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Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy oddajemy w Państwa ręce kolejny 
numer kwartalnika. A w nim relacja z pierwszej  w naszej 
gminie imprezy biegowej – Biegu Tropem Wilczym, infor-
macje o trwających i planowanych projektach inwestycyj-
nych i społecznych oraz wiele innych ciekawych wydarzeń 
z udziałem naszej społeczności. 

W poprzednim numerze zaproponowaliśmy zmienioną szatę graficz-
ną. Pismo to tworzymy jednak  dla Państwa – naszych Czytelni-

ków. Dlatego prosimy o Państwa uwagi dotyczące  wyglądu oraz tego, 
jak powinniśmy udoskonalić nasz kwartalnik, jakie tematy są dla Pań-
stwa ważne i potrzebne. Serdecznie także zapraszamy do nadsyłania ar-
tykułów, listów, dzielenia się wspomnieniami. Zachęcamy szczególnie do 
przesyłania do nas recenzji ulubionych książek do kącika czytelniczego. 
Korespondencję prosimy kierować na maila kwartalnik@bukowsko.pl lub 
na adres Urzędu Gminy w Bukowsku z dopiskiem Kwartalnik.

Przed nami wyczekiwane wakacje !!!  W tym czasie przygoto-
waliśmy dla Państwa wiele ciekawych wydarzeń:  25 lipca Do-Met 
Bukowsko  Maraton MTB, 14 sierpnia pokaz spektaklu „Na kogo wy-
padnie na tego bęc” z udziałem dzieci biorących udział w warsztatach 
teatralnych  oraz 15 sierpnia Dożynki Gminne z Festiwalem Kultury. 

Życzymy Państwu  udanego wypoczynku oraz wielu pozytyw-
nych wrażeń. Do zobaczenia we wrześniu.
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WIEŚCI GMINNE

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, przyznało Gminie Bukow-
sko dofinansowanie na utworzenie hotspotów.

Powstanie Centrum Usług Społecznych

Gminy mogły ubiegać się  
o dofinansowanie (bon) na 

budowę publicznych hotspotów 
na swoim terenie, którego mak-
symalna kwota dofinansowania 
wynosiła 64 368 zł (taka kwota 
została nam przyznana). Środki 
w całości pokryły koszt instalacji 
hotspotów w 18 lokalizacjach, 
na terenie całej gminy.

Projekt został zrealizowany 
bez wkładu własnego gminy,  
a jego realizacja zakończyła się 
w maju 2021r.

Instrukcja nawiązania połą-
czenia z siecią o indentyfikato-
rze SSID "Publiczny Internet dla 
każdego":
• na urządzeniu, z którego bę-
dziemy korzystać należy odna-
leźć sieć WiFi o nazwie "Publicz-
ny Internet dla każdego"
• zaakceptować regulamin ko-
rzystania z usługi
• w celu nawiązania połączenia 

nacisnąć przycisk „kliknij, aby 
połączyć”

Publiczne hotspoty Wi-Fi cie-
szą się dużą popularnością i dobrą 
opinią dlatego warto wiedzieć, jak 
bezpiecznie z nich korzystać.

Nierozważne korzystanie  
z publicznych sieci Wi-Fi naraża 
użytkownika na utratę danych, 
szpiegowanie, zainstalowanie 
na urządzeniu niechcianych pro-
gramów, a nawet podsłuchów 
tzw. ataków Man-in-the-Mid-
dle (MitM). Należy więc zadbać  
o odpowiednie zabezpieczenie 
każdego urządzenia, instalując 
na nim program antywirusowy 
i ochronę bankową. Istotnym 
czynnikiem jest też ustawienie 
silnych i odmiennych dla każde-
go konta haseł. Warto również 
zwrócić uwagę na obecność 
certyfikatów SSL na stronach 
logowania do sieci, a także roz-
ważyć zakup VPN.

Bezprzewodowy 
internet dla Każdego

Wsparcie na 
doposażenie i remont

Gmina Bukowsko otrzymała 
wsparcie finansowe w ramach 
realizacji modułu 3 wielolet-
niego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” 
dotyczącego wspierania w la-
tach 2019–2023 organów pro-
wadzących publiczne szkoły 
podstawowe  w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki przez orga-
nizację stołówek i miejsc spoży-
wania posiłków na rok 2021.

Dotacja ma być przeznaczo-
na na doposażenie i poprawę 
standardu stołówek szkolnych.

Szkoła Podstawowa w Po-
biednie w Zespole Szkół w Po-
biednie – 80 000,00 zł – dotacji, 
20 000,00 zł – wkładu własnego

Szkoła Podstawowa  
w Bukowsku w Zespole Szkół 
w Bukowsku – 80 000,00 zł – 
dotacji, 20 000,00 zł – wkładu 
własnego

Całkowita wartość realizo-
wanych zadań w naszych szko-
łach wynosić będzie łącznie 200 
000,00 zł.

Gmina Bukowsko otrzymała stuprocentowe dofinan-
sowanie  na realizację pilotażowego projektu pn.: 
„Utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie 
Bukowsko” w ramach II Osi priorytetowej: Efektyw-
ne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Centrum Usług Społecznych (CUS), 
poza usługami świadczonymi ak-

tualnie przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, będzie realizowało 
wiele różnorodnych działań z obszaru 
kultury, turystyki, sportu czy edu-
kacji, będzie również integrowało 
lokalną społeczność oraz wspierało 
rozwój aktywności obywatelskiej. 
W naszej gminie przewidziano reali-
zację  2 nowych usług społecznych: 
organizowanie czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży poprzez utworzenie 
i prowadzenie 4 placówek wsparcia 
dziennego (wspieranie rodziny) oraz 
utworzenie punktu konsultacyjnego 
dla ofiar przemocy, tj. poradnictwo 
psychologiczne, prawne, itp. (pomoc 
społeczna). Placówki wsparcia dzien-
nego powstaną w Bukowsku, Tokar-
ni i Wolicy, natomiast w Nadolanach 
utworzona zostanie świetlica socjo-
terapeutyczna, gdzie będzie można 
skorzystać z pomocy logopedy oraz 
psychologa.

Centrum Usług Społecznych po-
wstanie jako pierwsze w Powiecie 
Sanockim.

Całkowita wartość projektu to  
1 150 532,40 zł.
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Taryfa opłat za przewóz osób linią nr 18 i 19 na podstawie 
Uchwały Rady miasta Sanoka Nr XLII/351/21 z dnia 27.04.2021 

dla strefy 3, która obejmuje miejscowości: Bukowsko, Markowce, 
Pobiedno, Prusiek, Wola Piotrowa, Wolica, Nowotaniec, Nagórzany, 
Nadolany, Wola Sękowa, Wygnanka przedstawia się następująco:

Ruszyła nowa 
linia MKS

 nr 19

W dniu 17 maja 2021 r. została utworzona nowa linia MKS 
nr 19 na trasie Sanok (Beksińskiego – Kościuszki – Kra-
kowska) Pisarowce – Pielnia – Nadolany – Nowotaniec – 
Nagórzany – Wola Sękowa – Wygnanka, w ramach której 
uruchomiono 16 kursów autobusowych po osiem w każdą 
stronę.

Bilety autobusowe na terenie Gminy Bukowsko można zakupić  
w sklepach GS Nowotaniec w miejscowościach: Nowota-
niec, Nadolany, Pobiedno, Dudyńce, oraz w sklepie GS Bukow-
sko. Bilety miesięczne są do kupienia w Sanoku w siedzibie 
SPGK ul. Jana Pawła II 59, oraz w Biurze Podróży AVANTI 
ul. Kościuszki 12. Wszystkie bilety sanockiego MKS dostęp-
ne są również w aplikacji SkyCash. Wystarczy pobrać ją  
z Google Play lub App Store, założyć konto i można podróżować bez 
posiadania drobnych w kieszeni.
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II etap budowy szkoły wraz z przedszkolem 
i żłobkiem w Bukowsku rozpoczęty!

Rozpoczął się  kolejny etap inwesty-
cji realizowanej w ramach projektu pt. 
„Wykonanie budynku szkoły podstawo-
wej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz 
wewnętrzną instalacją gazową – etap II  
inwestycji stan surowy zamknięty”. 

W dniu 16 kwietnia br. w Urzędzie Gminy 
Bukowsko podpisano umowę na reali-

zację tego zadania.
Już 28 kwietnia br. plac budowy został prze-
kazany wykonawcy robót II etapu budo-
wy wraz z wewnętrzną instalacją gazową,  
tj. firmie wyłonionej w drodze przetargu 
RAF-MAR Sp. z o.o. z Lutczy. 

W ramach umowy zostanie wykonane 
stan surowy budynku, mianowicie: ściany 
murowane, dach, montaż stolarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacja od-
gromowa budynku. Koszt budowy zgodnie 
z umową opiewa na kwotę: 1.354.510,07 
zł brutto. Planowany termin realizacji to ko-
niec listopada br.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki  
dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu 
państwa, z Rządowego Funduszu Inwesty-
cyjnego  oraz środkom własnym.

Dzięki pozyskanym funduszom ze-
wnętrznym niebawem nowoczesny budy-
nek szkoły powiększy dotychczasową bazę 
oświatową i pozwoli  na bezpieczną eduka-
cję najmłodszych dzieci w naszej gminie. 

Ponadto w tym roku planowane jest 
jeszcze doprowadzenie do budynku wody, 
prądu i gazu oraz odprowadzenie ścieków 
do istniejącej przydomowej oczyszczalni 
ścieków na terenie szkoły.

Budowa sieci 
wodociągowej 

Trwa realizacja zadania pn. „Bu-
dowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Pobiedno i kanalizacji 
w przysiółku Sanoczki w gminie 
Bukowsko” ( I etap). Prace budow-
lane realizowane są przez firmę 
PRID S.A. z Krosna. Koszt budowy 
zgodnie z umową 3.117.000,00 zł. 

W ramach pierwszego etapu 
zostanie wybudowany budynek 
hydroforni, zbiornik wyrów-
nawczy, sieć wodociągowa na 
terenie prawie 2/3 miejscowo-
ści Pobiedno. Ponadto zostanie 
wykonana sieć kanalizacji sani-
tarnej wraz z oczyszczalnią ście-
ków w przysiółku Sanoczki na 
terenie naszej gminy. 

Termin wykonania inwe-
stycji planowany jest do końca 
stycznia 2023 r.

Jeszcze w tym roku ogłoszony 
zostanie przetarg na realizację po-
zostałych etapów budowy sieci wo-
dociągowej w Pobiednie i Prusieku. 

Zakończenie inwestycji, tj. 
wszystkich etapów do użytku pla-
nowane jest na  koniec 2023 r.

Gmina Bukowsko znalazła się w grupie  18 gmin wojewódz-
twa podkarpackiego, które uzyskały najwyższą ilość punktów 
i otrzymają pomoc finansową: 15 000 zł w ramach „Podkar-
packiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na reali-
zację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności".

Projekt Uniwersytet 
Samorządności w Bukowsku

te będą miły na celu społeczności 
wiejskiej z możliwościami produk-
cji, rejestracji i promocji produktów 
lokalnych oraz lokalnego dziedzic-
twa materialnego, podnoszenie 
kompetencji i kwalifikacji członków 
grup i stowarzyszeń np. OSP, KGW  
oraz prezentację dobrych praktyk.

Realizacja koncepcji „Uniwer-
sytetu Samorządności” obejmuje 
wykonanie dwóch etapów.

I etap inwestycyjny jest reali-
zowany w tym roku i jest związany 
z przygotowaniem niezbędnej in-
frastruktury na potrzeby realizacji 
zakładanych form edukacyjnych.

W ramach projektu planowane 
jest doposażenie części kuchen-
nej oraz sali widowiskowej Domu 
Ludowego w Bukowsku oraz od-
świeżenie ścian (malowanie oraz 
płytki). Zakupione w ramach pro-
jektu wyposażenie umożliwi orga-
nizowanie inicjatyw zaplanowanych  
w projekcie oraz tych, które plano-
wane są jako inicjatywy dodatko-
we. Dzięki wyposażeniu możliwe 
będzie organizowanie zajęć kuli-
narnych, spotkań z dietetykiem, 
organizowanie zajęć związanych  
z przygotowywaniem zdrowych 
posiłków, zajęć z carvingu oraz 
organizacji przyjęć okolicznościo-

Uniwersytet Samorządności 
został stworzony w celu umożli-
wienia przeprowadzania szkoleń, 
kursów, oraz innych aktywności 
edukacyjnych odpowiadających 
potrzebom lokalnej społeczności.

Organizowane spotkania  
i warsztaty mają  pomóc w rozwo-
ju społeczeństwa obywatelskiego, 
promowaniu idei samorządno-

ści wśród mieszkańców naszej 
gminy, zminimalizowaniu zjawi-
ska wykluczenia cyfrowego, oraz  
w propagowaniu idei zrzeszania 
się i partycypacji w realizacji zadań 
własnych gminy, przygotowanie 
liderów wiejskich oraz organizacji 
społecznych działających na ob-
szarach wiejskich do pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Działania 
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Pracowity Dzień Ziemi  
w Gminie Bukowsko!!!

24 kwietnia 2021 (sobota) przed południem sołtysi, radni, 
członkinie KGW, druhowie z OSP oraz starsi i młodsi miesz-
kańcy naszej gminy włączyli się do akcji wspólnego sprzą-
tania. Nie zabrakło również rodziców z malutkimi dziećmi. 
Także harcerze z drużyny w Bukowsku zaangażowali się  
z zapałem w akcję.

Powiatowo-gminne obchody 
Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja
 

Wszyscy uczestnicy pokaza-
li, że nie są obojętni na to, 

co dzieje się w ich najbliższym 
środowisku i ruszyli, aby wspól-
nymi siłami posprzątać swoje 
miejscowości. Mieszkańcy po-
szczególnych sołectw „wzięli 
sprawy w swoje ręce” i usunęli 
śmieci zalegające przy drogach 
gminnych, powiatowych, dro-
dze  wojewódzkiej, na brzegach 
rzek oraz w centrach poszcze-
gólnych miejscowości. Zostały 
także usunięte dzikie wysypiska 
śmieci w okolicach lasów.

Liczba osób, które zechcia-
ły, dołączyć do wspólnej akcji 
sprzątania jest imponująca. 
Zebrano setki worków pełnych 
puszek, szkła, papierów i opon.  
Niestety wciąż nie brakuje „kul-
turalnych i dobrze wychowa-
nych” ludzi, którzy zostawiają 
po sobie „pamiątki”, gdzie po-

padnie. Mamy szczęście, że 
mieszkamy w gminie, gdzie na-
sza świadomość dbania o eko-
logię jest na bardzo wysokim 
poziomie i możemy być przykła-
dem dla siebie i innych.

Po zakończonej akcji, w każ-
dej miejscowości, na uczestni-
ków czekała ciepła herbata oraz 
kiełbaska z grilla. O poczęstunek 
zadbali sołtysi poszczególnych 
sołectw we współpracy z jed-
nostkami OSP, przy osobistym 
wsparciu Pana Wójta Marka Bań-
kowskiego.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy pojawili się 
w sobotni poranek i z zaanga-
żowaniem zadbali o czystość  
naszej gminy. Ze wspólnego 
sprzątania zrodziła się fanta-
styczna impreza integracyjna. 
Wszystko odbyło się przy za-
chowaniu reżimu sanitarnego.

Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 Maja w naszej gminie w dniu 3 maja 2021r, 
odbyły się uroczyste obchody Narodowego 
Święta Konstytucji zorganizowane przez Sta-
rostę Sanockiego oraz Wójta Gminy Bukowsko.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w inten-
cji Ojczyzny w kościele pw. Podwyższenia Krzy-

ża Świętego w Bukowsku. Podczas mszy poświęco-
no również nowy sztandar naszej gminy.

Następnie kolumna z udziałem zaproszonych 
gości, pocztów sztandarowych, oddziału ZHP  
w Bukowsku oraz mieszkańców gminy przeszła 
pod Pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się 
dalsza część obchodów.

Po przemówieniach gospodarzy , posłowie,  radni 
wojewódzcy, przedstawiciele władz samorządowych, 
służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji 
państwowych i organizacji kombatanckich złożyli 
kwiaty w asyście żołnierzy, harcerzy i strażaków.

Uroczystość miała szczególnie podniosły charak-
ter dzięki obecności żołnierzy oddziału 21 Batalionu 
Logistycznego 21 Brygady  Strzelców Podhalańskich 
z Rzeszowa, którzy uświetnili wydarzenie apelem po-
ległych oraz salwą honorową na cześć bohaterów.
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Konkurs plastyczny pn. „Żołnierze Wyklęci-
Niezłomni Żołnierze” został rozstrzygnięty

CZAS WOLNY 
PRACOWICIE SPĘDZONY
To kolejne działania, jakie będą realizowane na 
terenie Gminy Bukowsko. Tym razem w miej-
scowości Tokarnia.

W ramach zadania powstanie Świetlica dla dzieci i mło-
dzieży. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu 

po 3 godziny w godzinach popołudniowych. W Świetlicy 
prowadzone będą zajęcia edukacyjne (promujące zdro-
wy styl życia, nauka prawidłowych wzorców zachowania, 
nabywanie nowych umiejętności społecznych, itp.), zaję-
cia sportowo – rozrywkowe (mające na celu ukazanie,  
w jaki sposób można spędzać wolny czas bez wykorzy-
stania komputerów, telefonów, nauka gier zespołowych, 
które pozwolą na naukę zdrowego współzawodnictwa, 
nauczą radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz re-
agowania w sytuacji poniesienia porażki), zajęcia kulinar-
ne (mające na celu naukę współpracy, samodzielności) 
oraz/lub inne zajęcia wynikające z potrzeb dzieci.

Na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  
z obszaru działań innowacyjnych skierowanych do śro-
dowisk potrzebujących wsparcia z zakresu wspierania 
rodziny, decyzją Wojewody Podkarpackiego, została przy-
znana dotacja z budżetu państwa w kwocie 11.700 zł. 

Beneficjentem środków finansowych jest Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Bukowskiej, a partnerem w realizacji zadań 
Gmina Bukowsko oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Piknik w Tokarni

Po długich obradach Jury postanowiło 
nagrodzić i wyróżnić prace następujących 

uczestników konkursu:

I KATEGORIA – UCZNIOWIE KLAS I-III
Na pierwszym miejscu uplasowali się ex aequo:
Miejsce I – Paulina Tomkiewicz – kl. I – ZS w Pobiednie
Miejsce I – Karol Długosz – kl. II – ZS w Nowotańcu

Na drugim miejscu uplasowali się ex aequo:
Miejsce II – Kamil Borończyk – kl. I – ZS w Pobiednie
Miejsce II – Sonia Niemiec – kl. I – ZS w Nowotańcu
Na trzecim miejscu uplasowali się ex aequo:
Miejsce III – Anna Futa – kl. I – ZS w Pobiednie
Miejsce III – Dorian Gawrysiak-Czapla – kl. II – ZS 
w Nowotańcu
Miejsce III – Jakub Pituch – kl. I – ZS w Pobiednie
II KATEGORIA – UCZNIOWIE KLAS IV-VIII
Na pierwszym miejscu uplasowali się ex aequo:
Miejsce I – Julia Roczniak – kl. V – ZS w Bukowsku
Miejsce I – Mateusz Słyszyk – kl. VI – ZS w Pobiednie
Na drugim miejscu uplasowali się ex aequo:
Miejsce II – Aleksandra Borończyk – kl. IV – ZS 
w Pobiednie
Miejsce II – Maciej Silarski – kl. VII – ZS w Nowotańcu
Miejsce II – Krzysztof Adamski – kl. VI – ZS w Pobiednie
Na trzecim miejscu uplasowali się ex aequo:
Miejsce III – Marcin Bodnar – kl. V – ZS w Pobiednie
Miejsce III – Nikola Wdowiak – kl. VII – ZS w Nowotańcu
Miejsce III – Lena Niemiec – kl. VI – ZS w Nowotańcu

Z przyjemnością informuje-
my, że konkurs plastyczny 
pn. "Żołnierze Wyklęci-Nie-
złomni Żołnierze" został 
rozstrzygnięty. W konkursie 
wzięło udział ponad 50 prac 
uczniów ze szkół z tere-
nu Gminy Bukowsko. Kon-
kurs zorganizowany został  
w związku z IX Edycją Biegu 
Tropem Wilczym, który po 
raz pierwszy organizowany 
na terenie Gminy Bukow-
sko. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom zaangażowania 
w poznawanie historii Żoł-
nierzy Wyklętych – ostatnich 
obrońców wolnej Polski.

Jury doceniło prace, które były 
zgodne z prawdą historycz-

ną oraz  bardzo merytoryczne. 
Szczególnie wyróżnione zostały 
prace, których autorzy starali się 
przedstawić historię Żołnierzy 
Wyklętych w sposób nieszablo-
nowy, ciekawy i niepowtarzalny.

Podczas Biegu Tropem Wil-
czym  zaprezentowane zostały 
wszystkie  prace uczestników 
konkursu, Wystawa miała formę 
plenerową, poświęconą pamięci 

Podczas pikniku od-
była się również rekru-
tacja dzieci i młodzieży 
do Świetlicy Promy-
czek, która powstaje 
w Tokarni. W ramach 
placówki oprócz zajęć 
wychowawczo opie-
kuńczych odbywać się 
będą korepetycje oraz 
organizowane będą 
różne formy spędzania 
czasu wolnego.

Ciekawym produk-
tem wypracowanym 
w trakcie realizacji 
projektu „Czas wolny 
- pracowicie spędzo-
ny” będzie stworzenie 
e-poradnika pn.: „Jak 
pożytecznie spędzić 
wolny czas”, który zo-
stanie umieszony na 
stronie internetowej 
Gminy Bukowsko. Po-
radnik ten da wska-
zówki dzieciom i mło-
dzieży jak organizować 
czas wolny.

20 czerwca 2021 r. w Tokarni odbył się piknik 
integracyjno informacyjny dla rodzin. Były ry-
walizacje sportowe, tańce, gry, a także różnorod-
ne animacje i zabawy. Nie zabrakło prezentów, 
które dzieciom przekazał Wójt Gminy Bukowsko 
oraz poczęstunku w postaci pieczonej na ognisku 
kiełbasy. Pomimo upału uśmiech na twarzach 
dzieci gościł przez cały czas.

żołnierzy podziemia antykomunistycznego. 
Nagrody w konkursie plastycznym zo-

stały wręczone po zakończeniu zmagań 
sportowych dzieci i młodzieży. 

Konkurs odbył się pod patronatem In-
stytutu Pamięci Narodowe odział w Rze-
szowie, który ufundował nagrody dla lau-
reatów. W ramach patronatu historycy IPN 
przeprowadzili również prelekcje  on-line 
dla uczniów szkół w naszej gminie, na te-
mat żołnierzy podziemia antysowieckiego.
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Nagrody Wójta 
Gminy Bukowsko 

dla najzdolniejszych uczniów
24 czerwca 2021 r , dzień przed oficjalnym zakończeniem 
roku szkolnego, Wójt Gminy Bukowsko Marek Bańkowski 
wręczył Nagrody Wójta Gminy Bukowsko tegorocznym 
najlepszym ósmoklasistom.  Uczniowie zostali wyróżnieni 
za bardzo dobre wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce, 
wzorowe zachowanie, działalność artystyczną i postawę 
godną naśladowania.

Konkurs „Szklany wyścig szkół” 
zakończył się sukcesem

Od 1 kwietnia  do 18 czerwca 2021 roku Gmina Bukowsko 
we współpracy z firmą Transprzęt przeprowadziła akcję 
społeczno-edukacyjną pn. „Szklany Wyścig Szkół”.

Kolejne nagrody 
w konkursie rozdane!!!
EKO-RYMOWANKA – konkurs, którego 
celem było wspieranie idei segrega-
cji odpadów, jak również rozwijanie 
wyobraźni oraz zdolności literackich 
wśród uczniów – zakończony!

W konkursie mogli brać udział uczniowie 
klas 1-3 i 4-8 szkół podstawowych. Zainte-
resowanie było spore, wpłynęło do nas aż 
26 prac. Wybór nie był łatwy, ostatecznie 
przyznano po trzy nagrody główne w każdej 
kategorii wiekowej a dla pozostałych dzieci 
-wyróżnienia.  

Dzieci wykazały się ogromną kreatyw-
nością i znajomością tematu. W związku 
z obecną sytuacją w kraju, wręczanie na-
gród odbywało się indywidualnie. Wszyst-
kim dzieciom biorącym udział w konkursie, 
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. 
Nadesłane prace będą systematycznie pu-
blikowane. Już teraz zapraszamy do udziału 
w kolejnych naszych konkursach.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli 
wyzwanie i spróbowali swoich sił w kon-
kursie.

Joanna Niemiec-Hnat

Pan Wójt pogratulował wyróż-
nionym  konsekwencji w realizo-
waniu wyznaczonych ambitnych 
celów, życzył dalszych sukcesów 
i wiary we własne możliwości. 
Życzył również nagrodzonym, 
aby dotychczasowe osiągnięcia 
były niewyczerpanym źródłem 
twórczych poszukiwań, aby in-
spirowały do nowych pomysłów 
i otwierały drogę do realizacji 
dalszych ambitnych planów.

Nagrodę i dyplom za bardzo 
dobre wyniki w nauce otrzymali:
• Maja Perkołup i Róża Łupieżo-
wiec z Zespołu szkół w Bukow-
sku;

• Wiktoria Radwańska i Alek-
sandra Koczera z Zespołu Szkół 
w Pobiednie 
• Gabriela Pałuk i Michał Kiel-
niak z Zespołu Szkół w Nowo-
tańcu

To właśnie Ci uczniowie 
przez osiem lat swojej drogi 
przez szkołę podstawową, wy-
kazali się dużą inicjatywą w kre-
owaniu wizerunku szkoły oraz 
nienaganną i godną naśladowa-
nia postawą.

Wzruszeni rodzice uzdolnio-
nych dzieci otrzymali Listy Gra-
tulacyjne i wyrazy uznania za 
ich trud rodzicielski.

Akcja przeprowadzona była 
na zasadach międzyszkol-

nego konkursu, który polegał 
na zbiórce szklanych odpadów. 
Na terenie szkół Gminy Bukow-
sko zostały ustawione specjalne 
kontenery, do których ucznio-
wie, nauczyciele, oraz miesz-
kańcy przez ponad dwa miesiące 
wrzucali zbędne szkło. Dziękuje-
my wszystkim za włączenie się 
w akcję, dzięki Państwu udało  
się  zebrać ponad  7 ton  szkła, 
które trafi do recyklingu.   

Po zaciętej rywalizacji wy-
niki „Szklanego wyścigu szkół” 
przedstawiają się następująco:
• Miejsce I – Zespół Szkół w Po-
biednie
• Miejsce II – Zespół Szkół  
w Bukowsku

• Miejsce III – Zespół Szkół  
w Nowotańcu

24 czerwca 2021 r. Pan Wójt 
Marek Bańkowski oraz Przedsta-
wiciel firmy Transprzęt Pan Grze-
gorz Zajdel oficjalnie wręczyli 
czeki przedstawicielom szkół  
w urzędzie Gminy Bukowsko.

Dziękujemy firmie Transprzęt 
za pomoc w przeprowadzeniu 
akcji oraz za ufundowanie na-
grody głównej.

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom a w szczególno-
ści Pani Dyrektor Zespołu Szkół  
w Pobiednie – Katarzynie Wojtu-
szewskiej-Cap. Tak dobry wynik 
szkoły był możliwy dzięki zaan-
gażowaniu w akcję zbierania 
szkła  wszystkich uczniów, rodzi-
ców  i mieszkańców Pobiedna.
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Opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę 
kanalizacji sanitarnej

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania 
„Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Du-
dyńce i Nadolany w gminie Bukowsko”. 

Projekt opracowuje Spółka 
Geokart-International z Rzeszo-
wa. Koszt wg umowy opiewa 
na kwotę 342.555,00 zł brutto. 
Projektowanie zadania podzie-
lone jest na III etapy:

I etap to opracowanie doku-
mentacji dla budowy kolektora 
ścieków kanalizacji sanitarnej 
łączącego miejscowości Nado-
lany, Dudyńce z siecią kanali-
zacji sanitarnej położonej na 
terenie gminy Sanok w miej-
scowości Jędruszkowce. Termin 

opracowania dokumentacji do 
31.10.2022 r.

II etap to opracowanie doku-
mentacji budowy sieci kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przyłączami 
do budynków w miejscowości 
Dudyńce. Termin opracowania 
dokumentacji do 31.03.2023 r.

III etap to opracowanie do-
kumentacji budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłącza-
mi do budynków w miejscowości 
Nadolany. Termin opracowania 
dokumentacji do 31.10.2023 r.

Drogi gminne w remoncie
Rozpoczęte zostały prace związane z wykona-
niem nakładek asfaltowych na drogach gminnych.  
W ramach zadania zostaną wyremontowane odcinki dróg:

• Karlików: droga między blokami o długości 54 metrów
• Bukowsko: 4 drogi o długości kolejno; 240, 171, 70 i 35 metrów
• Nagórzany:  droga o długości 115 metrów
• Nowotaniec: droga o długości 195 metrów 
• Nadolany: droga o długości 270 metrów
• Tokarnia: droga o długości około 30 metrów
• Dudyńce: droga o długości 100 metrów
• Pobiedno:  2 drogi o długości kolejno 180 i 50 metrów
• Wola Piotrowa: droga o długości 60 metrów
• Wola Sękowa: zostanie wyasfaltowany plac przy Remizie OSP
• Zboiska:  zostanie wyżwirowany plac przy Remizie OSP.

Firmą realizującą zamówienie jest PRDiM Sp. z o.o. w Sanoku. 
Według umowy koszt zamówienia opiewa na kwotę 515.690,19 zł 
brutto. Wykonawca ma zakończyć realizację zadania 31 sierpnia br.

Złote Gody w gminie Bukowsko

Pary świętowały 
jubileusz 50-lecia 

pożycia małżeńskiego
W niedzielę 23 maja 2021 r. pary obchodzące jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego odebrały z rąk przedstawi-
cieli władz samorządowych Gminy Bukowsko, okoliczno-
ściowe pamiątkowe medale Prezydenta RP.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w Kościele Pa-

rafialnym w Bukowsku. Część 
oficjalna odbyła się w Remizie 
OSP w Bukowsku.  Wójt Gminy 
Bukowsko Marek Bańkowski po-
witał wszystkich zebranych. 

Po obiedzie nastąpiła cere-
monia wręczenia okolicznościo-
wych medali nadanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej dla osób, które prze-
żyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim, jako dowód spo-
łecznego uznania dla trwałości 
małżeństwa i rodziny. Pani Se-
kretarz Diana Błażejowska oraz 
Pani Skarbnik Urszula Rakoczy 
wręczyły parom jubilatów także 
legitymacje, oraz dyplomy. 

Jubilaci i zgromadzeni go-
ście wysłuchali pięknych melodii 
w wykonaniu Pana Mariana Cza-
pli z Kapeli Bukowianie.

W gronie 12 par 
świętujących Złote Gody 

znaleźli się:
• Zofia i Józef Góreccy
• Maria i Stanisław Konik
• Salomea i Franciszek Koteccy
• Czesława i Andrzej Kucharscy
• Ewa i Jan Marczak
• Weronika i Eugeniusz Ogrodnik
• Helena i Henryk Piotrowscy
• Helena i Józef Pisaniak
• Janina i Jan Poloczek
• Bronisława i Karol Rzyman
• Kazimiera i Mieczysław 
  Semańczyk
• Lucja i Stanisław Żytka
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Dzień Matki to święto obchodzone nie tylko w Polsce, ale 
także w wielu innych częściach świata. W Polsce ten dzień 
obchodzimy 26 maja. Dzień Ojca to również ważne święto 
obchodzone 23 czerwca. W przedszkolu łączymy te dwa świę-
ta i dzieci robią dla swoich Rodziców piękne prezenty oraz 
przygotowują program artystyczny. W tym roku ze względu 
na pandemię, program został nagrany, aby Rodzice zobaczyli 
efekty pracy dzieci. Były oczywiście życzenia, piosenki i tań-
ce. Dziękujemy za trud włożony w wychowanie dzieci.

Projekt „Giganci finansów osobistych 
– Złote szkoły NBP” w  Bukowsku 

i szukali konkretnych roz-
wiązań na pytania:
- O czym powinien pa-
miętać konsument przed 
zakupem?
- Jakie są powinności 
sprzedawcy?
- Kiedy i gdzie reklamo-
wać produkt bądź usługę?

Wszystkie działania 
w ramach projektu edu-
kacyjnego -  teoretyczne, 
praktyczne - wzbogacane 
były filmami edukacyjny-
mi, ciekawymi zadaniami, 
pracami plastycznymi, 
dyskusjami, scenkami 

Szkoła w  Bukowsku bra-
ła udział w konkursie pod 
hasłem przewodnim: „Gi-
ganci finansów osobistych” 
Złote Szkoły NBP  zorgani-
zowanym przez Narodowy 
Bank Polski. Jego główną 
ideą było przygotowanie 
młodzieży do bezpiecznego 
i swobodnego poruszania 
się w świecie finansów oso-
bistych. Szkolne koordyna-
torki: p. J. Krzok i p. E. Pysz-
ko wraz z uczniami klas VII, 
VIII zrealizowały szereg za-
dań konkursowych. 

w Warszawie. Eks-
pert bardzo prostym  
i młodzieżowym ję-
zykiem wytłumaczył 
podstawowe poję-
cia ekonomiczne, 
pokazując uczniom 
jak zarabiać milio-
ny, zaczynając two-
rzyć firmę od zera.  
Uczniowie byli anga-
żowani poprzez py-
tania i prowokowani 
do samodzielnego 
myślenia. 

Cykl zajęć  in-
terdyscyplinarnych 
pt. „Lekcja z Eko-

oszczędzam pieniądze?, Lokaty 
bankowe.

Ostatnim zadaniem była Deba-
ta Szkolna -  „Jak nie kupić bubla?”. 
Temat przewodni dotyczył znajo-
mości praw konsumenckich oraz 
bezpiecznych zakupów. Polemika 
prowadzona była w formie dysku-
sji kieleckiej. Uczestnicy analizowali 

Dla rodziców

Czerwiec to również już 
przedsmak wakacji i wycieczek. 
Grupy starszaków z przedszko-
la w Bukowsku skorzystały  
z luzowania obostrzeń wynika-
jących z pandemii i pojechały 
do Muzeum Przyrodniczego 

w Krempnej. Na miejscu, po 
obejrzeniu filmu o kształtowa-
niu się Beskidu Niskiego, dzieci 
obejrzały eksponaty zwierząt 
przedstawione w różnych po-
rach roku. Przyswoiły ciekawe 
nazwy zwierząt, rzadko już 

używane jak np. hajstra czy-
li bocian czarny. W muzeum 
można było zobaczyć  różne 
gniazda ptaków, w tym orlika 

krzykliwego, który znajduje się 
w logo parku. Wycieczka była 
bardzo udana, pogoda i humo-
ry dopisały.

Pierwszym zadaniem było „Spo-
tkanie z ekspertem”. Ucznio-

wie spotkali się z panem Piotrem 
Cieplińskim, który jest inżynierem 
ryzyka kredytowego w Banku 
Inwestycyjnym Goldman Sachs 

nomią”  to kolejne zadanie kon-
kursowe, łączące treści ekonomii  
z matematyką, biologią i ekologią. 
Koordynatorki przygotowały za-
jęcia o tematyce: Ubezpieczenia 
społeczne,  Jak chroniąc planetę 

rodzajowymi itd. Udział w nim 
pozwolił uczestnikom poznać 
trudne zagadnienia ekonomicz-
ne, nauczył rozsądnie gospo-
darować finansami. Aktywność 
była ukierunkowana na poznanie 
podstawowych praw konsumenta 
i wypracowanie zachowań, które 
pomogą uniknąć klientowi strat 
finansowych.     Elżbieta Pyszko
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Archiwum Zespołu Szkół w Nowotańcu

Święto Szkoły i Uczniów

Polonistyczne sukcesy!

Dzień Dziecka w Zespole 
Szkół w Bukowsku został 
połączony z Dniem Szkoły. 
Uczniowie wraz z nauczy-
cielami zapoznawali się  
z wystawami prezentujący-
mi osiągnięcia, zrealizowa-
ne programy oraz  pozyska-
ne przez szkołę materiały 
na temat patrona. 

Poszczególne kąciki tematycz-
ne dotyczyły różnych dziedzin 

m.in. prof. Juliana Krzyżanow-
skiego – jego życiorysu, dzia-
łalności naukowej, napisanych 
dzieł z zakresu literaturoznaw-
stwa, lat szkolnych spędzonych 
w Bukowsku, korespondencji 
prywatnej. Uczniowie obejrzeli 
wystawę książek M. Musierowicz 
w związku z udziałem szkoły  
w Ogólnopolskiej Akcji Czytania 
Jeżycjady oraz projektem „Moja 
biblioteczka”. Obejrzeli efekty 
prac kolegów z klasy VIII, któ-
rzy brali udział w ogólnopolskich 
projektach związanych z tema-
tyką II wojny światowej: BO-
HATERON, Baczyński i Żonkile 
2021. Oglądali dodatkowo re-
zultaty prac starszych uczniów 
biorących udział programie 
Klub Ortograffiti. Były to lapbo-

oki zawierające: zagadki, krzy-
żówki, kostki, rebusy, puzzle, 
ćwiczenia, które pomagają 
oswoić ortografię. Zaprezento-
wano osiągnięcia przedszkolaków 
i uczniów edukacji wczesnosz-
kolnej w postaci: dyplomów, 
prac plastycznych i zdjęć. 
Uczniowie wzięli udział w kon-
kursach: poetyckim – „Moja 
szkoła”, plastycznym – „Lubię 
moją szkołę”, sportowym – Tur-
boKozak oraz wiedzy o patronie. 

Nagrody wręczyła p. wi-

cedyrektor E. Kseniak, która 
złożyła uczniom życzenia, za-
chęciła do dalszego rozwijania 
swoich umiejętności i podzięko-
wała za włożony wysiłek. Zwy-
cięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, nagrody książkowe 
oraz materiały plastyczne. Na-
grody ufundowali: Zespół Szkół 
w Bukowsku, Rada Rodziców  
i Gminna Spółdzielnia w Bukow-
sku. Rada Rodziców zorganizo-
wała dla uczniów poczęstunek: 
lody, zapiekanki oraz słodycze.

Organizatorzy – CDN w Sa-
noku – mimo pandemii i naucza-
nia zdalnego nie zrezygnowali  
z przeprowadzenia ponadpo-
wiatowych konkursów: „Kurtyna 
wyobraźni” (XIII edycja) oraz 
„Wirtualne potyczki ortograficz-
ne” (XIV edycja). Konkurso-
we zmagania przeprowadzono 
zdalnie, ale uroczystość pod-
sumowania konkursu, w któ-
rym wzięło udział 58 uczniów 
ze szkół powiatów: leskiego, 
bieszczadzkiego, sanockiego  
i brzozowskiego, wręcze-
nie nagród i wyróżnień od-
było się 8 czerwca w CDN 
w Sanoku stacjonarnie. 
Wśród docenionych uczestni-
ków obu konkursów byli repre-
zentanci naszej szkoły z klasy 
VIII. W konkursie wiedzy o te-
atrze – „Kurtyna wyobraźni” III 
miejsce zajęła Dagmara Hnat, 
natomiast Gabriel Nowecki zo-
stał wyróżniony w  „Wirtualnych 
Potyczkach Ortograficznych. 

Poznaliśmy również wyni-
ki Ogólnopolskiego Konkursu 
„Orzeł Ortograficzny” online 
w roku szkolnym 2020/21,  
w którym brali udział uczniowie 
z kl.VIII, VII oraz kl. II. Osią-
gnęli oni wysokie wyniki w swo-
ich kategoriach wiekowych, jed-

nak na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Antek Rakoczy, zajął  
VI miejsce w Polsce i tytuł Lau-
reata.

Koordynatorem wyżej wy-
mienionych konkursów była  
p. A.Maczużak-Golonka.

GRATULACJE!

Mamy Laureata!
Jan Rakoczy, uczeń klasy 
7a został laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Histo-
rycznego organizowanego 
przez Podkarpackiego Ku-
ratora Oświaty dla uczniów 
szkół podstawowych w 
roku szkolnym 2020/2021. 
Znalezienie się w gronie 
najlepszych historyków w 
województwie nie należało 
do najłatwiejszych zadań, 
co niewątpliwie świadczy 
o wielkim zaangażowaniu  
i doskonałym przygotowa-
niu naszego wychowanka. 

Konkurs organizowany był 
przez Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty dla uczniów szkół pod-
stawowych i składał się z trzech 
etapów, podczas których Jan mu-
siał  wykazać się wiedzą historycz-
ną wykraczającą poza podstawę 
programową: na etapie szkolny, 
rejonowym i wojewódzkim.

Kuratoryjne konkursy przed-
miotowe to jedne z najważniej-
szych sprawdzianów wiedzy,  
w jakich mogą startować 
uczniowie. Udział w nich wyma-
gał od ucznia i przygotowujące-
go go nauczyciela, ogromnego 
zaangażowania oraz wielu go-
dzin pracy, w czym wspierali go 
rodzice. Na wszystkich etapach 
konkursu uczniowie rozwiązy-
wali pisemny test zawierający 
zadania z przedmiotu. Jan każdy 
etap konkursu traktował bardzo 
poważnie, wzorowo wykonywał 
swoje obowiązki, a wielomie-
sięczny wysiłek zaowocował 
sukcesem. Ciężka praca ucznia 
wymagała ogromnej samody-
scypliny trwała od październi-
ka do kwietnia i zakończyła się 
WIELKIM SUKCESEM.

Ucznia do konkursu przygo-
towywała p. Barbara Mrozowska. 

Gratulujemy i życzymy dal-
szych osiągnięć!
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Szlakiem odnawialnych źródeł energii

„Planeta możliwości. Ty decydujesz!”
W ostatnim numerze „Kwartalnika” przekazałam Państwu 
bardzo dobrą wiadomość o tym, że projekt Zespołu Szkół  
w Nowotańcu pt. „Planeta możliwości. Ty decydujesz!”, mają-
cy na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, uplasował 
się wśród laureatów XI edycji Funduszu Naturalnej Energii, 
czyli konkursu grantowego na dofinansowanie działań o te-
matyce ekologicznej finansowanego przez GAZ-SYSTEM. 

„Proszę, już nie noszę”. Oczywiście 
były konkursy, happeningi, warsz-
taty podkreślające wagę zbilanso-
wanej diety dla wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży, szkole-
nia „Szanuję jedzenie” z zakresu 
ograniczenia ilości mięsa w diecie 

stacjonarnie zrealizować zapla-
nowane działania. Jednakże wie-
dzieliśmy, że potrafimy pracować 
zdalnie i jeśli będzie taka potrzeba, 
połączymy działania stacjonarne 
z przekazem zdalnym. Oczywiście 
pozostawała nadzieja, że wraz  
z upływem czasu ograniczenia zo-
staną poluzowane, a my będziemy 
mogli spokojnie realizować nasz 
projekt. Niestety tak się nie stało. 
W związku z tym, niektóre dzia-
łania w klasach starszych prowa-
dzone były zdalnie. Nie ma w tym 
oczywiście niczego złego, jednak 
hołdujemy zasadzie, że bezpośred-
nie spotkanie z prowadzącym daje 
lepsze rezultaty. Poza tym stacjo-
narne prowadzenie zajęć jest na 
pewno logistycznie łatwiejsze do 
zorganizowania i przeprowadzenia. 

Nauczyliśmy wiele, wskaza-
liśmy wiele dróg i możliwości,  
a przede wszystkim zależało nam 
na tym, aby w całym projekcie 
wybrzmiewało stwierdzenie, że nie 
musimy stawiać na głowie całego 
dotychczasowego życia, bowiem 
do postawienia milowego kroku  
w walce o planetę potrzeba jedynie 
zmiany kilku przyzwyczajeń, wpro-
wadzenia bardziej ekologicznych 
rozwiązań w codziennym życiu. To 
my dzierżymy w dłoniach władzę 
nad losem naszej planety, to my 
decydujemy o tym, jaka będzie 
jej przyszłość i nasze na niej życie, 
dlatego też powinniśmy mądrze 
i  rozsądnie korzystać z jej dobro-
dziejstw. 

Podsumowanie projektu pod 
hasłem „Święto Ziemi” oraz roz-
danie nagród laureatom konkur-
sów odbędzie się 11 lipca 2021 r.  
w Zespole Szkół w Nowotańcu. 
Serdecznie zapraszamy.

Renata Preisner- Rakoczy 

Warto przypomnieć, że ta 
edycja konkursu została objęta 
Patronatem Honorowym Minister-
stwa Klimatu i Środowiska oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Natomiast partnerem społecznym 
konkursu jest Fundacja “Za góra-
mi, za lasami”. W chwili obecnej 
powoli zbliżamy się do końca jego 
realizacji. Przez ten czas podejmo-
waliśmy wiele działań, służących 
podniesieniu świadomości ekolo-
gicznej, które mogliście Państwo 
śledzić na naszym fanpage’a. Była 
diagnoza, kampania edukacyjna, 
której problematyka oscylowa-
ła wokół zagadnień dotyczących 
przyczyn i skutków zmian klima-
tu, osobistej odpowiedzialności za 
klimat każdego z nas. Po kampa-
nii przyszedł czas na debatę pod 
hasłem: Czy zdołamy uchronić 
Ziemię przed klimatyczną kata-
strofą? Uczestnicy zastanawiali się, 
czy możemy pozostawać obojętni 
w obliczu zagrożenia największą 
katastrofą ekologiczną na naszej 
planecie? Co może zrobić każdy  
z nas dla ratowania Ziemi? Po wiel-
kiej, prowadzonej zdalnie, burzy 
mózgów, wyłoniły się konkretne 
wytyczne i postanowienia, któ-
re zostały zwizualizowane i będą 
przypominać wszystkim, jak należy 
dbać o planetę. Wniosek końcowy 
debaty wybrzmiewa następująco: 
Pamiętajmy, że mamy tylko jedną 
Ziemię, której kondycja zależy od 

każdego z nas. Z całą pewnością 
winien on być przesłaniem dla 
wszystkich ludzi i mieć wpływ na 
podejmowane przez nas decyzje. 
Kolejnym zadaniem było sadzenie 
drzew, a dokładnie reintrodukcja 
starych odmian drzew owocowych. 
Celem była nie tylko ich odbudo-
wa, ale również uświadomienie 
osobistej odpowiedzialności za 
zachodzące zmiany oraz docenie-
nie drzew, jako jednej z szans na 
ograniczenie zmian cieplarnianych. 
Zasadzone teraz jabłonie i czereśnie  
w przyszłości umożliwią dzieciom 
obserwację zmian pór roku w sa-
dzie, a ponadto będą wsparciem ro-
dzin pszczelich w formie pożytków. 
Przez cały czas trwania projektu 
realizowaliśmy zadania, mające na 
celu wspólne działanie na rzecz po-
prawy klimatu, np.: „Włącz eko-my-
ślenie, zgaś zbędne oświetlenie”, 

i racjonalnego robienia zakupów, 
i efektywnego wykorzystywania 
zakupionych produktów. Była na-
uka gospodarowania bioodpadami, 
powstał zbiór przepisów „Smacznie  
i zdrowo”, wymieniliśmy torby pla-
stikowe na bawełniane. Przygoto-
waliśmy banery - grafiki poświę-
cone ochronie planety, które uczyć 
nas będą długie lata. 

Dzisiaj można zadać pytanie, 
czy jesteśmy zadowoleni z efektów 
projektu? Odpowiedź jest jedno-
znaczna i potwierdza naszą radość 
z podjętych działań. Jednak na 
drodze do pełnego sukcesu stanę-
ła nam epidemia, która była utrud-
nieniem zarzadzania projektem. 
Już na etapie planowania i pisania 
projektu zdawaliśmy sobie sprawę 
z tego, że jest to trudny czas. Nie 
mieliśmy pewności, czy uczniowie 
wrócą do szkół i czy uda nam się 

i dotknąć wierzbę energetyczną, 
która jest rośliną o niesłychanie 
szybkich przyrostach rocznych, 
to jeden z przykładów możliwo-
ści pozyskania energii zawartej  
w biomasie. Podczas spalania bio-
masy uzyskujemy ciepło, którym 
możemy ogrzewać nasze budynki 
mieszkalne. Przyroda daje nam 
wiele możliwości, należy je tylko 
rozsądnie wykorzystać. Oczywi-
ście poza wątkiem edukacyjnym  
i pieszą wędrówka był czas na od-
poczynek, ognisko i grę w piłkę! 
Niezwykle ważny był czas spędzo-
ny ze sobą po długim okresie roz-
łąki!        Joanna Ostrowicka 

Program biologii w klasie ósmej 
zawiera wiele treści związanych 
z ochroną środowiska i szero-
ko pojętą ekologią. Podstawa 
programowa zakłada opano-
wanie przez ucznia treści o od-
nawialnych i nieodnawialnych 
zasobach przyrody oraz propo-
zycjach racjonalnego gospoda-
rowania tymi zasobami, zgodnie 
z zasadą zrównoważonego roz-
woju. Dlatego też z  klasą VIII 
wybraliśmy się na wycieczkę po 
najbliższej okolicy.

W terenie oglądaliśmy przy-
kłady alternatywnych źródeł 
energii . Omawialiśmy między 
innymi możliwości wykorzysta-
nia energii wiatru. Przed kilku 
laty  wiatraki stały się elemen-
tem naszego krajobrazu i co-
dziennie przypominają nam  
o tym, że stoją tu dla dobra KLI-
MATU!! Idąc drogą mogliśmy 
zwrócić uwagę na montowane 
przez mieszkańców instalacje 
pochłaniające energię. Cią-
gle jeszcze niewiele ich widać 

z powodu wysokich kosztów 
montażu i eksploatacji, ale  
z każdym rokiem ich przybywa, 
oczywiście dla dobra KLIMATU!!  
Potęgę i siłę wody wykorzysty-
waną w elektrowniach wodnych 
omawialiśmy przechodząc przez 
mosteczek- niestety przykładów 
po drodze nie spotkaliśmy,  spię-
trzeń i tam wodnych w naszej 
miejscowości  brak, ale o potę-
dze wody, która po ulewach za-
biera brzegi mogliśmy wspomi-
nać. Z bliska mogliśmy zobaczyć  
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Konkursy rozstrzygnięte, nagrody rozdane, XVIII OTB – podsumowany 

Znamy zwycięzców!

W piątek, 21 maja, w Zespole Szkól  
w Nowotańcu, podsumowaliśmy XVIII Ogól-
nopolski Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie 
w bibliotece”. W zasadzie u nas był to „dwu-
tydzień”, bo konkursy i akcje biblioteczne in-
tensywniej odbywały się przez ostatnie dwa 
tygodnie, ze względu na hybrydowy powrót 
do szkoły starszych klas. 21 maja był napraw-
dę miłym dniem – przedszkolaki otrzymały 
nagrody za wykonane przez siebie zakładki. 
Uczniowie klas 1 – 3 zostali wyróżnieni za pra-
ce pod hasłem: „Znajdziesz mnie w bibliote-
ce”. Upominki i dyplomy odebrali także starsi 
uczniowie – uczestnicy dwóch błyskawicznych 
konkursów bibliotecznych, dotyczących orga-
nizacji Tygodnia Bibliotek. W tym dniu odbył 
się i rozstrzygnął jeden z najważniejszy dla 
każdej biblioteki konkurs – czytelniczy. Nie 
mogło więc zabraknąć w Bibliotece szkol-

nej jego współorganizatorek  
z Gminnej Biblioteki Publicznej 
– pań Angeliki Królickiej i Do-
roty Radożyckiej. Do uczestnic-
twa w konkursie „Z tajemnicą  
w tle” zapraszałyśmy wszyst-
kich chętnych z klas 6 – 8  
z naszej Gminy. Niestety, bez 
powodzenia. Nie zawiodły na 
szczęście dziewczyny z Nowo-
tańca. Natalia, Klaudia, Sabina 
i Monika w czasie różnych kon-
kurencji odkrywały tajemnice 

torach, nowościach wydawniczych i wszystkim, 
co zapalone Czytelniczki lubią najbardziej. 

Kolejne święto polskich bibliotek już za 
niecały rok, ale my znajdźmy się w biblio-
tece, kiedy tylko zechcemy. To naprawdę 
fajne miejsce.    Sylwia Wójcik-Stabryła

„Księcia Mgły” i popisywały się znajomością 
lektury oraz biografii autora. Zwyciężyła Na-
talia Kabala, ale wszystkie dziewczyny były 
świetnie przygotowane i rywalizowały dzielnie. 
Poza tym, konkurs czytelniczy był wspaniałą 
okazją do rozmowy o ulubionych książkach, au-

Lista 
zwycięzców:

Miejsce I
Kamila Wolan SP1 Sanok
Gabriela Pałuk SP Nowotaniec
Natalia Kabala SP Nowotaniec
Wiktor Kozdroń SP Falejówka

Miejsce II
Maria Czapor SP4 Sanok
Patryk Jessup SP3 Sanok

Miejsce III
Maria Kalbarczyk SP1 Sanok
Natalia Orybkiewicz SP Bukowsko
Maja Wojtanowska SP 4 Sanok

Wyróżnienia
Sara Sitarz SP Niebieszczany
Kinga Kądziołka SP Prusiek
Monika Kończyk SP Pielnia
Martyna Rysz SP Zarszyn
Patrycja Mularczyk SP Bukowsko
Lena Jackiw SP3 Sanok
Magdalena Chryń SP3 Sanok
Zuzanna Małek SP4 Sanok
Zofia Litwin SP4 Sanok
Zofia Rakoczy SP4 Sanok
Karol Materna SP4 Sanok

Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom i wyróżnionym!
Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za wykonane prace.
Jesteśmy bardzo wdzięczni 
opiekunom za zaangażowa-
nie uczniów oraz dopilnowanie 
spraw merytorycznych i organi-
zacyjnych.

Katarzyna 
Dworzańska – Bobko 

Geometria, wielokąty fo-
remne, symetria, konstrukcje, 
mozaiki, układanki – niektórym 
kojarzą się dość przyjemnie…… 
Nie wszystkim – wiadomo, 
trzeba użyć ołówka, mieć przy 
sobie przybory geometryczne  
i rysować i to dokładnie, bo Pani 
znowu każe poprawić. „Przecież 
tak ładnie narysowałem, a Pani 
się czepia i mówi, że nie zatem-
perowałem ołówka i że gdybym 
był inżynierem to ten most by 
się zawalił….” Ale na szczęście 
są jeszcze pasjonaci, którzy wi-
dzą, wiedzą, czują, poprawiają, 
aż będzie wszystko perfekcyj-
nie. Oni nie machną ręką i nie 
powiedzą: „Coś jest nie tak, 
ale już niech tak zostanie…. 
Nie chce mi się już nic robić….” 
– i tacy ludzie wzięli udział  
w naszym, powiatowym konkur-
sie „Posadzki z wielokątów fo-
remnych”, który został rozstrzy-
gnięty 11 czerwca w Zespole 
Szkół w Nowotańcu. Uczestnicy 
– uczniowie klas szóstych, siód-
mych i ósmych - mieli za zada-
nie zrobienie wyklejanki, mozaiki 
z wielokątów foremnych. W kon-
kursie wzięło udział 11 szkół: SP 
Falejówka, SP Zarszyn, SP Piel-
nia, SP Niebieszczany, SP Prusiek, 
SP Bukowsko, SP Pobiedno, SP1 
Sanok, SP3 Sanok, SP4 Sanok 
oraz SP Nowotaniec, zawodników 
było 53. Zmaganiom patronowa-
ła Fundacja mBanku, która była 
sponsorem nagród. To już drugi 
konkurs, na którego organizację 
o trzymaliśmy wsparcie. 

Zadanie uczestników było 
niełatwe. Należało wykonać 
rzetelną, mozolną pracę i wy-
kazać się dokładnością i cierpli-
wością. Wiedza matematyczna 
była tu oparciem, ale liczyła się 
przede wszystkim pracowitość  
i sumienność. Uczestnicy wspo-
minali, że czasem trzeba było 
wykonać kilka prób, poprawek 

itd., niektórzy się  zaniechali, nie 
mając już cierpliwości. Obecnie 
i to nie tylko w dobie pandemii 
– w ogóle, bardzo ważny jest 
nacisk na precyzję i staran-
ność, a geometria właśnie tego 
uczy. Cieszymy się, że tylu było 
uczestników konkursu i mamy 
nadzieję, że to prawdziwi pasjo-
naci tego działu matematyki.
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Gminny konkurs plastyczny
 ,,Tatry – ukochane góry prof. Wacława Felczaka”.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie 
laureatem projektu CZUWAMY PAMIĘTAMY 

Firma Bukowsko 
Wind Energy Sp. z o.o. 
wspiera Zespół Szkół 
w Pobiednie
Z ogromną radością informuję o kolejnym 
sukcesie Zespołu Szkół w Pobiednie. Firma 
Bukowsko Wind Energy Sp. z o.o. pozytyw-
nie rozpatrzyła Wniosek do programu zaan-
gażowania społecznego na rok 2021 naszej 
placówki i przyznała nam dofinansowanie 
na działania projektowe. Farma Wiatrowa  
w Bukowsku rozpoczęła swoją działalność 
w 2011 roku. Partnerem odpowiedzialnym 
za zarządzanie operacyjne spółki jest spół-
ka Martifer Renewables Operation and Ma-
intenance (MTROM).

Dzięki wsparciu finansowemu jesteśmy 
w trakcie kupowania urządzeń i pomocy dy-
daktycznych, które wspomogą cele naszej 
placówki (m.in. zabawki, materiały papier-
nicze, tablicę suchościeralną, telewizor itd.). 
Przedsięwzięcie to adresuje potrzeby dzieci, 
uczęszczających zarówno do szkoły podsta-
wowej, jak i do przedszkola.

Katarzyna Wojtuszewska-Cap

W tym roku do Funda-
cji ORLEN złożono aż 
203 wnioski na reno-
wację Miejsc Pamięci 
w całej Polsce. Spośród 
złożonych wniosków 
zostały wyłonione 34 
organizacje i instytu-
cje, które będą reali-
zować zaplanowane 
działania związane z 
przywracaniem pamię-
ci miejscom zlokalizo-
wanym w swojej naj-
bliższej okolicy, w tym 
Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Pobiednie! 

W tym roku wnioski 
zostały poddane ocenie 

obowiązujące procedury 
i wytyczne, a tym samym 
zachęci do podejmowania 
się dalszych projektów.

Projekt Zespołu Szkół 
w Pobiednie będzie reali-
zowany we współpracy 
ze Szkołą Podstawową w 
Prusieku, Parafią Rzym-
sko-Katolicką, Sołectwem  
w Prusieku. To bardzo waż-
ny moment, gdyż naszymi 
działaniami obejmiemy za-
niedbane Miejsce Pamięci 
w Prusieku, któremu chce-
my przywrócić należną 
cześć. Ponadto w szkołach 
będą prowadzone działa-
nia edukacyjne i prelekcje 

również przez pracowników Instytutu Pamięci 
Narodowej, który objął Patronatem Honoro-
wym nasz program. Wsparcie merytoryczne 
IPN pozwoli laureatom programu zrealizować 
zadanie na najwyższym poziomie w oparciu o 

z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej  
i Archiwum Państwowego.

Zapraszamy chętnych wolontariuszy do 
współpracy!

Katarzyna Wojtuszewska-Cap

W ramach działań,  w związku z realizacją przedsięwzięcia 
pt. ,,Dorobek prof. Wacława Felczaka – perłą narodu pol-
skiego i węgierskiego”,  w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Pobiednie został przeprowadzony Gminny Konkurs 
Plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu 
Gminy Bukowsko.  

Zadaniem uczestników było 
narysować, namalować lub wy-
konać dowolną techniką Tatry 
– góry, które jako emisariusz 
– Wacław Felczak przemierzał  
kilkadziesiąt razy, przenosząc 
instrukcje, pieniądze i pocztę; 
jak wspominał jego przyjaciel 
i emisariusz polityczny Tade-
usz Chciuk „Celt”- ,,Felczak 
przez Słowację chodził jak na 
spacer, a najbardziej ulubio-
nym jego szlakiem była droga 
z Rożniawy do Zakopanego”.  
Na konkurs wpłynęło wiele prac 
plastycznych wykonanych róż-
nymi technikami. Jury wyłoniło 
najlepsze prace, za które dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i prezenty. Zadanie publiczne jest 
współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Instytutu Współ-
pracy Polsko-Węgierskiej im. Wa-
cława Felczaka w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy również 
otrzymali dyplomy i niespo-
dzianki.
Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:
1 miejsce: Anna Ścieranka, Pa-
weł Śmiertka, Lidia Pałys, Alicja 
Żytka       
2 miejsce: Aleksandra Adam-
ska, Wiktor Konik, Arkadiusz 
Bodnar, Oskar Kowalik, Zofia 
Cypcarz, Marcel Hydzik 
3 miejsce: Gabriel Nowak, Oli-
wier Gruszczyński, Emilia Ster-
nik 
Wyróżnienia: Zuzanna Jadwi-
sieńczak, Zuzanna Król, Gabriel 
Czernecki, Lena Kunda, Nela 
Szatkowska, Emilia Niedzielska, 
Alan Krzyżaniak, Natalia Grzyb, 
Michał Śmiertka.
Wszystkim, którzy brali udział 
gratulujemy!!! 

Po zakończeniu konkursu  

w Zespole Szkół w Pobiednie 
została zorganizowana wystawa  
z pracami dzieci, wykonana 
przez członków Klubu Przyjaciół 
Węgier. Zapraszamy do obejrze-
nia wystawy!

Publikacja wyraża jedynie 
poglądy autora/ów i nie może 
być utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Instytutu Współ-
pracy Polsko-Węgierskiej im.  
W. Felczaka.
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INFORMACJE ZE SZKÓŁ – POBIEDNO

Wyróżnienie dla Jana 
Jak poinformował Rektorat 
pw. Św. Maksymiliana w Sano-
ku, konkurs plastyczny „Życie 
i działalność św. Maksymiliana 
Kolbego w 80. rocznicę śmierci” 
dobiegł końca. Dziękujemy za 
zaangażowanie zarówno mło-
dym artystom jak i nauczycie-
lom i opiekunom uczestników 
konkursu. Cieszymy się bardzo 
licznym uczestnictwem w pla-
stycznych zmaganiach skupio-
nych wokół postaci św. Maksy-
miliana – do konkursu zgłosiło 
się łącznie 234 uczniów. Wśród 

nich wyróżnienie zdobył uczeń 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Pobiednie Jan Bąk.

Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy talentu, a autorzy 
nagrodzonych prac zostali za-
proszeni na Galę Zwycięzców, 
która miała miejsce w Sanoku 
10 czerwca 2021 r. Uroczystemu 
wręczeniu nagród towarzyszyła 
plenerowa wystawa prac kon-
kursowych, która potrwa do 15 
sierpnia 2021 roku – serdecznie 
zapraszamy wszystkich do obej-
rzenia.

Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o profesorze 
Wacławie Felczaku
W dniu 28.05.2021 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Pobiednie został przeprowadzony Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o prof. Wacławie Felczaku. W zmaganiach wzięli 
udział uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8 z terenu 
powiatu sanockiego. Ze względu na pandemię i nauczanie 
hybrydowe w szkołach konkurs odbył się w formie zdalnej.

Przedsięwzięcie miało na 
celu zainteresować i upo-
wszechnić  informacje o życiu  
i działaniach prof. Wacława Fel-
czaka, zapoznać z zasługami  

w kształtowanie polsko-węgier-
skiej przyjaźni oraz przybliżyć 
Jego postawę wobec warto-
ści. Konkurs organizowany był  
w ramach projektu „Dorobek 

prof. Wacława Felczaka – perłą 
narodu polskiego i węgierskiego”. 
Zadanie publiczne jest współfi-
nansowane ze środków otrzy-
manych od Instytutu Współpracy 
Polsko-Węgierskiej im. Wacława 
Felczaka w Warszawie. 
Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:
1 miejsce – Zespół Szkół w 
Bukowsku
2 miejsce (ex aequo) – Zespół 
Szkół w Nowotańcu i  Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Sanoku

3 miejsce – Zespół Szkół w Po-
biednie
Uczestnicy otrzymali nagrody 
książkowe i słodycze, a szkoły 
pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim, którzy brali udział 
serdecznie gratulujemy!

Publikacja wyraża jedynie 
poglądy autora/ów i nie może 
być utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Instytutu Współ-
pracy Polsko-Węgierskiej im. W. 
Felczaka.



KWARTALNIK KULTURA I TRADYCJA

16 GAZETA GMINY BUKOWSKO Nr 2(66) 2021 

Festiwal kultury podczas Dożynek 2021

Teatralne wakacje w Gminie Bukowsko
 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej uzyskało dofi-
nansowanie w wysokości 20 tys. zł na realizację projektu 
pt. „Festiwal kultury w Gminie Bukowsko” przyznane przez 
Narodowe Centrum Kultury w ramach programu dotacyj-
nego Kultura – Interwencje.

biżuterii koralikowej, wikliniar-
stwa, rzeźby, makramy),
• organizację stoisk z jadłem 
regionalnym (na stoiskach degu-
stacyjnych będzie można poznać 
smak lokalnych, tradycyjnych 
potraw związanych z regionem 
Pogórza Bukowskiego, m.in. 
proziaki, chleb ze smalcem, pie-
rogi, sery, jabłeczniki, bułki, itp.)
• organizację występów sce-
nicznych (odegranie na scenie 
obrzędu związanego z lokalną, 
historią, kultura i tradycją, wy-
stępy kapeli ludowej, itp.)
• opracowanie folderu infor-
macyjnego dotyczącego lo-
kalnej kultury i tradycji cha-

rakterystycznej dla Pogórza 
Bukowskiego

Projekt zostanie zrealizowa-
ny w tym roku w trakcie Gmin-
nych Dożynek w Nowotańcu. 
Gminne święto plonów rozpocz-
nie się mszą świętą w kościele 
parafialnym pw. Św. Mikołaja  
w Nowotańcu o godzinie 13:00. 
Po mszy barwny korowód do-
żynkowy z wieńcami przejdzie 
na stadion Cosmos Nowotaniec, 
gdzie odbędzie się dalsza część 
uroczystości. 

Już dziś zapraszamy miesz-
kańców naszej gminy do udziału 
w gminnym święcie w dniu 15 
sierpnia 2021 r. 

W tym roku do programu 
zgłoszono 2591 wnio-

sków (tj. o ok. 60% więcej niż 
rok wcześniej). W związku,  
z ogromną liczbą złożonych 
wniosków, znacznie przewyż-
szającą nabory z lat poprzed-
nich, jak również wysokim 
poziomem prezentowanych 
projektów, podwyższony został 
próg punktowy umożliwiający 
dofinansowanie zadań. Dofinan-
sowanie otrzymały wnioski, któ-
re uzyskały minimum 79 punk-
tów. Tym bardziej cieszy fakt 
pozyskanego dofinansowania.

Zadanie pn. „Festiwal kul-
tury w Gminie Bukowsko" do-

tyczy organizacji wydarzenia 
kulturalnego o charakterze re-
gionalnym, co pozwoli na upo-
wszechnienie dorobku kultury  
i zwiększenie obecności kultury 
w życiu społeczeństwa.
W ramach festiwalu planuje się:
• organizację stoisk rękodzielni-
czych, na których organizowane 
będą warsztaty dla uczestników 
wydarzenia (warsztaty z ma-
larstwa, garncarstwa, wyrobu 

Nasz projekt pt. „Aktorzy na 
start. Na kogo wypadnie na 
tego bęc” został bardzo wysoko 
oceniony wśród 278 nadesłanych 
wniosków, które przystąpiły do 
konkursu grantowego organizo-
wanego przez Instytut Teatral-
ny im. Zbigniewa Raszewskiego  
w Warszawie.

W ramach bezpłatnej pół-
kolonii letniej w terminie  2-15 
sierpnia, dzieci i młodzież wezmą 
udział  w warsztatach aktorskich, 
dramowych, choreograficznych, 
muzycznych i scenograficznych.

Uczestnicy będą mieli szansę 
rozwinąć swoje pasje artystyczne 
pod opieką pedagogów teatru 
oraz aktorów, muzyka, choreo-
grafa i artysty plastyka, współ-
pracujących na co dzień z pro-
fesjonalnymi ośrodkami kultury 
i teatrami w Polsce i za granicą. 
Kadrę instruktorską tworzą: Anna 
Woźniak, Monika Rejtner, Ma-
ria Kondrad, Krzysztof Guzewicz  
i Krzysztof Lubka.

Motywem przewodnim na-
szych dwutygodniowych działań 
będzie dziecięcy wybryk. W tym 
celu Szkoła Podstawowa w No-
wotańcu na dwa tygodnie za-

uruchamiania otwartości na proces 
twórczy oparty zostanie na warsz-
tatach dramy stosowanej, łączącej 

mieni się w plac zabaw artystycz-
nych. Zajęcia będą prowadzone 
również  w plenerze w najbliżej 
okolicy oraz na terenie ULRA w 
Woli Sękowej.  Planowany jest 
także wyjazd do teatru Maska  
w Rzeszowie lub w inne równie 
artystyczne i twórcze miejsce. 

W trakcie zajęć uczestnicy 
będą mieć zapewnioną opiekę 
pedagogiczną, medyczną, wyży-
wienie oraz wszystkie materiały 
potrzebne do zajęć.

Wraz z dziećmi prowadzący 
stworzą plemię - wspierającą się 
drużynę, która uczy się od siebie 
nawzajem. Proces integracji grupy i 

Z radością informujemy, że Gminna Biblioteka Publicz-
na w Bukowsku,  po raz pierwszy uzyskała dofinansowanie 
półkolonii artystycznych „Lato w teatrze”.

pedagogikę teatru z elementami 
dramoterapii, warsztatach muzycz-
no-dźwiękowych wykorzystujących 
krajobraz dźwięków lokalnych  
i warsztatach choreograficznych. 
Warsztaty kostiumograficzne, sce-
nograficzne i plastyczne opierać się 
będą o zasadę „zero waste”, pod-
czas których prowadzący odwo-
ływać się będzie się do lokalnego 
potencjału przyrody i etnografii

Praca nad spektaklem, który 
będzie wspólnym owocem dzieci 
i prowadzących, zostanie oparta 
na doświadczeniach uczestników 
warsztatów i ich bliskich, weso-
łych i smutnych historiach. 

Warsztaty wzmocnią uważ-
ność na potencjał historii osobi-
stych i lokalnych, pozwolą spoj-
rzeć na własne przeżycia, jako 
istotny element pracy twórczej  
i własnego rozwoju.  Wprowa-
dzą uczestników do świata sztuki 
opowiadania - poprzez legendy, 
bajki, rodzinne anegdoty, niema-
terialne skarby kultury lokalnej  
– pieśni, wyliczanki, powiedzenia. 

Poprzez artystyczne warsz-
taty prowadzone przez do-
świadczonych specjalistów  
w dziedzinach teatru, muzyki, 
tańca i plastyki chcemy poka-
zać dzieciom, jak duży drzemie  
w nich potencjał twórczy. 

Owoce działań poznacie 
Państwo w sobotę 14 sierpnia 
w trakcie wydarzenia artystycz-
nego dla mieszkańców  naszej 
gminy, które samodzielnie za-
projektują i przygotują dzieci.

Głównym celem projektu 
jest zbudowanie dziecięcej spo-
łeczności twórczej  i oddanie 
dzieciom przestrzeni, w której 
mogą (także po LwT) realizo-
wać swoje pasje, rozwijać się 
artystycznie, nawiązywać przy-
jaźnie i integrować się, odkry-
wać i rozwijać swoje talenty  
i zainteresowania, eksperymen-
tować twórczo. Przede wszyst-
kim zaś – dobrze się bawić.
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„Oczarowani Bieszczadem”
Na wiosnę tego roku, ukazała się Antologia grupy in-

ternetowej „Oczarowani Słowem, Obrazem, Melodią”. Jest 
to praca zbiorowa Osób, których połączyły wspólne pasje,  
a przede wszystkim miłość do Bieszczad. 

w Przemyślu. Okazało się, że 50 
osób mogło skorzystać z uprzej-
mości  Krawczyka i weszło za dar-
mo na jego koncert. 

Pani Helenka chociaż prze-
bywa na zasłużonej emeryturze 
nadal jest aktywna w swoim 
środowisku. Pomaga Jej w tym 
łączność telefoniczna i na FB, 
jeździ samochodem, jest wszę-
dzie tam gdzie potrzebują ją 
ludzie. Ma swoje ulubione miej-
sca do których lubi jeździć na 
odpoczynek: to Międzybrodzie 
i Pastwiska. Lubi fotografować 
niespotykane ujęcia i wrzucać 
zdjęcia na portal społecznościo-
wy. Inne hobby pani Helenki to 
malowanie pisanek, robienie ko-
rali i rozwiązywanie krzyżówek. 
Często zdarza się, że nieznajomi 
ludzie kłaniają się Jej na ulicy. 
To świadczy o Jej aktywności 
w terenie i dużej rozpoznawal-
ności a to być może przez zor-
ganizowane imprezy, wycieczki  
i pielgrzymki. Pani Helena po-
trafi ująć rozmówcę swoim 
uśmiechem, jest osobą pogod-
ną i pełną energii. Nie marnuje 
czasu na narzekanie z powodu 
swej niepełnosprawności. Do-
strzega potrzeby innych i stara 
się pomagać z entuzjazmem 
godnym pozazdroszczenia.

Halina Martowicz               
Zdj. archiwum H. Rojek

Książka opiewająca piękno 
tego regionu Polski poświę-

cona jest pamięci Małgorzaty 
Kurzyckiej, współzałożycielki 
grupy, która podobnie jak po-
zostali autorzy (8 osób), po 
prostu tak najzwyczajniej za-
kochała się w Bieszczadach. 
Wśród tej „ósemki” swoje wier-
sze zaprezentowała pochodząca  
z Bukowska Helena Rojek  
z domu Łuszcz „Od Zogrody”. 
Swoją pisarską twórczość roz-
poczęła nie tak dawno, bo do-
piero ok. cztery lata temu, gdy 
przeszła na emeryturę. Nigdy 
w życiu nie pomyślała, że Ona 
– ekonomistka, miłośnik przed-
miotów ścisłych będzie pisać 
wiersze. Poprzez słowa wyraża 
siebie, swoje odczucia i dozna-
nia. W Jej twórczości znajdują 
się także wiersze poświęcone 
rodzinnej miejscowości, cho-
ciażby ten pt. 

„Energia i wiatraki”.      
Wiatrak rozpościera skrzydła,
Siłę mu wiatr nadaje.
Taka jest jego energia,
Wiatrak potęgą się staje.
Rozpostarł swe skrzydła
Tam, gdzie ma Ojcowizna,
Rodzinne są strony, wioska,
Moja Ojczyzna – Bukowsko!
Wiatrak wysyła moc w przestworza,
Mocno zawieje, jest tuż u morza,
Skrzydła tracą siły, nie dają rady,
Dobrą energię śle w Bieszczady! 

Ta Jej przygoda ze słowem 
pisanym nadal się rozwija. Pi-
sze też wiersze o Aniołach do 
nowego tomiku, bo zapew-
ne pod czujną opieką Anioła 
Stróża przebiega Jej całe ży-
cie. Jak sama mówi – niepeł-
nosprawność nie jest barierą, 
by pomagać innym. Od ponad 
trzydziestu lat działa społecznie  
w Polskim Towarzystwie Walki 
z Kalectwem „Salutaris” w Sa-
noku, a ponad 15 lat była jego 
prezesem. Za tą działalność 
otrzymała Złotą Odznakę tego 
Towarzystwa. Pochwalić się 
może również odznaką „Serce 
na dłoni „  oraz Nagrodą Bur-
mistrza Miasta Sanoka przyzna-

ną za inicjatywy w dziedzinie 
aktywności społecznej na rzecz 
miasta. Zajęła wysokie miejsce w 
plebiscycie Gazety Korso  do tytu-
łu „Człowiek Roku 2016”. Działa 
nie tylko w swoim stowarzysze-
niu. Jest sympatykiem i wolon-
tariuszem Stowarzyszenia Pomoc 
Rodzinie im. św. ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego. Uaktywniała się 
też w Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Heleny Kosiny, które organizuje 
akcję „Słoneczna Przygoda”.

Początki Jej działalności spo-
łecznej rozpoczynają się na prze-
łomie lat 70. i 80. ubiegłego wie-
ku. Pierwszą inicjatywą na rzecz 
innych było nawiązanie kontaktu 
z Krzysztofem Krawczykiem na 
jego koncercie w Sanoku. Wtedy 
poprosiła piosenkarza o autograf. 
Po krótkiej rozmowie artysta za-
proponował darmowe wejściówki 
na swój występ. Zadzwoniła więc 
do dyrekcji swojej szkoły średniej 

„Małe i duże tęsknoty...” 

Kraino ma Bukowska,
Ziemio mych przodków,
Głębi mego serca bliska,
Rodziców oraz dziadków.

Zawsze chcę powracać,
Tęsknota lat dziecinnych,
Myśli sercem splatać,
Powrót do stron rodzinnych. 

Bukowsko opasane rzeką,
Sanoczek niebieska wstęga,
Bukowiec niczym szarfa,
Beskidu Niskiego sięga.

Bukowica łączy horyzont, 
Góruje ponad wioską,
Widnieje daleko stąd,
Zieleni się las buczyną.

Historia sięga XIII wieku,
Wioska na trakcie handlowym,
Tradycje spuścizną wieków,
W dwudziestym zwrócone sklepom.

Helena Łuszcz Rojek.

Kapliczka, lipy i....
Jakże bliskie to miejsce,
Tam zaczęło bić serce,
Mojej kochanej mamy,
Do której zawsze chadzamy.
Ogród, dom, drzewa,
Ptak cudnie śpiewa,
Przy drodze na skraju,
Rosła stara gruba lipa,
Jak w raju,
Pod lipą kaplica stoi,
Wieku swego się nie boi,
Święty Jan jej strzeże,
Nikt drzew nie zabierze,
Rosną w gąszczu chaszczy,
Domu rodzinnego nie zobaczysz,
Tyle drzew, zieleni,
Ogród się zmienił.
Jako dziecko chodziłam do dziadka,
Był mi bliski jak matka,
Wiele chwil, rozmów opowiadań,
Dziadzio ze mną lubił gadać.
Pozostały wspomnienia miłe,
Na cmentarzu mogiła,
Czas zaciera ślady przodków,
Pozostały budowle dziadków,
Kapliczka,
Zawsze mi bliska.

Helena Łuszcz Rojek.



KWARTALNIK

18 GAZETA GMINY BUKOWSKO Nr 2(66) 2021 

SPORT

Przypomnijmy sobie raz jeszcze naj-
większe wydarzenie sportowe w po-
wiecie sanockim tej wiosny. 

Za nami IX edycja Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych Tropem Wilczym, który odbył 

się 16 maja 2021 (niedziela) a zorganizo-
wany był po raz pierwszy w Bukowsku. Fre-
kwencja dopisała, a zawodnicy udowodnili, 
że mimo kapryśnej pogody ogromną satys-
fakcję daje pokonywanie własnych słabości. 

Zawodnicy biorący udział w biegu otrzy-
mali pamiątkowy medal z wizerunkiem wil-
ka, który jest drugim elementem większej 
całości. Na całość składają się 3 edycje bie-
gu Tropem Wilczym, w kolejnych 3 latach,  
za udział, w których można zebrać 3 części 
medalu.

Bieg odbywał się na dwóch dystansach: 
2 km – bieg rodzinny oraz 10 km – bieg 
indywidualny. Bezkresne przestrzenie i pięk-
ne widoki Pogórza Bukowskiego oraz Pasma 
Bukowicy oraz nieodłączny element krajo-
brazu czyli wiatraki, mogli podziwiać biega-
cze na trasie perfekcyjnie przygotowanej 
przez Pawła Adamczyka z Sanockie Wyścigi 
Rowerowe. 

Zwycięzcy biegów,  którzy zajęli I miej-
sca otrzymali puchary, pozostali zawodni-
cy stojący na podium, nagrody rzeczowe, 
ufundowane przez naszych partnerów.

Niezmiernie cieszyła liczba dzieci biorą-
cych udział w biegach, która przeszła naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów. Dzieci 
otrzymały imienne dyplomy oraz słodycze 
za udział, zwycięzcy natomiast, puchary  
i drobne upominki

Po biegu, szeroko pisali o nas w sanoc-
kich oraz krośnieńskich mediach, gdzie rów-
nież można zobaczyć swoje zdjęcia i prze-
żyć na nowo niezapomniane emocje.

Dziękujemy mieszkańcom naszej gminy 
za  tak liczny udział w biegu. Mamy nadzie-
ję, że bieg w następnych latach przyniesie 
jeszcze większą frekfencję i dobrą zabawę. 
Szczególnie gratulujemy Najszybszej Za-

Bieg Tropem Wilczym     w Bukowsku
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Bieg Tropem Wilczym     w Bukowsku
wodniczce Gminy Bukowsko – Katarzynie 
Łuszcz oraz Najszybszemu Zawodnikowi Gmi-
ny Bukowsko – Mateuszowi Silarskiemu. 

Dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Zie-
mi Bukowskiej za inicjatywę oraz wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w realizacji tego 
przedsięwzięcia:
• pracownikom Urzędu Gminy za zaangażo-
wanie w organizację biegu
• KGW Bukowsko oraz OSP KSRG 
Bukowsko za pyszny poczęstunek
 • OSP KSRG Nadolany, OSP Nowota-
niec, OSP Pobiedno, OSP Nagórzany, 
OSP Wola Sękowa za czuwanie nad bez-
pieczeństwem zawodników
• jednostce ratowniczej z OSP Niebiesz-
czany oraz Bieszczadzkiemu Pogoto-
wiu Ratunkowemu SP ZOZ z Sanoka 
za gotowość niesienia pomocy medycznej 
• nauczycielom wychowania fizycznego  
z Bukowska, Nowotańca i Pobiedna za zor-
ganizowanie zawodów dziecięcych 
• firmie Timekeeper za doskonałą współ-
pracę

Nieocenioną pomoc okazał nam 35 Ba-
talion Lekkiej Piechoty z Sanoka, za-
bezpieczając trasę biegu. 

Wydarzenie zwieńczył piękny koncert 
Zespołu Soul, na cześć i chwałę bohate-
rom.  Koncert zespołu pod kierownictwem 
dr Moniki Brewczak  dostarczył słuchaczom  
niezapomnianych muzycznych wzruszeń.

Bardzo dziękujemy Staroście Sanoc-
kiemu Stanisławowi Chęć za współor-
ganizację i wręczenie nagród uczestnikom 
oraz zwycięzcom. 

Za życzliwość oraz wsparcie biegu dzię-
kujemy firmom: Operator Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ECM Group 
Austria i naszym lokalnym przedsiębiorcom 
Panu Dariuszowi Wanieliście właścicie-
lowi Delikatesy Centrum w Bukowsku oraz 
Pani Sabinie Wolańskiej z firmy WOLmet, 
która również stanęła na podium jako jedna  
z najlepszych uczestniczek.

zdjęcia: K. Adamczyk
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Dobra passa trwa... 
Ostatnie miesiące przyniosły naszym 
najmłodszych sportowcom wiele 
emocjonujących spotkań. Mimo sytu-
acji jaką, wszyscy obserwujemy i do-
świadczamy na co dzień, osiągnęliśmy 
wysoki poziom gry, a dzięki dobrym 
wynikom zostaliśmy zauważeni wśród 
podkarpackich drużyn. Systematycz-
ne treningi pod okiem naszego wielo-
letniego trenera Irka przynoszą rewe-
lacyjne efekty. 

Udziały naszego UKS w minionych turnie-
jach i meczach kontrolnych dostarczyły 

nam mocnych wrażeń, a zdobyte doświad-
czenie pozwoliło na sprawdzenie własnych 
umiejętności podczas ostatnich meczów.  
I jak się okazuje, nasz gminny UKS ładnie 
pnie się w górę. Co raz to nowi chętni do 
uprawiania sportu zasilają naszą drużynę  
a kolejne medale trafiają do naszej już 

Piastowia Miejsce Pisastowe, Mosir  Dukla, 
Kotwica Korczyna, AP Wiki Sanok.  Mimo 
wielkiego serca i ducha walki do gry nasi 
piłkarze musieli pozostawić puchary innym 
drużynom, które w tych rozgrywkach oka-
zały się lepsze. 

Jednak nie zważając na chwilowe nie-
powodzenie 12 czerwca wzięliśmy udział 
w turnieju „Gramy nie czekamy” organizo-
wany przez Akademię Piłkarską Activ Pro  
w Posadzie Górnej. Wśród drużyn z rocz-
nika 2013 znalazły się drużyny z Dukli, 
Rzeszowa, Odrzykonia, Brzozowa, Zagórza, 
Rymanowa i Krosna. Pomimo tak silnej kon-
kurencji nasz UKS pokazał się od najlepszej 
strony, rozgrywając wszystkie mecze z wiel-
kim zaangażowaniem, kończąc ostatecznie 
całodniowe zmagania na trzecim miejscu. 
Oczywiście kolejny puchar  dołączył do na-
szej gablotki, a medale dumnie zawisły na 
szyjach  naszych młodych zawodników. Ta-

kie turnieje nasze dzieciaki lubią najbardziej 
:)

Do wakacji czekają nas jeszcze dwa 
turnieje i zakończenie sezonu w formie 
meczu rozegranego z rodzicami na mura-
wie boiska Bukowianki. Po tak pracowitym 
roku wszystkie dzieci i ich rodzice zasłużyli 
na wspólne uwieńczenie wyników naszej 
Gminnej Szkółki Piłkarskiej. Po wakacjach 
liczymy na powrót naszych sportowców na 
zajęcia, na  które zapraszamy wszystkie 
chętne dzieci od 5 roku życia.

Życzę moim wszystkim podopiecznym  
i ich rodzinom udanego i bezpiecznego wa-
kacyjnego wypoczynku, samych ciepłych  
i słonecznych dni, a także wiele ruchu i ak-
tywności w czasie letniej rekreacji. 

Uważajcie na siebie i nie zapominajcie, 
że ruch to zdrowie ...  

Marzena Łabaj

niemałej kolekcji. Każdy mecz, spotkanie 
i rywalizacja stają się dla naszych dzieci 
wspaniałym doświadczeniem, dzięki które-
mu uczą się zdrowej konkurencji, zabawy  
a przy okazji realizują własne pasje. 

W ostatnim czasie mieliśmy przyjem-
ność gościć na własnym boisku drużynę 
Orion Pielnia, Wspólna gra przyniosła moc 
sportowych emocji nie tylko graczom, ale 
także rodzicom, którzy dopingowali swo-
je pociechy w boju. Kontrolny sparing był 
świetnym przygotowaniem do zbliżających 
się turniejów.

1 maja przyjęliśmy zaproszenie na roz-
grywki przygotowane przez Towarzystwo 
Sportowe Piastowia na stadionie Miejskim 
w Miejscu Piastowym. UKS Bukowsko rocz-
nik 2012 stanął do rywalizacji z takimi dru-
żynami jak: Beniaminek Soccer Schools, 
Niedźwiadki Lubatowa, Iskra Przysietnica, 
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Drużyna Bukowianki Bukowsko na 4 ko-
lejki przed końcem rozgrywek plasuje się na  
2 miejscu z bilansem 68 bramek strzelonych 
i 42 straconych, tracąc 8 punktów do miejsca 
premiowanego awansem. Bilans naszej druży-
ny to 16 wygranych 4 remisy oraz 5 porażek.  
W rundzie wiosennej piłkarze Bukowianki na 
boisku nie zostali pokonani. Warto dodać, że 
do naszej drużyny w trakcie rundy dołączy-
ło dwóch nowych zawodników mieszkańców 
gminy Bukowsko tj. bramkarz Dominik Przy-
boś – w swoim debiucie zachował czyste 
konto, oraz prawy pomocnik Mateusz Pyszko  
– w debiucie zapisał się na listę strzelców, 
strzelając bramkę na 1:0.

Tenis Stołowy
– niespełnione 
marzenia
Sezon 2020/21 w tenisie stołowym dla drużyny KS Nagó-
rzany rozpoczął się fantastycznie, wygrane wszystkie me-
cze w rundzie jesiennej pozwoliły realnie myśleć o awansie 
do czwartej ligi podkarpackiej.

Runda wiosenna podobna 
choć drużyna przegrała dwa me-
cze  udało się utrzymać pierwszą 
pozycję w lidze i zostało wygrać 
tylko mecze barażowe przewi-
dziane regulaminem w rozgryw-
kach piątej ligi tenisa stołowego.

Po małym zamieszaniu  
w grupie Z i wycofaniu się z roz-
grywek zwycięzcy drużyny LKS 
Bratkówka  nasza  drużyna tra-
fiła w barażach na trzecią druży-
nę Karpat Krosno.

Niestety po zaciętych bojach 
i grze na wysokim poziomie 
nasza drużyna uległa dwukrot-
nie 6;10 , 5;10 i musiała uznać 
wyższość kolegów i koleżanek  
z Krosna . Gratulujemy im zwy-
cięstwa.

Dziękuję także całej dru-
żynie za zaangażowanie i grę  
w sezonie 2020/21 a kibicom za 
doping . 

Kotecki Wojciech

Rajd Tokarnia i Żurawinka
13 czerwca 2021 (niedziela) chętni przygód i wędrówek miesz-
kańcy powiatu sanockiego w tym gminy Bukowsko, postano-
wili zdobyć dwa szczyty Tokarnię 778 m i Żurawinkę 664 m. 

Pomimo, że pogoda rano 
nie zapowiadała się najlepiej, 
zebrała się całkiem spora gru-
pa zdobywców Korony Ziemi 
Sanockiej. Blisko 50 osób zja-
wiło się na starcie  kolejnej 
wycieczki w Bukowsku zorgani-
zowanej we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Aktywny Beskid. 
Na 15 kilometrowej trasie to-
warzyszyły zdobywcom piękne 
widoki i dobry humor. Wójt Pan 
Marek Bańkowski oraz nieza-
wodny jak zawsze Pan Mieciu  
z gminy Bukowsko, pomogli przy 
organizacji rajdu oraz zorgani-
zowali ognisko na zakończenie 
trasy, które było niespodzianką 
dla wszystkich uczestników. 

Korona Ziemi Sanockiej jest 
to  nowy projekt turystyczny Sto-

warzyszenia Łączy Nas Sanok 
i partnerów jakim jest Gmina 
Bukowsko. Celem projektu jest 
promocja potencjału turystyczne-
go Ziemi Sanockiej (w tym na te-
renie gminy Bukowsko) oraz ak-
tywnych form spędzania wolnego 
czasu, upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i turystyki a za-
razem zaproszenie mieszkańców 
oraz turystów do poznania wa-
lorów widokowych i kulturowych 
naszej małej ojczyzny. W ramach 
działania można zdobywać od-
znakę „Korony Ziemi Sanockiej” 
w trakcie wycieczek górskich  
(i nie tylko pieszo, także biegiem, 
na rowerze, na nartach) doku-
mentując je w specjalnie przygo-
towanej książeczce. 

Nina Dąbrówka

Tuż za 
liderem
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Tajemnice ulicy Zamkowej w Sanoku
Sanoccy archeolodzy w trakcie prac wykopaliskowych odkryli m. in. 
pochodzące z XVII – XVIII wieku cmentarzysko. Ukazał się też zarys 
domu, jego podział wewnętrzny, wyłożone brukiem podwórko i biegnący 
przez nie rynsztok. Przed wojną dom zamieszkiwała żydowska rodzina  
o nazwisku Kuhl. Znaleziono jad – specjalny przyrząd do czytania Tory. 

Wieści z regionu
Solina i Polańczyk odcięte od świata 

Przewodnicy i właściciele biur turystycznych biją na alarm, bo 
wszystko wskazuje na to, że Solina i Polańczyk w powodu osuwiska 
i robót drogowych będą odcięte komunikacyjne od świata. Biura 
turystyczne ratują się i przewożą do Soliny turystów wynajmując 
busy, ale to drastycznie podwyższa koszty.            Maria Ambicka

Usługi pocztowe w Kauflandzie 
Sieć sklepów Kaufland wprowadza usługi pocztowe. Dzięki no-
wym usługom, sklepy Kaufland będą mogły być otwarte również 
w niedziele niehandlowe. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
i wymaganiom klientów, również ze względu na pandemię i wzrost 
popularności zakupów online.

Trwa ożywianie linii 107
Tak jak w poprzednim roku, w czasie wakacji będzie można jeździć 
codziennym pociągiem z Sanoka do Łupkowa. Wzorem z ubiegłego 
roku pociągi będą jeździły od poniedziałku do czwartku. Pierwszy 
wystartuje 5 lipca, końcowy w ostatni czwartek sierpnia. 

Spektakularne odkrycie dzwonu 
na górze Zaśpit w Trzcianie

Dzwon zakopano podczas okupacji w 1941 roku, gdy Niemcy 
dokonywali ich rekwirowania. Wtedy udało się ukryć dwa dzwo-
ny. Dzwon przeleżał 80 lat w ziemi w pobliżu pustelni św. Jana  
z Dukli. Po wojnie jeden z ukrytych dzwonów został wydobyty, a po 
80 latach odkryło drugi dzwon, który złączył się z sercem czekają-
cym w magazynie.  Zabytek waży około 150 kilogramów.

Nowa wiata rowerowa w Besku
Dzięki wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego i przy wsparciu Urzę-
du Gminy na skrzyżowaniu ulic Podkarpackiej i Kolejowej powstała 
ogólnodostępna wiata rowerowa. Każdy chętny może pozostawić 
tam bezpiecznie swój rower.  

„Retro off-road” – turystyczna nowość 
w Bieszczadach 

Nowa ofertą turystyczną przygotowywaną przez Lasy Państwowe jest 
dopuszczenie wjazdu zabytkowymi samochodami terenowymi w dzikie 
zakątki Bieszczadów. Projekt pod nazwą „Retro off-road” zakłada udo-
stępnienie fragmentów starych dróg gruntowych dla właścicieli histo-
rycznych pojazdów terenowych, jako elementu wzbogacającego pejzaż 
kulturowy tych gór. Mapy tras zostaną podane do publicznej wiadomości 
po uzyskaniu homologacji Światowej Rady „Retro off-road”.

Planujecie wyjazd 
– pamiętajcie o zabezpieczeniu domu

Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi nasze wyjazdy. Taką sytu-
ację mogą wykorzystać włamywacze. Pamiętajmy, zanim wyjedzie-
my, pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje miesz-
kanie czy dom. Skutecznym sposobem na zabezpieczenie swojego 
mienia może być pomoc sąsiedzka. Nie nagłaśniajmy informacji  
o planowanym wyjeździe, także w sieci. Starajmy się nie pozosta-
wiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów ani gotówki. Pamię-
tajmy też o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem. W przypadku 
gdy dojdzie do włamania, należy natychmiast to zgłosić Policji.

Jaka przyszłość sanockiego szpitala? 
Sanocki szpital stał się placówką jednoimienną. Przyjmuje wyłącznie 
pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Przekształ-
cenie szpitala, budzi szereg obaw mieszkańców powiatu sanockiego. 
Gdzie będą leczeni pacjenci z innymi schorzeniami i po wypadkach?

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wy-
wiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się 
z osobami, które nie spisały się 
samodzielnie przez Internet, nie 
spisały się na infolinii ani nie 
uczestniczyły w wywiadzie tele-
fonicznym.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 
ustawy  o narodowym spisie 
powszechnym ludności i miesz-
kań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1775), nie można odmó-
wić przekazania danych rach-
mistrzowi kontaktującemu się 
z osobami fizycznymi objętymi 
spisem. Udział w wywiadzie 
prowadzonym przez rachmi-
strza jest obowiązkowy.
Każdy rachmistrz spisowy posia-
da identyfikator zawierający:
• imię i nazwisko wraz ze zdję-
ciem,
• numer identyfikatora oraz ho-
logram,

• nazwę i logo wojewódzkiego 
biura spisowego, 
• podpis osoby upoważnionej 
do wystawienia identyfikatora,
• okres, na jaki identyfikator zo-
stał wystawiony.
W razie wątpliwości tożsamość 
rachmistrza można sprawdzić 
na kilka sposobów:
• poprzez specjalnie przygo-
towaną aplikację dostępną na 
stronie https://rachmistrz.stat.
gov.pl/,
• poprzez kontakt z infolinią spi-
sową numerem 22 279 99 99, 
wybierz 1 – Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań,  
a następnie 2 – weryfikacja toż-
samości rachmistrza,
• w przypadku wątpliwości  
o pomoc w weryfikacji można 
także poprosić policję.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy, 
w dniu 20 czerwca 2021 roku zorganizowany został Gmin-
ny Dzień Spisowy. W ciągu kilku godzin w budynku UG  
z pomocą pracowników GUS oraz Gminnego Biura Spiso-
wego, ankiety w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 
2021  wypełniło ponad 100 osób. Wszystkim. Przypomina-
my, że NSP 2021 trwa do 30 września a udział w nim jest 
obowiązkowy.
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Kapliczki i krzyże Gminy Bukowsko

Na Cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich 
Świetych w Dudyńcach w starej części cmentarza znajduje 
się przepiękny zabytkowy nagrobek zmarłego 27 maja 1898  
w Pisarowcach Zygmunta Ścibor Rylskiego herbu Ostoja 
ostatniego właściciela Pisarowiec. Urodził się około 1811.  
Był synem Franciszka (1783-1850) i Marianny z domu Zby-
szewskiej (1789-1849). W 1853 poślubił Józefę Tchorznic-
ką herbu Jelita (ur. ok. 1832, zm. w 1907). Mieli córkę Alek-
sandrę (1854-1855). Był ostatnim właścicielem Pisarowiec.              

Przepiękny zabytkowy nagrobek

w 1866 popiersie Józefa Szuj-
skiego znajdujące się przed 
budynkiem I Liceum Ogólno-
kształcącego. Do kościoła Rze-
pienniku Biskupim wykonał 
rzeźby św. Piotra i św. Paw-
ła zdobiące wejście główne.  

Wybrany z grupy większych 
posiadłości był członkiem Rady 
c. k. powiatu sanockiego i  
w latach od około 1877 do oko-
ło 1881 pełnił funkcję zastępcy 
członka wydziału powiatowe-
go. W powiecie sanockim peł-
nił funkcję szacownika dóbr 
dla okręgu przemyskiego sądu 
obwodowego. Był członkiem 
reprezentacji Sanoka, która  
w 1880 spotkała się z podró-
żującym po Galicji cesarzem 
Austrii Franciszkiem Józefem I  
w Krakowie i we Lwowie.

Na uwagę zasługuje kształt 
nagrobka, a zasadzie rzeźby 
upamiętniającej zmarłego. Wy-
soki krzyż w którym  zostało 
umieszczone zdjęcie zmarłego, 
do krzyża przytulone są dwie 
postacie, można domniemać że 
to żona Józefa oraz córka Alek-
sandra.  Rzeźba zgodnie z za-
chowaną adnotacja na pomniku 
została wykona w 1871 roku 
przez  Piotra Pawła Kozakiewi-
cza. Rzeźna powstała  przypusz-
czalne we Lwowie w pracowni 
Leopolda Schimsera, gdzie Piotr 
Kozakiewicz się szkolił. 

Piotr Paweł Kozakiewicz  
(ur. 30 czerwca 1835 w Kra-
kowie, zm. 8 września 1893 
tamże) – polski rzeźbiarz, po-
wstaniec styczniowy 1863. Był 
starszym bratem malarza Anto-
niego Kozakiewicza. W latach 
1862-1865 studiował rzeźbę  
w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych będąc uczniem Henry-
ka Kossowskiego. W momencie 
wybuchu powstania stycznio-
wego zgłosił się jako ochotnik 
w szeregi powstańcze wraz ze 
swoim młodszym bratem An-
tonim. Był uczestnikiem bitwy 
pod Miechowem. Pracował  
w Warszawie i w Wiedniu. We 
Lwowie w latach 1866-1872 
został uczniem i współpracow-
nikiem Leopolda Schimsera wy-
konując nagrobki na cmentarzu 
Łyczakowskim. Tworzył rzeźby 
religijne Dzieciątko Jezus 

z 1865, Chrystus na krzyżu  
z 1870, alegoryczne i rodzajowe 
np.: Ubóstwo i sieroctwo, Wie-
śniak z 1877. Jest autorem ok. 
40 popiersi między innymi Jana 
Matejki, Wincentego Pola i in-
nych. W Tarnowie wykonał  

W zbiorach muzeum diecezjal-
nego w Sandomierzu znajduje 
się rzeźba alegoryczna Piotra 
Kozakiewicza Pius IX błogosła-
wiący Polskę Pochowany zo-
stał na cmentarzu Rakowickim  
w kwaterze Cd.

Samotną, zapadniętą kaplicz-
kę, ukrytą w zaroślach leśnej 
drogi prowadzącej na Łutia-
nów (Hutianów) na Pasz-
kowskim lesie w Woli Sęko-
wej, przypadkowo odnalazł 
mieszkaniec Nadolan (Równi) 
Pana Jan Witold Jakubowski, 
długoletni pracownik lasu.
Kapliczka niewątpliwie jest 
pamiątką po dawnych miesz-
kańcach tego terenu.
W poniedziałek 26.04.2021r to 
niezwyczajne świadectwo obec-
ności mieszkających tu kiedyś 
Rusinów, nieomal w całości za-
padnięte w ziemię, pokryte war-
stwą poszycia leśnego, porośnięte 
mchem z wielkim trudem udało 
się nam postawić na wcześniej 

przygotowanym podłożu z kamie-
ni wydobytych z potoku Pielnica, 
bowiem nie znaleźliśmy podsta-
wy, jak również krzyża żeliwnego.
W związku z tym nie ma pew-
ności, że została ustawiona na 
pierwotnym miejscu. Trudno 
orzec na ile jej stan związany 
był z działalnością człowieka, 
na ile sił przyrody. Najpewniej 
była to suma tych dwóch czyn-
ników. Po oczyszczeniu kamienia 
z piaskowca, okazało się, że są 
zachowane bardzo czytelne na-
pisy: Rok 1904 z fundacji Ma-
rianna Sołticz (Sołtys). Być może 
jest to dzieło warsztatu kamie-
niarskiego z Brusna Starego. 
Wysokość cokołu 1 m, na rzucie 
prostokąta z widocznymi wyrwa-

mi po odłamkach z czasów I lub 
II wojny światowej. Wnęka ma 
wysokość 40 cm, szerokość 25-
30 cm. Co skrywała wnęka, zo-
stanie zapewne tajemnicą. 
Na dzień dzisiejszy dostała czę-
ściowo nowe życie, warto by 
było w niedalekiej przyszłości zain-
teresować się jej dalszym losem, co 
pozostawiam ludziom pracującym 
w lesie pod rozwagę. Nietrudno za-
uważyć, że dzisiejszy człowiek, co-
raz bardziej staje się niewrażliwy na 
własną historię, znajomość tego co 
kształtowało przez wieki jego miej-
sce zamieszkania i życia. 
Poznawanie tego, co za sobą niosą 
dzieje nie tylko całego narodu, ale 
także małej jego części, pozwala 
na jeszcze lepsze zrozumienie tego, 
kim się jest, i na odkrycie właści-
wych ścieżek ku przyszłości.

Zdzisław Bednarczyk
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Wspomnienia Pana Feliksa Pleśniarskiego c.d.

„PRZEŻYŁEM, SŁYSZAŁEM,      
W tym kwartalniku wracamy do wspomnień 

z lat szkolnych bardzo bliskich panu Feliksowi Pleśniarskiemu
i wewnątrz a w środku szklana wata. Zimą, mimo, 
że paliło się w piecu trzeba było siedzieć w kurt-
kach i tak było zimno. W drugim roku nauki, czyli 
w drugiej klasie przystąpiliśmy do pierwszej spo-
wiedzi i Pierwszej Komunii Świętej. Aby mnie od-
świętnie ubrać, matka pożyczyła gdzieś spodenki, 
białą koszulę i tenisówki. Po uroczystości w koście-
le wszystkie dzieci poszły na plebanię. Było przy-
gotowane dla nas ciasto i kakao, (które piliśmy po 
raz pierwszy w życiu), to była prawdziwa uczta. Po 
miesiącu czasu ksiądz (Czyż) zapowiedział ponow-
ną spowiedź dla drugiej klasy. Do spowiedzi posze-
dłem boso i w ubraniu w takim, w jakim chodziłem 
cały tydzień.  Do komunii nie poszedłem, bo nie 
miałem świątecznego ubrania, ani butów (nie było 
gdzie kupić). Po jakimś czasie matka kupiła u Fran-
ka Żytki (Winiorz) „koszulę”.  „ Koszula” kołnierzyk 
i przodki oraz tasiemki do wiązania z tyłu.  Jak się 
na taką „koszulkę” założyło marynarkę to dobrze 
to wyglądało. Jak się później okazało taka „ko-
szulka” przysłana z Ameryki przeznaczona była dla 
zmarłych do trumny. W tych czasach trudno było  
o ubrania, bo po wojnie nie było jeszcze przemysłu. 
Zdałem do trzeciej klasy. Nadeszły wakacje. Były to 
pracowite dni, bo musiałem pomagać przy żniwach. 
(Do głowy by mi nie przyszło powiedzieć, że 
nie pójdę albo coś podobnego, słowo ojca było  
„święte”). W pole szło się na cały dzień. Matka za-
bierała jedzenie – przeważnie chleb, masło z serem, 
czasem gotowane na twardo jaja. Do popicia woda 
ze źródełka. Ojciec kosił, matka odbierała, mnie 
pokazywali jak się robi powrósła i tak pracowaliśmy 
cały dzień. (1 morga pszenicy tj. około 60 arów). 
Trzeba było skosić, związać i poukładać w półkopki. 
Wieczorem byłem głodny, ale nie było co zjeść, bo 
zabrakło chleba. W piecu na blasze było wysuszone 
żyto, jak chciałem jeść to musiałem pomóc matce 
to zborze zemleć. U sąsiadów Tadka Pleśniarskiego 
były żarna, więc tam poszliśmy mleć. Abym mógł 
pomóc matce, stawałem na takim stołku do dojenia 
krów, by dosięgnąć do „ żarnówki” i obracać żarna-
mi. Zmielenie 4 litrów żyta (garniec) zajęło półtorej 

ZAPISAŁEM” 

„Mając 7 lat poszedłem do pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej. Nauka odbywała się na plebani, bo nie było in-
nego budynku. W ciepłe pogodne dni siedzieliśmy na klo-
cach przygotowanych na budowę nowej plebani. Gdy padał 
deszcz, czy było zimno uczyliśmy się w budynku 2-3 klasy 
w jednym pomieszczeniu. W drugiej i trzeciej klasie uczy-
liśmy się w baraku otrzymanym od wojska – UNRA. Był 
to budynek prymitywny, ściany były z desek na zewnątrz  

godziny. W domu matka rozpaliła w piecu, rozczyniła ciasto. 
Kiedy piec się nagrzał, to z ciasta zrobiła placki (podpłomy-
ki) i położyła na watrze. Płomień, który wychodził z pieca 
do kapy ogrzewał te placki i tak się piekły. Było już bardzo 
późno, gdy placki się upiekły i można było je zjeść.  My 
poszliśmy spać, ale matka musiała odczekać aż pozostałe 
ciasto wyrośnie i upiec z niego chleb (dobrze po północy), 
by na drugi dzień było co jeść. (Dzisiaj nie do pomyślenia, 
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aby w domu brakowało chleba). Bra-
kowało ubrań i butów – nie było gdzie 
kupić ani za co.  Takich braków nie od-
czuwały te rodziny, które miały krew-
nych w Ameryce i od nich dostawały 
paczki. Z Ameryki przychodziły paczki 
z darami dla spalonych, ale adresaci 
tych paczek nie chcieli oddawać nicze-
go darmo. Tak więc do szkoły chodziło 
się boso. Była już wiosna 27 maja, po-
szedłem do szkoły i nagle pogoda się 
załamała i zaczął padać śnieg. Niektó-
rzy rodzice przynieśli dzieciom buty. 
Mnie, Staszkowi Kowalikowi, Edkowi 
Chrząszczowi nikt butów nie przyniósł, 
bo ich nie mieliśmy. Do domu wraca-
liśmy skacząc po kałużach, które po-
wstały z roztopionego śniegu, ale już 
nogi zaczęły nam marznąć. Nie wiem 
jak było w innych rodzinach, ale u nas 
matka pilnowała, abym rano i wieczo-
rem odmawiał pacierz na głos.  Cho-
dziłem do trzeciej klasy i pamiętam, że 
trzeba było odmawiać takie modlitwy: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w 
Boga, Dziesięć przykazań, 7 Św. Sa-
kramentów, 7 grzechów głównych, 5 
przykazań kościelnych. Od czwartej 
klasy chodziłem do nowej szkoły, którą 
wybudowano z rozbiórki łemkowskich 
domów.  W tej szkole były trzy duże 
pomieszczenia, w których uczyło się 
po dwie klasy.  Budynek nakryty był 
papą. W czasie deszczu, dach przecie-
kał i lało się do klas. W tym budyn-
ku uczyłem się do ukończenia szkoły, 
czyli siódmej klasy (1954 r.). W 1955 
roku wszystkie dzieci przeniosły się do 
nowej murowanej szkoły. Szkoła zosta-
ła wybudowana w czynie społecznym  
z cegły, która pochodziła z rozbiórki 
po spalonym sądzie i z innych budyn-
ków. Szkoła ta powstała dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu p. Kazimiery 
Kochańskiej, która pragnęła zapewnić 
godziwe warunki do nauki dzieciom  

Feliks Pleśniarskiw z bratem

kroków trzeba było oczyszczać podeszwę. Chodziłem do  
4 klasy. Pewnego dnia matka wysłała mnie do swojej ciotki 
Karbowskiej. Nalała do butelki litr mleka i nie wiem skąd 
miała jedną pomarańczę i tabliczkę czekolady. Nas w domu 
podzieliła po jednej kostce czekolady i po cząstce pomarań-
czy. Dla ciotki też kostka czekolady i cząstka pomarańczy. 
Po raz pierwszy w życiu poznałem smak czekolady i po-
marańczy (1951 r.). W piątej klasie bardzo chciałem kosić 
tak jak ojciec. Ojciec na moje prośby, zrobił małe kosisko  
i przygotował mi kosę. Ojciec zabrał mnie ze sobą, gdy trze-
ba było kosić konicz, który był powalony i pokręcony. Trzy 
dni kosiliśmy hektar tego koniczu. (Upragniona kosa stała 
się jarzmem na moje barki). Od tej pory zawsze z ojcem 
kosiłem trawę, koniczynę, czy zboże. Latem nie było wol-
nej chwili, sianokosy, żniwa (ciągle robota i robota) – takie 
były wakacje. Zima była wolna od ciężkiej pracy. Ale żeby 
tak całkiem nie było nic do roboty, to też nie – trzeba było 
nanosić siana i słomy dla krów, wyrzucić obornik ze stajni, 
narżnąć sieczki, nasiekać buraków itp. Jak sięgnę pamięcią, 
zawsze chciałem być kowalem. Już w 4-5 klasie ze spalonej 
blachy budowałem pod bzem namiot – „kuźnię”. Na żelazie 
znalezionym na spaleniskach klepałem różne „narzędzia”  
(zabawa)”

z Bukowska i z okolicznych wiosek. Nadeszła jesień, a ja 
bez butów.  Ojciec kupił od Andrzeja Hnata (Fitka) gumo-
we, zniszczone buty, które oni dostali z Ameryki. Poodry-
wał byle jak przyklejone łatki, wyczyścił papierem ściernym  
a następnie zrobione z dętki od roweru nowe łatki przy-
kleił porządnie, klejem do gumy (własnej produkcji). Ludzie 
klej do gumy robili z kauczukowych spodów od butów. Ci, 
którzy dostawali paczki z Ameryki, zniszczone buty wyrzu-
cali. Wystarczyło kawałek takich spodów włożyć do butel-
ki, zalać benzyną i po paru dniach było sporo kleju. Cho-
ciaż poklejone, ale już miałem buty i nie marzłem w nogi.  
W zimie nie miałem się na czym wozić. Uprosiłem ojca, aby 
mi kupił drewniaki. Nadarzyła się okazja, bo wujek Józek 
kupił w Sanoku duże drewniaki, oderwał spody a z wierz-
chów zrobił sobie buty. (Zostawił branzol, przybił podeszwy 
– był szewcem.) Ja poprosiłem wujka o te spody. Ojciec je 
odpowiednio skrócił, żeby były dopasowane do mojej nogi. 
Ze starych butów zrobił wierzchy i przybił do tych drewnia-
nych spodów. Mogłem się w tych butach wozić całą zimę  
i nikt na mnie nie krzyczał, że je zniszczę. Ale po zimie spo-
dy były tak starte, że trzeba było przybić blachę, by osłonić 
stopę. W czasie odwilży bardzo trudno było chodzić w drew-
niakach, bo mokry śnieg przylepiał się do drewna i co parę 
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1A   statek wodny wyposażony w płaty nośne
1I    stacja epidemiologiczna
2G   uderzenie lub inaczej jeden
3A   nawóz lub konserwant żywności
3I    mała tabela
4G   spływają wiosną w rzekach
5A   do niego ktoś się zwraca lub coś przesyła
5I    najwyższe, ostatnie rzędy balkonu w teatrze
6F   pieczywo o kształcie łukowatym
7A   twórca, ... mody
7I    rozłam, niezgoda, antagonizm, konflikt
9A   pieszczotliwie o matce
9I    szablon
10F  aromatyczna wydzielina przewodu pokarmowego kaszalota, 
       używana w przemyśle perfumeryjnym
11A Jakub, przywódca chłopski podczas antyszlacheckich wystąpień
11K wiano
12G między nim a ...
13A przywódcy, obrońcy mas ludowych, orędownicy
13I  stołek, mebel do siedzenia bez oparcia
14G spójnik wyrażający przeciwieństwo lub partykuła wzmacniająca
15A specjalista w zakresie nauki o roślinach
15I  poprawianie, usuwanie nieprawidłowości, usterek

A1   np. Wolin lub Uznam
A11 zespół organizujący dowodzenie wojskami
B5   ptak łąkowy, chruściel
C1   jednostka monetarna np. USA, Kanady, ...
C11 rozporządzenie, obwieszczenie władcy
D5   imię męskie pochodzenia biblijnego, „Bóg z nami”
E1   roślina porastająca stojące wody śródlądowe
E11 uczeń seminarium duchownego
F5   krzew z owocami podobnymi do jagód
G1  ciągnik
G9  związek azotu z wodorem
I1   nadzoruje pracę w kopalni
I9   ukrop, war
J5   imię Awdiejewa
K1  szwedzki chemik, wynalazca min. dynamitu
K11 powołanie do wojska
L5   zakaz wywozu lub przywozu określonych towarów
Ł1   tkanina stosowana jako docieplenie kurtek
Ł11 produkt spożywczy, może być homogenizowany
M5  pochyle pismo drukarskie, kursywa lub książki włoskie
N1   imię żeńskie, księżna Walii
N11 rodzaj podkolanówek bez stóp
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„Naród start-upów. 
Historia cudu 
gospodarczego Izraela”
Autor: Senor Dan , Singer Saul
Wydawnictwo: Studio Emka
„Naród start-upów rozwiązuje pyta-
nie za milion dolarów: Jak to jest, że 
Izrael - kraj siedmiomilionowej po-
pulacji, mający tylko 60 lat, otoczo-
ny przez wrogów, w ciągłym stanie 
wojny od czasu jego powstania, bez 
zasobów naturalnych – produkuje 
więcej start-up firm niż duże, spo-
kojne i stabilne kraje jak Japonia, 
Chiny, Indie, Korea, Kanada i Wielka 
Brytania?”

Książka, która jest fascynująca ale też 
trudna, nie jest to powieść na jeden wie-
czór. Ambitny reportaż, który był za długi, 
aby zostać tylko reportażem, stał się książ-

Recenzje – od czytelników

Fundacja Latarnia oraz społeczność lokalna w ramach oddolnej inicjatywy mieszkańców gminy Bukowsko, planuje  w drugiej połowie 
października 2021 roku otwarte spotkanie autorskie z autorką książki: „Pozostała tylko nadzieja” Lidią Czyż. 
Spotkanie będzie skierowane tylko dla kobiet, przewidziane są: wykład: „Kobieta-Kobietom” oraz sesja tylko dla książek- pytanie otwarte 
do autorki. Więcej szczegółów pojawi się bliżej terminu na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, w zależności od obo-
strzeń pandemicznych. 

„Pozostała 
tylko Nadzieja” 
Autor: Lidia Czyż
Wydawnictwo Warto 
Prawdziwa historia o prawdziwym 
życiu, po raz kolejny proza życia 
pokazuje, że to co się dzieje wo-
kół nas to nie bajka, jakiej byśmy 
chcieli.

„Pozostała tylko nadzieja to poru-
szająca powieść o wierze, która jest 
pewnością, o nadziei, która nie zawo-
dzi i o miłości zdolnej poświęcić życie. 
Choć wydaje się to nieprawdopodob-
ne, ta historia wydarzyła się napraw-
dę. Bohaterka, obecnie młoda kobie-
ta, opowiada historię swojego życia,  
w którym doświadczyła przemocy, 
upokorzenia i uzależnienia. Przy życiu 
utrzymywała ją myśl, że kiedyś zdoła 
odnaleźć ukochanego ojca. Gdy w koń-

 „Przeżyć. Droga dziewczyny 
z Korei Północnej do wolności 

Yeonmi Park”
Wydawnictwo: Czarna Owca

Książka nominowana w Plebiscycie Książka 
Roku 2015 lubimyczytać.pl w kategorii Lite-
ratura faktu.

Prawdziwa historia, która pokazuje jak wiele zna-
czy wolność, szczególnie w krajach, gdzie wolność jest 
czymś naturalnym i nie zastanawiamy się na co dzień 
jak wielką ma wartość dla tych, którzy jej nie mają.

„Yeonmi Park córką północno – koreańskiego 
reżimu. Kochała przywódcę jak wszyscy inni, nie 
zadawała niewygodnych pytań i nie rozmyśla-
ła nad sensem dyktatury w jej rodzinnym kraju.  
W 2007 r. matka Yeonmi uciekła do Chin, zabie-
rając z sobą czternastoletnią wówczas córkę. Tak 
rozpoczęły się długie poszukiwania lepszego życia 
młodziutkiej Koreanki. Dziś Yeonmi Park ma 27 lata 
i jest jedną z najsłynniejszych kobiet, walczących  
o prawa mieszkańców Korei Północnej.”

Walka o wszystko albo nic, jest świetną lekturą, 
która wciąga od początku do końca. A świadomość, 
że nie jest to wymyślona przygoda, a życie obok nas, 
motywuje do refleksji nad wartością wolności i życia. 

cu spełniło się jej pragnienie, odkryła, że w głębi duszy szukała czegoś więcej…”
Przepiękna choć i smutna historia, w której podczas czytania łzy napływają 

same, od pierwszej do ostatniej kartki książki.

ką. Z jednej strony sztuczna inteligencja, lawina odkryć naukowych, pojawienie się 
nanotechnologii, zjawiska, które znajdują się daleko poza horyzontem dnia dzisiej-
szego, z drugiej zaś tradycja, kultura i religia niezłamana od tysięcy lat.

To książka o innowacji i przedsiębiorczości, po części badanie, po części pole-
mika a troszkę opowieść, przełamana historią, która dzisiaj jest wykorzystywana 
w firmach na całym świecie. Pojawia się tutaj Harvard, Princeton, Yale, Google, 
Microsoft i wiele innych nazw, które robią wrażenie na całym świecie i nie osoby, 
która by o nich nie słyszała.                                                    Nina Dąbrówka



msza św. w kościele pw. św. Mikołaja 

prezentacja wieńców dożynkowych oraz
konkurs
festyn plenerowy z atrakcjami dla dzieci
degustacja regionalnych i tradycyjnych
potraw
występ kapeli ludowej "Bukowianie" 
stoiska i warsztaty rękodzielnicze
koncert gwiazdy wieczoru

W PROGRAMIE:

      w Nowotańcu godz. 13:00

DOŻYNKI 
GMINNE 
15 SIERPNIA 2021
FESTIWAL KULTURY W GMINIE BUKOWSKO

"DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU W RAMACH PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY KULTURA - INTERWENCJE 2021"

WÓJT 
GMINY BUKOWSKO 
ZAPRASZA NA 

BOISKO COSMOS NOWOTANIEC


