
szym maluszkom. Dodatkowo światła zo-
staną przygaszone, a dźwięk przyciszony, 
na tyle, żeby każdy widz czuł się komforto-
wo. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa 
zapewni mamom chwilę relaksu i oddechu, 
a dla dzieci będzie niezapomnianą frajdą!

Dzień mamy W Kinie „soKÓł” W WeRsji all inclusive26 MAJA

soKołÓW poDlasKi – moje miasto

moja mała ojczyzna

Rodzinny konkurs fotograficzny pod takim właśnie tytu-
łem organizowało miejskie przedszkole nr 4 leśna Kra-
ina, jako część programu edukacji regionalnej.

inicjatywę, której celem było 
kształtowanie postawy szacunku 
i miłości do swojego kraju, pozna-
nie historii miasta i jego położenia, 
honorowym patronatem objął Bur-
mistrz Miasta Sokołów Podlaski. 
zainteresowanie konkursem by-
ło ogromne. Komisja konkursowa 
(w składzie: Krzysztof Dąbrowski 
– zastępca burmistrza, Justyna 
filipek – przedstawiciel SOK, ewa 
zakrzewska – dyrektor MP nr 4) 
oceniała 70 prac, jakie zgłoszono 
z 5 sokołowskich placówek. Juro-
rzy byli pod olbrzymim wrażeniem 

wszystkich nadesłanych zdjęć. 
W ich ocenie brano pod uwagę 
przede wszystkim jakość, orygi-
nalność, kreatywność i walory ar-
tystyczne. Wybór laureatów nie 
był łatwy, a obrady były bardzo 
dynamiczne i burzliwe. Dopiero po 
intensywnych naradach udało się 
wyłonić zwycięzców. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom konkur-
su wielkiej wrażliwości i zaanga-
żowania. zapraszamy do MP nr 4 
leśna Kraina, gdzie wszystkie na-
desłane zdjęcia będą prezentowa-
ne w postaci fotoksiążki.

i miejsce: Ksawery Wójcicki – mp nr 4 leśna Kraina
II miejsce:
jan omielańczuk – mp nr 2

II miejsce:
leon Kryszczuk – mp nr 2

W muzyczny świat louisa arm-
stronga, bo taki koncert nosi ty-
tuł, wprowadzi słuchaczy zespół 
the Warsaw Dixielanders. Wio-
dącą rolę odegra tu jego klar-
necista i wokalista – michał pi-
jewski. jako jeden z nielicznych 
gra i śpiewa ponad 50 utworów 
louisa, od wczesnych nagrań 
z okresu chicago (z zespołami 
hot Five czy hot seven) i póź-
niejszych pochodzących m.in. 
z płyty louis armstrong and his 
all stars, gdzie znajdziemy nie-
zapomniane What a Wonderfull 
World czy Ramona.
to pierwszy z trzech koncertów 
w soK w ramach cyklu „swing 
clubu na mazowszu”.

Kobiece multi-instrumentalne trio wprost z Ukrainy
W skład zespołu wchodzą: 
ira luzina, irina Kulshen-
ko oraz Daria pugachova. 
te trzy niesamowite artyst-

ki tworzą muzykę pełną czu-
łości i zarazem błyskotliwej 
ironii. Koncert będzie zwień-
czeniem projektu „polska-

-Białoruś-ukraina”. Bez-
płatne wejściówki nieba-
wem czekać będą na pań-
stwa w punkcie informacji.

sWing cluB poWRÓcił!13 CZERWCA

zawsze jest miejsce na „przystanek sokołów” 
z urodzenia Sokołowianka, gdzie spędziłam beztroskie lata szkolne (...). etap 
sokołowski – kto wie, czy nie najważniejszy – to podwaliny, fundament, mocny 
grunt dla późniejszych życiowych wyborów. Dobra edukacja szkolna: najpierw 
Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ulicy Węgrowskiej, potem liceum Ogólnokształ-
cące przy ulicy Kupiętyńskiej; lata zaangażowania w harcerstwo, zaszczepiony 
przez ojca bakcyl krajoznawstwa. Przyjaźnie, miłości, autorytety...

dr BArBArA SoBoleWSkA-WęgrzyN

zostały tylKo Wspomnienia... 
Moi przodkowie ze strony ojca (Czesław Kuzak) zamieszkali w Sokołowie Pod-
laskim przed trzema wiekami. Mój prapradziadek ze strony matki (ludwika Sa-
wicz), przywędrował z Rosji z wycofującymi się wojskami Napoleona i osiedlił 
się w Sokołowie dokładnie 206 lat temu. Tu urodzili się moi rodzice i ja również. 
Jestem rodowitą sokołowianką. W 1968 roku wyjechałam na studia do Torunia 
i nigdy już na stałe nie wróciłam do Sokołowa.

prof. dr hab. mAriA kWAśNik, uNiWerSyTeT rzeSzoWSki

Sokołów Podlaski odegrał i ciągle odgrywa bardzo istotną rolę 
w moim życiu. To nie tylko mój rodzinny dom, ale też miejsce, 
w którym zawsze spotykam się z uśmiechem i życzliwością moich 
przyjaciół i znajomych. Sokołów to nie tylko administracyjne gra-
nice miasta, Sokołów to przede wszystkim lokalna, zżyta ze sobą 
społeczność, która tworzy niepowtarzalny klimat tego miejsca.  
Pomimo faktu, że na co dzień mieszkam poza Sokołowem, nadal 
czuję się obywatelem tego miasta i jeśli tylko mogę staram się  
aktywnie wspierać lokalne działania. Obcowanie z Sokołowianami 
daje mi niesamowitą satysfakcję, przypomina o wartościach  
i inspiruje do dalszego rozwoju.

Dlatego też bardzo często wracam tu, gdzie się urodziłem.

Jestem chirurgiem ogólnym, specjalizującym się 
w leczeniu operacyjnym i zachowawczym cho-
rób gastroentorologicznych, jak również nowo-
tworów jelita grubego. Zainteresowanie tą grupą 
chorób zaowocowało też wczesnym zaangażowa-
niem w obszarze innowacyjnych projektów obej-
mujących efektywne i kontrolowane podawanie 
leków drogą doustną, co zakończyło się paten-
tem i sukcesem rynkowym produktu stosowane-
go u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, jak 
również centralną rejestracją w Unii Europejskiej 
innowacyjnego produktu stosowanego w chowie 
zwierząt produkcyjnych. To ostatnie zaintereso-
wanie jest w prostej linii konsekwencją lat spę-
dzonych w Sokołowie Podlaskim na rozmowach 
z moim Dziadkiem Józefem Wierzbickim, który 
był lekarzem weterynarii. Obecnie jestem w za-
rządzie giełdowej spółki NanoGroup SA, która od 
kilku lat rozwija innowacyjne platformy celowa-
nego dostarczania leków przeciwnowotworowych 
drogą dożylną, docelowo u pacjentów z nowotwo-
rami litymi, co ma ograniczać działania niepożą-
dane związane z terapią, jak również wpłynąć na 
jej efektywność przeciwnowotworową. 
Z perspektywy lat mieszkania poza Sokoło-
wem, dość łatwo mogę ocenić naukę wyniesio-
ną ze szkoły podstawowej i średniej, do których 
uczęszczałem w moim rodzinnym mieście. Lokal-
na społeczność wyrobiła we mnie poczucie obo-

wiązku i odpowiedzialności za zadania, których 
się podejmuję. Jeśli mam jakąkolwiek umiejęt-
ność, to zdolność dobierania zespołów ludzkich 
i efektywnej koordynacji ich pracy – mam wra-
żenie, że cecha ta zrodziła się przy redagowaniu 
pierwszej gazetki szkolnej w Sokołowie.
Uważam, że na świecie jest bardzo mało ludzi wy-
bitnie zdolnych i tym rzadko udaje się osiągnąć 
zamierzone cele w sposób trwały. Sukces odno-
szą pracowici i szanujący pracę zespołową i or-
ganiczną. Tak wychował mnie Sokołów. Jeśli do-
dać do tego dodatkowe „obowiązki” osób prze-
noszących się z małego miasta do większego, tj. 
pozorne gonienie za lepszymi, w efekcie niepo-
trzebne, powstaje mieszanka osoby świadomej 
siebie i celów, które przed nią stoją. Jeśli docho-
dzi do tego pracowitość, to jest nadzieja na suk-
ces, który głęboko wierzę, także w sferze global-
nej, jeszcze przede mną. 
Nie wydaje mi się, aby wspomniane cechy były 
jakieś szczególnie wyjątkowe. Raczej reprezentu-
ję pokaźną grupę osób z Sokołowa, która „prze-
biła” się w Polsce i stara się wyróżnić zawodo-
wo, ale z zachowaniem zdrowych proporcji z ży-
ciem rodzinnym. To ostatnie jest dla mnie równie 
ważne – jestem mężem mądrej Kobiety i ojcem 
dwóch wspaniałych córek – Basi i Tosi. A więc, 
za piosenką Macieja Zębatego: „(…) bójcie się 
chłopaków z małych miast”.

DzielĄ się Wspomnieniami z soKołoWaZNANI DzielĄ się Wspomnieniami z soKołoWaZNANI

maciej Krasnodębski
sokołowianin

dr n. med. Adam Kiciak 
chirurg, flebolog. jest absolwentem 

Warszawskiego uniwersytetu 
medycznego, który ukończył 

z wyróżnieniem. W 2006 uzyskał 
tytuł doktora nauk medycznych 

za prace w dziedzinie patofizjologii 
zaburzeń motoryki górnego odcinka 

przewodu pokarmowego

sokołów to przede wszystkim
bardzo zżyta społeczność to w sokołowie zrodziło się

moje poczucie obowiązku

jestem także stąd, z gniazda sokołów
„mieliśmy wśród nas mi-
strzów świata w szachach 
i wybitnych naukowców, 
którzy pracując m.in. w la-
boratoriach amerykańskich 
profesorów dołożyli swoje 
»kamyczki« do ich nagro-
dy nobla. 
Autorów haseł w encyklopediach 
i autorów podręczników akademic-
kich. Atomistę, dla którego reakto-
ry Maria i Anna ze Świerka nie mają 
tajemnic i głównego meteorologa 
kraju, prognozującego potem po-
godę dla potrzeb duńskiego lotnic-
twa. Profesorów i doktorów me-
dycyny, prawa, inżynierów, ekono-
mistów, generałów i specjalistów 
od międzynarodowych finansów. 
Szefów i urzędników istniejące-
go ongiś województwa siedleckie-
go oraz ministra rolnictwa. Hierar-
chów kościoła, a także dziennikarzy, 

wśród których była np. Teresa Krze-
mień – ceniony krytyk teatralny. 
Ona zahaczała tylko naszą szkołę, 
ale grono innych było i jest wprost 
z naszej ziemi. Pracują w ogólno-
polskich i lokalnych mediach. Je-
stem chyba nestorką wśród nich, bo 
jako pierwsza Sokołowianka zdoby-
łam dyplom dziennikarstwa na Uni-
wersytecie Warszawskim (1956 r.). 
Z nakazem pracy pojechałam do 
Opola, które z powiatu, stało sie le-
dwo co stolica województwa i do 
swojej własnej gazety potrzebowa-
ło „ludzi pióra”. Po latach wróciłam 

do Warszawy. Byłam kierowniczką 
działu kultury i oświaty oraz człon-
kiem Kolegium redakcyjnego „Ko-
biety i Życia” – tygodnika popularne-
go w kraju i za granicą. (...)
Nie zapominajmy też, mieliśmy 
i mamy wielu cenionych fryzjerów, 
krawców, kuśnierzy oraz najprzeróż-
niejszych »złotych rączek«, mają-
cych uzasadnioną renomę specjali-
stów w swoim fachu.
Wyfrunęli z gniazda Sokołów i krążą 
po orbicie życia gdzieś w Polsce lub 
gdzieś w świecie.”

***
Jest to dalszy fragment książki 

„Na życiowych szlakach. informacje, 
wspomnienia, refleksje ludzi zwią-

zanych z Sokołowem Podlaskim” 
wyd. Sokołowskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego – cytowa-

nej we wstępie niniejszego, specjal-
nego wydania „Kuriera Miejskiego”.

Janina KRUSZEWSKA-SZAKIEWICZ

i miejsce
ksawery Wójcicki

MP nr 4 leśna Kraina
Franciszek i Aleksander 
Pietrzykowscy

MP nr 5 im. Kubusia Puchatka

ii miejsce
jan omielańczuk – MP nr 2
leon kryszczuk – MP nr 2

iii miejsce 
Adam kiryluk – MP nr 2
michalina kozłowska

MP nr 4 leśna Kraina

Wyróżnienia
miejskie Przedszkole nr 2:

adam Babicki, Blanka Grzymała, 

emilia Malinowska, Jan franciszek 
Romański, Julia zdzieborska, 
Krzysztof Pogorzelski,  
Michał Bieliński, Michał i anna 
Raciborscy, Szymon zakrzewski

miejskie Przedszkole nr 3 
i Żłobek miejski:

Jan Stolarczyk, Wojciech 
Stolarczyk, Karolina zubow,  
Hanna Komosa

miejskie Przedszkole nr 4 
leśna kraina:

Lena i Michał Gałeccy, Karolina 
Bindas, Marta Kruszewska, 
Kornelia Opęchowska,  
Bartosz Wycech, Natalia Tomczuk, 
Bartosz Kuc, zofia Drzewiecka, 
Małgorzata Sawicz

i miejsce: Franciszek i aleksander pietrzykowscy
– mp nr 5 im. Kubusia puchatka

III miejsce:
adam Kiryluk
– MP nr 2

III miejsce:
michalina Kozłowska
mp nr 4 leśna Kraina

Już od najmłodszych lat miałam wpajaną kulturę. Moja kochana 
babcia Apolonia zabierała mnie do kina, teatru, czytała mi strasz-
nie dużo książek, które wypożyczała z biblioteki w Sokołowie Pod-
laskim. Osobiście należałam do Klubu Młodego Filmowca. W tam-
tych czasach ojcem chrzestnym sokołowskiej kultury był pan  
Wacław Kruszewski, który sprowadzał do naszego Domu Kultu-
ry wspaniałych filmowców, aktorów, piosenkarzy, pisarzy. Bardzo 
wiele działo się w Sokołowie, mimo dość mrocznych komunistycz-
nych czasów. Dom Kultury był dla nas, młodych, faktycznie drugim 
domem. Pan Wacław otworzył nam w nim furtkę na świat. I ja sko-
rzystałam z tej wolności myślenia ruszając w przyszłość. Po przy-
jeździe do Kalifornii pracowałam na wybiegach między innymi dla 
„Moda Katalogu”. Ze względu na wiek – miałam 28 lat – nie mo-
głam już zrobić dużej kariery, ale chciałam nadal realizować swo-
je pasje. Dlatego otworzyłam własne „Izel Modeling and Acting 
Studio”, gdzie w ciągu 12 lat wytrenowaliśmy ponad 600 studen-
tów. I właśnie to wszystko zawdzięczam sokołowskiemu Domo-
wi Kultury, bo właśnie tam zrodziły się moje marzenia wielkiego 
świata. Tu, w Kalifornii zostałam zaproszona przez TVN do uczest-
niczenia w programie „Żony Hollywood” oraz w ubiegłym roku 
przyleciałam do Krakowa, gdzie wystąpiłam w programie „Ma-
ster Chef” z Magdą Gessler. W każdym wywiadzie podkreślam, że 
jestem sokołowianką „z krwi i kości”. Do dnia dzisiejszego czu-
ję swój silny związek z tym miastem, z koleżankami ze szkoły (któ-
re nawet odwiedziły mnie w Kalifornii). A wkrótce i ja zagoszczę 
w moim ukochanym mieście.

izabela yamagata
była modelka oraz właścicielka 
agencji modelingowej, 
a obecnie perfekcyjna  
pani domu. 
uczestniczka iii serii  
„żon hollywood” tvn

zawsze podkreślam,
że jestem sokołowianką

pani izabela pochodzi z sokołowa pod-
laskiego, co wyczytać można na jej 
profilu na Facebooku. jako dziecko 
– wówczas jeszcze izabela spaltabaka 
– mieszkała na ul. świerkowej, później 
na gałczyńskiego. chodziła do szko-
ły podstawowej nr 3 na Repkowskiej. 
W czasie stanu wojennego wyjechała 
do austrii, a dwa lata później do usa. 
zaczęła karierę w modellingu. obok jej 
zdjęcie z młodości w sokołowie.
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the Warsaw Dixielanders13 czerwca

Koncert fortepianowy Krzysztofa Książka21 maja

panivalkova – muzyczne trio z ukrainy27 maja

Dzień mamy w Kinie „sokół”26 maja

sokołowski Festiwal Filmowy15–17 czerwca sokołowska noc świętojańska22 czerwca

REPERTUAR MAJOWYKINO „soKÓł”KONCERT PLENEROWY 
z oKazji Dni soKołoWa

zaśpieWa
DLA WAS

maRgaRet!

czy
wiesz,
że...

Konkurs na imię dla sokoła  
– maskotki naszego miasta! 
Nasz Sokół powstał z myślą o najmłodszych Sokołowianach, 
którzy chcieliby się z nim zaprzyjaźnić. Jednak wcześniej musimy 
znaleźć dla niego imię. Pomożecie? Wpisujcie swoje propozycje 
w komentarzu pod naszym wydarzeniem na facebooku! 
Rozstrzygnięcie konkursu już 19 maja podczas plenerowego 
koncertu w ramach Dni Sokołowa. Na zwycięzcę czeka nagroda!

Marcin celińsKi, dyrektor soK

W najbliższą sobotę – 19 maja  
– serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców naszego miasta na kon-
cert plenerowy z okazji Dni sokołowa!

Już o godz. 16:00 na wielkiej scenie wybu-
dowanej na Trawniku Coolturalnym przy 
Sokołowskim Ośrodku Kultury rozpocz-
ną się prezentacje grup artystycznych 
działających w SOK – Black Code Dance, 
Studio Hip Hop, Dance Family, ZPiT „So-
kołowianie”. Nie zabraknie również wy-
stępów dzieci i młodzieży z sokołowskich 
szkół. Następnie podczas godzinnego 
koncertu sceną zawładnie „Manufaktura 
Dźwięków Band”, która poprzedzi występ 
znakomitego i dobrze znanego na polskiej 
scenie rozrywkowej – kabaretu „Jurki”. 
A kolejną gwiazdą tegorocznej edycji Dni 
Sokołowa będzie Margaret, której przebo-
jowy koncert zamknie wieczór.

Oprócz wymienionych atrakcji nie za-
braknie również konkursów z liczny-
mi nagrodami, kiermaszu rękodzieła 
oraz największego placu zabaw w kraju!  
Jesteśmy przekonani, że tego dnia każdy 
mieszkaniec naszego miasta, znajdzie tu 
dla siebie ciekawą formę rozrywki!

Jednak sobotni koncert ani nie zaczy-
na, ani też nie kończy Dni Sokołowa. 
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy 
bardzo zróżnicowany program. Za na-
mi jest choćby XIII edycja Festiwalu Ze-
społów Kabaretowych Seniorów eSKa, 
której gościem specjalnym był Maciej 
Miecznikowski. Jego recital, piękny 
głos, wspaniałe interpretacje piosenek, 
a przy tym radość i pozytywna ener-
gia bijąca ze sceny pozostanie na dłu-
go w naszych sercach. Niemniej przed 
nami jeszcze cała moc wspaniałych 
imprez i kulturalnych wydarzeń w ra-
mach miejskiego jubileuszu. O większo-
ści z nich informujemy w zapowiedziach 
w niniejszym wydaniu Kuriera Miej-
skiego – a szerzej w wydawanym przez 
Sokołowski Ośrodek Kultury miesięcz-
niku „ZOOM”. Także na stronie inter-
netowej http://sokolowskakultura.pl 
i naszej stronie na Facebooku: https://
pl-pl.facebook.com/sokolowski.osro-
dek.kultury – do odwiedzania których 
gorąco Was zachęcamy!

A w najbliższą sobotę widzimy się 
wszyscy na koncercie plenerowym. 

Nie może Was tam zabraknąć!

jedną z gwiazd tegorocznej edycji Dni soKołoWa 
będzie margaret! artystka młodego pokolenia, której 

utwory takie jak: „Byle jak”, „nie chcę”, „What you Do” 
czy „thank you very much” podbijają listy przebojów! 

na scenie przy sokołowskim ośrodku Kultury, 
w ramach trawnika coolturalnego, porwie publiczność 

już w sobotę 19 maja w koncercie finałowym o godz. 22:00! 
ZAPRASZAMY

Wyspa psów 
To drugi film animowa-
ny w karierze Wesa an-
dersona. To opowieść 
o 12-letnim chłopcu, 
atari, który leci na „wy-
spę śmieci”, by odnaleźć swego ukochanego psa. 
a stamtąd wyrusza na wyprawę ratującą świat.
Zapraszamy 17-20 maja o godz. 16:00

avengers: Wojna bez granic 
Kiedy avengersi i ich 
sojusznicy kontynuują 
ochronę świata przed 
globalnym zagrożeniem, 
pojawia się nowy prze-
ciwnik, Thanos. Jego celem jest zebranie wszyst-
kich sześciu Kamieni Nieskończoności... 
Zapraszamy 17-20, 25-26 maja o godz. 18:00

Kaczki z gęsiej paczki 
To animowana kome-
dia producentów hitu 
„Shrek” o zwariowanej 
gęsi zmuszonej wyru-
szyć w pełną niespodzia-
nek podróż wraz z dwoma niesfornymi kaczątka-
mi. Reżyserią zajął się Christopher Jenkins, czyli 
mistrz w wytwórni Walta Disneya. 
Zapraszamy 24-26 maja o godz. 16:00

player one 
Najnowszy film Stevena 
Spielberga! akcja rozgry-
wa się w roku 2045, kie-
dy to świat znajduje się 
na skraju upadku. ludzie 
znajdują ratunek w Oazie, ekspansywnym  
uniwersum rzeczywistości wirtualnej. 
Zapraszamy 17-20 maja o godz. 20:30

prawdziwa historia 
To najnowszy film Ro-
mana Polańskiego! Jest 
to thriller psychologicz-
ny o przyjaźni popularnej 
pisarki Delphine cierpią-
cej na brak weny, z tajemniczą czytelniczką, która 
ujawnia swoje mroczne oblicze. 
Zapraszamy 24-26 maja o godz. 18:00

happy end 
W ramach DKf obejrzy-
my najnowszy film Mi-
chaela Hanekego. Jest 
to thriller psychologiczny 
z isabelle Huppert,  
Jean-louis Trintignantem oraz Mathieu Kassovit-
zem w rolach głównych. Obraz przedstawia kilka dni 
z życia wielopokoleniowej mieszczańskiej rodziny. 
Zapraszamy 24 maja o godz. 20:00

Daddy cool 
To komedia, której boha-
terem jest 40-letni ad-
rien porzucony przez ma-
rzącą o założeniu rodziny 
Maude. Wizja końca wiel-
kiej miłości jest dla niego nie do zniesienia. Dlate-
go postanawia założyć domowe przedszkole. 
Zapraszamy 26 maja o godz. 14:00

WystĄpi specjalnie Dla mieszKańcÓW soKołoWa poDlasKiego19 maja


