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Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy, od tego numeru wprowa-
dzamy zmiany w szacie graficznej naszego Kwar-
talnika. Robimy to aby lepiej się Wam go czytało, 
żeby był bardziej przejrzysty i usystematyzowany. 

Uspokajamy, że żadna ze stałych rubryk nie zo-
stanie wycofana, szczególnie cieszy nas możli-

wość kontynuowania wspomnień, części historycz-
nej dotyczącej naszej gminy oraz nawiązywanie 
współpracy z nowymi redaktorami. W tym numerze 
mamy dla Państwa nowość w postaci recenzji książek 
i filmów, może część z Was zainspirujemy do czytania  
i oglądania. Szanowni Państwo z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych życzymy Wam przede wszystkim 
zdrowia i spokoju oraz stołu suto zastawionego trady-
cyjnymi potrawami, przy którym nie zabraknie nikogo 
bliskiego.

OD REDAKCJI

2.   Od Redakcji
3.   Herb Gminy Bukowsko ustanowiony

  Trwają prace nad uruchomieniem nowej linii autobusowej
4.   Kolejne pieniądze na budowę szkoły, przedszkola i żłobka w Bukowsku

  Punkt obsługi programu „Czyste Powietrze”
  Nowy asfalt w Nadolanach
  Projekt „Śladem karpackiej przyrody pogranicza” uzyskał dofinansowanie

5.   Szczepienia przeciw COVID-19 w naszej gminie
6.   Dzień Kobiet w Klubie Senior+

  Akcja Krew challenge nabiera rozpędu
  Pod Biało-Czerwoną

7.   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
8.   Dołącz do nas – rozlicz PIT w Gminie Bukowsko

  Poprawa infrastruktury kultury w gminie Bukowsko
9.   Wywiad z Kołem Gospodyń Wiejskich „Woliczanki” z Wolicy
10. Dorastając do roli uczniów…

 Dotacja z Funduszu Naturalnej Energii dla Szkoły w Nowotańcu
11. Fundacja mBank dofinansowała projekt Szkoły Podstawowej w Nowotańcu

Przechadzka kocimi ścieżkami
Walentynki? Fajna rzecz!

12. Wojewódzki konkurs Fotograficzno – przyrodniczy  „Drzewa moich okolic 
– jesienny zielnik multimedialny”
Szkolny konkurs na kartkę Wielkanocną rozstrzygnięty!
Kartka dla rodaka

13. Obchody Dnia Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Pobiednie
Rozstrzygnięcie konkursu „Chcę żyć zdrowo”

14-15. Konkursy w naszej szkole
16. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bukowsku
17. Sukcesy GSP Uczniowskiego Klubu Sportowego

Bukowianka Bukowsko – przygotowania do sezonu
18. Maraton MTB znów w Bukowsku

Sezon na Orliku już rozpoczęty!!!
19. Wieści z regionu
20. Rok Świętego Józefa
21. Nauka zawodu
22. Kapliczka na Kamieńcach w Woli Sękowej
      Nowe dzieło Pana Henryka Radożyckiego
23. Krzyżówka
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Trwają prace nad uruchomieniem 
nowej linii autobusowej
Od momentu pozyskania informacji o rezygnacji PT FEKUS ze świadcze-
nia usług przewozowych na trasie Sanok – Wygnanka przez Nadolany, 
Nowotaniec, Nagórzany i Wolę Sękową, trwają prace nad utworzeniem 
nowej linii autobusowej obsługiwanej przez SPGK w Sanoku. 

Herb  Gminy  Bukowsko  ustanowiony
i pieczęci rozpoczęły się końcem 2019 
roku, jest to proces pracochłonny  
i wymagający. Sprawy związane ze sta-
nowieniem symboli jednostek samo-
rządu terytorialnego reguluje ustawa  
z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach  
i mundurach (Dz. U. z 2016 r., poz. 38). 
Zgodnie z jej przepisami, jednostki sa-
morządu terytorialnego mają prawo do 
stanowienia (w drodze uchwały orga-
nu stanowiącego) własnych herbów, 
weksyliów (flaga, chorągiew, sztandar, 
flaga stolikowa, banner i in.), pieczę-
ci, insygniów (łańcuch, laska, dzwonek  
i in.) oraz emblematów i innych symboli 
(np. oznaka radnego, statuetka, klucz).

Symbole te muszą być zgodnie z za-
sadami heraldyki, weksylologii i miej-
scową tradycją historyczną. Pod tym 
pojęciem rozumieć należy także trady-
cję używania danych symboli w prze-
szłości.

Poza wymienionymi wyżej kryteria-
mi ustawowymi Komisja Heraldyczna 
kieruje się ustaleniami Krakowskiego 
Kolokwium Heraldycznego, poświęco-
nemu heraldyce samorządowej. Wzory 
symboli podlegają opinii ministra wła-
ściwego ds. administracji publicznej.

15 marca 2021 r.Rada Gminy Bukowsko podjęła uchwałę  
nr XIX/257/2021 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, 
banneru, pieczęci i sztandaru Gminy Bukowsko oraz zasad ich używa-
nia. W uroczystej sesji uczestniczył Starosta Sanocki Stanisław Chęć oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Robert Pieszczoch (w wersji on-line).

Archiwum UG

Herb, flaga, sztandar i pieczęć to 
najważniejsze, a zarazem najbar-

dziej zaszczytne symbole terytorialnej 
wspólnoty i ważne znaki jej tożsamo-
ści. Herb jest dziedzictwem historii  
i częścią współczesnej heraldyki samo-
rządowej. Tradycja posługiwania się 
herbem oraz pieczęcią sięga w Polsce 
czasów średniowiecza. Opis i uzasad-

nienie heraldyczne przedstawialiśmy 
już w Kwartalniku nr 63. Przyjęcie in-
sygniów gminy to doniosłe wydarzenie, 
ponieważ dotychczas gmina Bukowsko 
nie posiadała herbu, który uzyskałby 
akceptację Komisji Heraldycznej dzia-
łającej przy Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Prace nad 
opracowaniem herbu, flagi, sztandaru 

Z uwagi na to, że trasa planowanej 
do utworzenia linii przebiega przez 

teren 4 gmin (miasto Sanok, gmina 
wiejska Sanok, gmina Zarszyn i gmina 
Bukowsko) jest to proces długotrwały 
i skomplikowany. Obecnie przygoto-
wywane są pisma do Urzędu Miasta 
Sanoka na podstawie których Urząd 
Miasta podejmie uchwałę w sprawie 
podpisania porozumienia (w przypad-
ku gminy Zarszyn) oraz aneksów do 
już zawartych porozumień (w przypad-
ku gminy Bukowsko i Sanok). Pisma 
informujące o gotowości do podjęcia 
działań w zakresie podpisania poro-
zumienia i aneksów zostały wysła-
ne po podjęciu przez poszczególne 

Rady Gmin uchwał zabezpieczają-
cych środki finansowe niezbędne 
do pokrycia kosztów związanych  
z uruchomieniem nowej linii. Pod-
jęcie uchwał było możliwe po uzy-
skaniu przez poszczególne gminy 
informacji o wysokości rekompensat 
finansowych jakie będą wpłacane do 
Urzędu Miasta za obsługę linii. Kolej-
nym krokiem będzie przygotowanie 
stosownych dokumentów przez Urząd 
Miasta Sanoka, m.in. opracowanie cen-
nika biletów wraz uzyskaniem stosow-
nych opinii (wyłącznie dla gminy Zar-
szyn ponieważ na terenie pozostałych 
gmin MKS już funkcjonuje).  Ostatnim 
krokiem będzie podpisanie przez po-

szczególne gminy porozumienia lub 
aneksów do porozumienia w sprawie 
powierzenia Gminie Miasta Sanoka za-
dań organizatora publicznego transpor-
tu zbiorowego w gminnych przewozach 
pasażerskich. Przygotowywanie powyż-
szych dokumentów wymaga skrupulat-
nych obliczeń oraz czasu na przygoto-
wanie i zaopiniowanie, stąd tak długi 
czas ich przygotowywania.

pixabay.com
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Projekt „Śladem karpackiej przyrody 
pogranicza” uzyskał dofinansowanie

Kolejne pieniądze 
na budowę szkoły, przedszkola 
i żłobka w Bukowsku

Nowy asfalt w Nadolanach 

Uprzejmie informujemy, że Gmina 
Bukowsko wspólnie ze Stowarzy-
szeniem „EkoMonterzy” urucha-
mia Punkt obsługi programu „Czy-
ste Powietrze”. 

Działalność Punktu obejmuje udzie-
lanie zainteresowanym mieszkańcom 
informacji i porad drogą telefoniczną, 
za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej oraz osobistych porad konsultanta. 
W miarę potrzeb będziemy komplek-
sowo wspomagać beneficjentów pro-
gramu „Czyste Powietrze” w zebraniu 
odpowiedniej dokumentacji, a także 
wypełnieniu, złożeniu oraz rozliczeniu 
wniosku o dotację.
Konsultant jest do Państwa dyspozycji:
- pod nr Infolinii - 729-876-173
- pod adresem e-mail:czystepowie-
trze@ekomonterzy.pl
- osobiście w Urzędzie Gminy (piętro II, 
pok. 210, w każdy poniedziałek w go-
dzinach 13.00 – 16.00)
W celu usprawnienia spotkania z konsul-
tantem prosimy o wcześniejsze umówienie 
się telefoniczne, nr. 013 46 74 015 w. 43

Dotarła do nas kolejna dobra wiadomość dotycząca budowy naszej 
szkoły. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej udzielił za-
pewnienia o zwiększeniu finansowania na zadanie pn. „Wykonanie bu-
dynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz we-
wnętrzną instalacją gazową” w wysokości 322 947,00 zł. W związku  
z czym już ogłoszono przetarg na wykonanie kolejnego etapu.

Archiwum UG

2 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zde-
cydował o realizacji zadań jednorocznych z zakresu infra-
struktury drogowej i tym samym przychylił się do wniosku 
Gminy Bukowsko, dotyczącego przebudowy drogi woje-
wódzkiej Nr 889 w miejscowości Nadolany (Wygnanka). Cał-
kowita wartość zadania szacowana jest na kwotę 420 tys. 
zł, z czego wkład Samorządu Województwa Podkarpackiego 
wyniesie 294 tys. zł, pozostała kwota to wkład własny Gminy 
Bukowsko. Nowa nawierzchnia wykonana zostanie jeszcze 
w tym roku. Bez wątpienia znaczący wpływ na bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego ma stan techniczno-eksploatacyjny 
nawierzchni drogowej.

Archiwum UG

Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 20 
stycznia 2021 roku zatwierdzono do dofinansowania 14 
wniosków (z zaleceniami) na łączną kwotę dofinansowania 
616.337,85 EUR z EFRR złożonych w ramach IV naboru osi 
1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
obszaru pogranicza. Wśród zatwierdzonych wniosków znalazł 
się także projekt Gminy Bukowsko pt. „Śladem karpackiej 
przyrody pogranicza”. W ramach zadania zagospodarowa-
ny zostanie plac w centrum Bukowska gdzie powstanie Centrum 
Dziedzictwa Przyrody Karpackiej jako infrastruktury rekreacyjnej 
przy Domu Kultury w Bukowsku. Ponadto w projekcie przewidzia-
no także szereg działań „miękkich” skierowanych do mieszkańców 
Gminy Bukowsko oraz partnera ze Słowacji jakim jest obecnie Belá 
nad Cirochou. Łączna wartość projektu wynosi 69 800,71€. Re-
alizacja rozpocznie się już niebawem. Mikroprojekt dofinansowany 
zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
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Na terenie Gminy 
Bukowsko funkcjonuje 
dwa punkty szczepień:
 

PUNKT SZCZEPIEŃ 
W NOWOTAŃCU

Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska Bukrej Bogusław
Nowotaniec 93, 38-505 
Bukowsko, /budynek Ośro-
dek Zdrowia/
• od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00–15.00
• po wcześniejszej reje-
stracji pod numerem tele-
fonu 13 4664150

PUNKT SZCZEPIEŃ 
W BUKOWSKU

Bukowsko 290, 38-505 
Bukowsko, /budynek Bi-
blioteki Publicznej/
• w każdą niedzielę od 21 
lutego 2021 r. Punkt szcze-
pień czynny w godzinach 
od 10.00 do 16.00
• po wcześniejszej reje-
stracji pod numerem tele-
fonu 534 030 959

Harmonogram rejestracji
Na konkretny termin szcze-
pienia mogą zarejestrować 
się:
• osoby, które skończyły  
70 lat
O starcie rejestracji dla 
kolejnych grup będziemy  
informować na bieżąco.
Jak się będzie można zare-
jestrować?
Jeżeli jest już Twój etap re-
jestracji, masz 3 możliwo-
ści zapisu na szczepienie:
1. Zadzwoń na całodobową 
i bezpłatną infolinię - 989 
2. Skontaktuj się z wybra-

Szczepienia 
przeciw COVID-19 
w naszej gminie

nym punktem szczepień 
3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez 
e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl 

MOBILNE ZESPOŁY 
DLA POTRZEBUJĄCYCH

• Jeśli masz problem z samodzielnym 
dotarciem do punktu szczepień, mo-
żesz skorzystać z mobilnego zespołu 
szczepiącego. Zapisz się na szczepie-
nie bezpośrednio w punkcie szczepień 
i ustal dogodny termin. O tym, które 
punkty szczepień w okolicy dysponują 
zespołami wyjazdowymi, dowiesz się, 

dzwoniąc na infolinię 989. Na terenie 
naszej gminy lekarz Bogusław Bukrej 
dojeżdża w razie potrzeby do pacjenta.
• Jeśli masz problem z dojazdem do 
punktu szczepień zadzwoń pod numer 
134674015, zorganizowany zostanie 
transport do punktu szczepień.
Lęk przed tymi szczepieniami w naszym 
kraju stopniowo się zmniejsza. Od listo-
pada do lutego odsetek Polaków, którzy 
chcą się zaszczepić wzrósł z około 30 
do ponad 60 proc. Duża w tym zasługa 
lekarzy, którzy każdego dnia wskazują 
pacjentom konkretne korzyści wyni-
kające ze szczepienia, jak np. fakt, że 

zaszczepieni mają znacznie 
wyższy poziom przeciwciał 
przeciw COVID-19 niż ozdro-
wieńcy. 
Na chwilę obecną na terenie 
naszej gminy zaszczepiło się:
• w punkcie szczepień w No-
wotańcu –  około 150 osób
• w punkcie szczepień  
w Bukowsku – około 70 osób

SZCZEPIĆ SIĘ CZY NIE?  
JAK ZACHĘCIĆ  

NIEPRZEKONANYCH…

Jedynym proaktywnym spo-
sobem obrony jest szcze-
pienie – na chwilę obecną 
wiemy, że odsetek polskiej 
populacji, który uzyskał peł-
ną odporność dzięki przyjęciu 
2 dawek szczepionki przeciw 
COVID-19 wynosi już 2,3 
proc., co daje nam wysokie, 
czwarte miejsce w Europie. 
Poniżej przedstawiamy sześć 
najważniejszych powodów, 
wskazywanych przez eksper-
tów, dla których warto zaszcze-
pić się przeciwko COVID-19.
1. Szczepienia przeciw CO-
VID-19 uratują życie bardzo 
wielu ludzi! 
2. Szczepienie przeciw CO-
VID-19 złagodzi przebieg 
ewentualnej infekcji. 
3. Szczepionki są skuteczną 
bronią przeciw chorobom 
zakaźnym!
4. Szczepionka uratuje na-
szą gospodarkę!
5. Dopuszczone do stosowa-
nia szczepionki na COVID-19 
są bezpieczne!
6. Ciężkie niepożądane od-
czyny poszczepienne są bar-
dzo rzadkie! 

Eksperci przypominają również, że tak 
jak w przypadku innych szczepionek, 
przed zaszczepieniem na COVID-19 
każda osoba przejdzie wykonaną przez 
specjalistę ocenę wstępną. 
„To właśnie na tym etapie osoby, któ-
re mają przejściowe przeciwwskazania 
zostaną poproszone o pojawienie się  
w innym terminie. Standardowym  
i trwałym przeciwwskazaniem przeciw 
szczepieniu jest ciężka reakcja alergicz-
na na składniki szczepionki. Informacje 
o składzie i dokładnych przeciwwskaza-
niach muszą podać wszyscy producenci 
szczepionek” – piszą eksperci PAN
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Akcja Krew challenge nabiera rozpędu

9 marca obchodzono uroczysty Dzień Kobiet w Klubie Senior+ w Tokar-
ni. Wójt Gminy Bukowsko Marek Bańkowski wręczył wszystkim paniom 
kwiaty oraz złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej po-
myślności oraz samych pogodnych dni. 

Na stronie www.gov.pl/web/bia-
loczerwona opublikowana została 
lista gmin, które spełniły warunki 
określone w regulaminie projektu 
i zakwalifikowały się do finałowe-
go etapu projektu „Pod biało-czer-
woną” związanego z realizacją 
zakupu i montażu masztów z biało
-czerwonymi flagami. 

Projekt „Pod biało-czerwoną” za-
kładał sfinansowanie przez Rząd Rze-
czypospolitej Polskiej zakupu masztów  
i flag w każdej z gmin w Polsce, której 
mieszkańcy dołączyli do projektu. To czy 
dana gmina spełni warunki w całości za-
leżało od inicjatywy mieszkańców. Nasi 
mieszkańcy spisali się na medal i gmina 
Bukowsko znalazła się na liście gmin, 
którym sfinansowany zostanie zakup 
masztu i flagi. Serdecznie dziękujemy.

Dzień Kobiet w Klubie 

W grudniu 2021 OSP Nagórzany rozpo-
częły akcję „Nagórzany Krew challenge 
pod hasłem Dzielimy się …”. Nomino-
wani strażacy z OSP Bukowsko, od-
powiedzieli na wyzwanie i 14 druhów 

podzieliło się tym co najcenniejsze  
– krwią, łącznie oddali ponad 6 litrów. 
Kolejną jednostką z Gminy Bukowsko, 
która odda krew będzie OSP Zboiska. 
Gratulujemy i podziwiamy.

OSP Bukowsko

czmychnąć z domu. Gdy obrządki poro-
bione to pora na świętowanie: goździk 
z prezencikiem, lampka wina na poczę-
stowanie.

Czas naprawdę szybko leciał wiele 
z was to też pamięta. Pomagali nam 
panowie, którzy byli w S.K.R, byli nie-
zwykle uprzejmi by nam święto uprzy-
jemnić. Dziś o niebo jest różnica. Mamy 
ładny Dom Seniora i możemy się w nim 
bawić od rana do wieczora. 

Lecz nie jedna sobie wspomni. Jakie 
ma to dziś znaczenie, kiedy trapi Cię 
samotność nie na pocieszenie. 

Ale moje drogie Panie spójrzmy na 
świat z drugiej strony. My nie mamy  
z sobą mężów a panowie są bez żony. 
Świat tak troski wyrównuje, więc od-
rzućmy wszystkie żale, przypomną się 
nam goździki i bawmy się doskonale. 

Więc kochane moje panie  wiemy 
o tym doskonale, że za chwilę trzeba 
wracać do swych domów z wielkim ża-
lem. Niech ten czas nam miło płynie,  
jeszcze cieszyć się umiemy, podziękuj-
my szczerze Bogu , że jeszcze wszyscy 
żyjemy. 

Niech się święci 8 Marca znowu wię-
cej niż pół wieka, to nieważne, że ina-
czej, tylko jeszcze ktoś tam czeka.

Teresa

Z tej okazji Pani Teresa, stała uczest-
niczka zajęć w Klubie Senior+ napi-

sała kilka słów:
„8 Marca
Moje Panie każda z nas jest uśmiech-

nięta. No bo przecież to wiadomo, że 
dzisiaj jest nasze święto. Chociaż ranek 
tak wesoły i nic złego się nie śniło, lecz 

wiele z nas z łezką w oku od rana się 
obudziło.

Minęły te dawne czasy co od rana 
mąż żartował i od rana się szykował, 
choć to było Święto Kobiet.

Ja tu gonię jak w ukropie żeby 
na czas wszystko zrobić w domu, on 
od rana pod krawatem czeka jak tu 

Archiwum UG
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W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Na jakie pytania będziemy od-
powiadać podczas wypełnienia 
formularza spisowego? 

W NSP 2021 zostaną zebrane infor-
macje, według stanu na dzień 31 marca 
br., dotyczące następujących tematów: 
stan i charakterystyka demograficzna, 
poziom wykształcenia, aktywność eko-
nomiczna, niepełnosprawność, migracje 
wewnętrzne i zagraniczne, charaktery-
styka etniczno-kulturowa, gospodarstwa 
domowe i rodziny, stan i charakterysty-
ka zasobów mieszkaniowych. 

Wszystkie przekazywane w czasie spi-
su dane zostaną objęte tajemnicą sta-
tystyczną – będą należycie i starannie 
zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu 
ujawnione. Stosowane przez statysty-
kę publiczną narzędzia oraz procedury  
w zakresie bezpieczeństwa danych zapew-
niają całkowitą ochronę gromadzonych in-
formacji. Statystyka publiczna prezentuje 
jedynie dane wynikowe, których nie moż-
na powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 dostępnych jest na stronie interne-
towej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca 
br. uzyskać je można dzwoniąc na infoli-
nię spisową pod numer 22 279 99 99. 

Informacje o wydarzeniach związa-
nych ze spisem na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego znajdują się na 
stronie Urzędu Statystycznego w Rze-
szowie rzeszow.stat.gov.pl. 

Spis powszechny jest organizowany 
w odstępach 10-letnich. Jest on naj-

ważniejszym badaniem statystycznym 
nie tylko w Polsce, ale i w większości 
krajów w Europie i na świecie. 

NSP 2021 będzie realizowany na 
podstawie ustawy o narodowym spi-
sie powszechnym ludności i mieszkań  
w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zo-
bowiązują nas także przepisy Unii Eu-
ropejskiej, jak chociażby rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie spisów powszechnych ludno-
ści i mieszkań. 

Kogo obejmuje spis powszech-
ny, jak się spisać i o co będziemy 
pytani?

NSP 2021 jest obowiązkowy  
i dotyczy wszystkich Polaków mieszka-
jących w Polsce, bądź czasowo przeby-
wających za granicą oraz cudzoziem-
ców, którzy mieszkają w naszym kraju 
na stałe lub czasowo. Odmowa udziału 
w spisie powszechnym wiąże się z moż-
liwością nałożenia kary grzywny, co jest 
ujęte w art. 57 ustawy o statystyce pu-
blicznej.

Podstawową metodą NSP 2021 
będzie spis internetowy, czyli sa-
mospis. Przeprowadzimy go na wła-
snych komputerach lub urządzeniach 
mobilnych, uzupełniając wymagane 

dane w interaktywnym formularzu, do-
stępnym od 1 kwietnia br. na stronie 
internetowej spis.gov.pl. 

W każdej gminie funkcjonują gmin-
ne biura spisowe, w których możemy 
zasięgnąć wszelkich informacji na te-
mat NSP 2021. Dla osób, które nie 
posiadają komputera lub dostępu do 
Internetu w domu, już od 1 kwietnia  
w każdej gminie zostaną utwo-
rzone punkty spisowe, w których 
można się będzie spisać samodzielnie 
przez Internet lub skorzystać z pomocy 
pracowników gminnych biur spisowych. 
Ponadto punkty, w których możemy 
dokonać samospisu zostaną utworzone  
w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie 
i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu 
i Tarnobrzegu.

Osoby, które nie będą mogły sa-
modzielnie spisać się poprzez formu-
larz internetowy (np. ze względu na 
zaawansowany wiek, stan zdrowia czy 
niepełnosprawność), zostaną spisane 
za pomocą jednej z dwóch innych me-
tod uzupełniających: wywiadu tele-
fonicznego wspomaganego kompute-
rowo lub wywiadu bezpośredniego 
przeprowadzonego przez rachmistrza 
spisowego. Będzie on rejestrował od-
powiedzi osoby spisywanej na urządze-
niu mobilnym. 
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To tylko dwa kroki. Wystarczy złożyć zeznanie podat-
kowe w Urzędzie Skarbowym w Sanoku i wpisać Gmi-
nę Bukowsko jako miejsca zamieszkania, a dzięki temu 
część Państwa podatku dochodowego będzie przezna-
czona na działania realizowane w naszej gminie. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest głównym z do-
chodów naszej gminy. Od każdego 1000 zł zapłaconego 

podatku do naszej gminy wraca blisko 38%, czyli 380 zł, ale 
tylko w przypadku, gdy nasi mieszkańcy:
składają zeznanie w Urzędzie Skarbowym w Sanoku 
oraz wpisują Gminę Bukowsko jako miejsce zamieszkania 
To tylko dwie rubryki do wypełnienia, a zmienić mogą wiele!

Dzięki temu część Państwa podatku dochodowe-
go zostanie przeznaczona na działania realizowane 
bezpośrednio przez naszą gminę. 

Ustawa o PIT (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym, art. 45 ust. 1b) określa, że urzędem skarbo-
wym właściwym do składania rocznych zeznań podatkowych 
jest urząd stosowny według miejsca zamieszkania podatni-
ka. Równoznaczne jest to z tym, że dla organu podatkowego 
adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia.

Poprawa infrastruktury kultury w gminie Bukowsko

Dołącz do nas 
– rozlicz PIT 

w Gminie Bukowsko

W grudniu 2020 roku zakończyła się realizacja pro-
jektu pn. „Poprawa infrastruktury kultury w gminie 
Bukowsko”. 

Dzięki oszczędnościom poprzetargowym jakie powstały po 
realizacji ostatniej części projektu czyli zadania związa-

nego z wymianą centralnego ogrzewania w sali Domu Kul-
tury w Bukowsku pojawiła się możliwość zakupu nowego 
wyposażenia. W związku z czym pod koniec grudnia 2020r. 
zakupione zostało 100 szt. krzeseł do sali widowiskowej  
w Bukowsku.

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego udało się przeprowadzić szereg prac ma-
jących na celu podniesienie jakości i standardu, zmniejszenie 
kosztów użytkowania i stworzenie godnych warunków do roz-
wijania działalności kulturalnej na terenie Gminy Bukowsko.

W ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kultury 
w gminie Bukowsko” realizowanego w lata 2018-2020 wy-
konano:
- roboty wykończeniowe wewnątrz budynku w Woli Piotro-
wej wraz z wykończeniem budynku na zewnątrz (elewacja) 
oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku,
- zmiana pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury  
w Bukowsku wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania,
- zakup sceny moblinej,
- zakup zestawu nagłośnieniowego i oświetleniowego,
- zakup wyposażenia (krzesła).

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 015 429,00 zł  
z czego dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego to 810 000,00 zł.Archiwum UG
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Od jak dawna istnieje i na czym 
skupia swoją działalność koło Wo-
liczanki?
– KGW w Wolicy powstało pod koniec 
2018.. Test to dość młode koło, ale 
prężnie działające.
Swoja działalność skupiamy na pod-
trzymywaniu tradycji regionalnych. 
Podczas wspólnych spotkań robimy pal-
my wielkanocne, stroiki świąteczne itp. 
Kultywujemy również tradycje kulinar-
ne. Przygotowujemy dania regionalne  
i prezentujemy je podczas wydarzeń  
w których bierzmy udział. Inicjujemy 
również liczne wydarzenia kulturalne  
w naszej wsi. Wspieramy także organi-
zacje, które niosą pomoc innym.

Wywiad z Kołem Gospodyń Wiejskich 
„Woliczanki” z Wolicy

Co przyczyniło się do powstania 
koła?
– Koło powstało bardzo spontanicznie. 
Dzięki powstaniu koła wiele kobiet ze 
wsi może razem się spotkać. Dzięki 

temu możemy wspólnie coś zrobić dla 
innych i dla siebie.
Ile osób aktualnie skupia Wasze 
koło?
– Nasze koło skupia aktualnie 20 osób.

dajemy się jednak i nadal będziemy 
działać w tak jak do tej pory. Liczymy 
na to, że szybko powrócimy do nor-
malności.
Koło Gospodyń Wiejskich wielu 
kojarzy się nie tylko z kultywo-
waniem regionalnych tradycji, 
ale bardzo często członkinie kół 
gospodyń wiejskich są również 
aktywnymi animatorkami życia 
kulturalnego swojej wsi.  Czy tak 
jest w przypadku Państw koła?
– Tak. Kobiety z naszego koła często 
angażują się  w życie kulturalne naszej 
wsi. Uczestniczymy w  uroczystościach 
świątecznych w naszym kościele,  
a także organizujemy imprezy plene-
rowe we współpracy z  innymi organi-
zacjami z naszej wsi. Zorganizowały-
śmy także wyjazd dla kobiet z naszej 
wioski, aby pokazać im jak piękne jest 
Podkarpacie.
Planujemy  ponownie taki wyjazd, jak 
tylko będzie to możliwe.
Co Paniom daje przynależność do 
koła?
– Mamy szansę twórczo działać pod-
czas spotkań i wspólnych wyjazdów. 
Jest to dla nas możliwość oderwa-
na się od codziennych obowiązków.  
W kole możemy rozwijać swoje pasje, 
a także uczyć się od siebie nawzajem. 

Życzymy powodzenia w dalszych 
przedsięwzięciach i dziękujemy za 
rozmowę.    Redakcja Kwartalnika

Gdzie odbywają się 
spotkania?
– Spotkania odbywają 
się w Domu Strażaka 
w Wolicy
Z jakich dzieł KGW 
są Panie najbar-
dziej dumne?
– Najbardziej jesteśmy 
dumne ze zdobycia  
I miejsca w Bo-
guchwale w 2019 r. 
w dziedzinie produkty 
zbożowe, a także z na-
grania #Gaszynchal-
lenge dla dzieci z SMA. 
Nie przypuszczałyśmy 
się, że będzie cieszyć 
się takim zaintereso-
waniem.
Zapewne czas pan-
demii zakłócił funk-
cjonowanie Koła. 
Czy macie jednak 
Panie plany na 
przyszłość i przygo-
towujecie się do no-
wych wyzwań?
– Tak. COVID trochę 
pokrzyżował mam 
nasze plany. Nie pod-Archiwum Koła Gospodyń

Archiwum Koła Gospodyń
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Dorastając do roli uczniów…
INFORMACJE ZE SZKÓŁ – NOWOTANIEC

Tegoroczna edycja konkursu skupiała się wokół czte-
rech tematów wybranych spośród 17 Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development 
Goals). Wnioskujący w swoich projektach odpowia-
dali na wyzwania związane ze zmianami klimatu, 
gromadzeniem i racjonalnym wykorzystaniem wody 
oraz oszczędzaniem energii i korzystaniem z jej al-
ternatywnych źródeł.

Piątek, 5 lutego 2021r., zapisał się w historii naszej szko-
ły jako data oficjalnego, długo wyczekiwanego wstąpienia 
pierwszaków do grona uczniów Zespołu Szkół w Nowotańcu. 
Ekscytacji maluchów nie było końca – oficjalna uroczystość, 
która w dziecięcych oczach staje się rytuałem osiągnięcia 
pierwszego stopnia dojrzałości i dorosłości, obudziła w ich 
sercach szczerą radość oraz ogromny zapał do dalszej pracy. 

Pasowanie na ucznia jest bowiem nie tylko piękną tradycją, 
ale także niezwykłą chwilą, w której najmłodsi adepci sztuki 
odkrywania otaczającego świata zyskują motywację do dal-
szego rozwoju – już nie jako błądzące w meandrach wiedzy 
dzieci, ale poważni uczniowie, którzy skrupulatnie przygo-
towują się do misji życia – misji bycia dobrym człowiekiem  
o szerokich horyzontach.            Renata Preisner-Rakoczy 

Dotacja z Funduszu Naturalnej 
Energii dla Szkoły w Nowotańcu

możliwości. Ty decydu-
jesz!” ma na celu zwięk-
szenie świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców gminy 
Bukowsko poprzez organi-
zowanie happeningów, kon-
kursów oraz warsztatów dla 

W XI edycji Funduszu 
Naturalnej Energii Jury 
nagrodziło 48 projektów  
w tym projekt Zespołu Szkół 
w Nowotańcu, pn. „Planeta 
możliwości. Ty decydujesz!”, 
wnioskowana kwota dofi-
nansowania to 10 tys. zł.

Zespół Szkół w Nowotań-
cu, jako jedna z 6 placówek 
w województwie podkarpac-
kim i 48 w Polsce,  uplaso-
wał się wśród laureatów 
konkursu grantowego na 
dofinansowanie działań o te-
matyce ekologicznej finanso-
wanego przez GAZ-SYSTEM. 
XI edycja konkursu została 

objęta Patronatem Honoro-
wym Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska oraz  Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Partnerem społecz-
nym konkursu jest Fundacja 
“Za górami, za lasami”. Pro-
jekt naszej szkoły: „Planeta 

dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Zasięg oraz nowatorstwo za-
proponowanych wydarzeń 
i rozwiązań pozwoliły nam 
pozyskać aplikowaną kwo-
tę, dzięki której już rozpo-
częliśmy działania w ramach 
projektu.  Do lipca 2021r. bę-
dziemy organizować:

• kampanię edukacyjną na 
rzecz zmian klimatycznych 
i ich przyczyn 

• debatę pod hasłem” Jak 
możesz zadbać o  Ziemię?”

• szkolenia z zakresu racjo-
nalnego, przyjaznego śro-
dowisku odżywiania

• konkursy
• happeningi.
• Uczyć:
• oszczędzania energii
• dbania o dietę z myślą  

o środowisku 
• rozsądnego robienia zakupów 
• niemarnowania żywności  
• efektywnego gospodaro-

wania  bioodpadami 
• korzystania z aplikacji Vin-

ted, czyli aplikacji pozwa-
lającej dać rzeczom drugie 
życie.

• Zachęcać do:
• ograniczenia mobilności 

samochodowej na rzecz 
roweru

• sadzenia starych odmian 
drzew owocowych

• korzystania ze zbioru prze-
pisów „Zdrowo i smacznie” 

• zamiany plastikowych to-
reb na bawełniane. 

Renata Preisner-Rakoczy 

Archiwum Zespołu Szkół w Nowotańcu
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Walentynki? 
Fajna rzecz!

Nikt już chyba nie zasta-
nawia się skąd się wzię-
ły walentynki. Wszyscy 
przyzwyczailiśmy się, że 
są i trzeba je jakoś uczcić. 

Tradycją Zespołu Szkół  
w Nowotańcu jest „Pocz-

ta walentynowa”, więc pra-
wie tradycyjnie zadziałała  
i w tym roku. Prawie, bo tylko 
dla przedszkolaków i uczniów 
klas 1 – 3 i to dla każdej grupy 
z osobna (ech, ten koronawi-
rus!). Nasi najmłodsi ucznio-
wie chętnie zabrali się za wy-
konywanie okolicznościowych 
laurek, bo przecież 14 lutego 
to doskonały pretekst, żeby 

Przechadzka kocimi ścieżkami

Fundacja mBank dofinansowała 
projekt Szkoły Podstawowej w Nowotańcu

Fundacja mBanku przy-
znała Szkole Podsta-
wowej w Nowotańcu 
dotację na realizację 
projektu pn. „Posadzki 
z wielokątów forem-
nych”. 

W ramach projektu 
planowane jest prze-
prowadzenie konkursu 
na wyklejankę z figur 
geometrycznych – fo-
remnych. Konkurs 
skierowany będzie do 
uczniów klas siódmych 
i ósmych z całego 
powiatu sanockiego. 
Jego celem jest roz-

wój zainteresowań i pasji, 
wdrażanie do twórczego  

i kreatywnego podejścia 
do problemów oraz 
generowanie no-
wych, ciekawych 

pomysłów.
Realizacja zada-

nia planowana jest od 
kwietnia do czerwca 

2021 roku. W ubie-
głym roku szkoła re-
alizowała projekt pt. 
„EkoPlusik” także do-

finansowany przez Fundację 
mBank.

Misją Fundacji mBanku 
jest wpieranie dzieci i mło-
dzieży w nauce matematyki. 
Matematyka stanowi funda-

ment logicznego 
myślenia i pomaga 
w zrozumieniu ota-

czającego nas świa-
ta. Jej opanowanie pomaga  
w podejmowaniu świado-
mych decyzji finansowych 
czy zdobywaniu wykształce-
nia ścisłego, przez co przy-
czynia się do rozwoju gospo-
darczego oraz osiągnięcia 
sukcesu zawodowego.

powiedzieć komuś coś miłego: 
koleżance, koledze, rodzicom, 
rodzeństwu czy pani w szko-
le. Przy tej okazji ruszyła bi-
blioteczna akcja - konkurs na 
najpiękniejszą kartkę walen-
tynkową „Serdeczne karteczki 
nie tylko dla zakochanych”. 
Powstały piękne, pomysłowe  
i bardzo różnorodne prace peł-
ne ciepłych, dobrych życzeń, 
opieczętowane czerwonymi 
serduszkami. A przedszkolaki, 
z grupy 5 – 6 lat zatańczyły 
radosny taniec i zaśpiewały 
piosenkę o mocy przyjaźni. 
Dzieciaki, przygotowane przez 
panie Małgosię Bąk i Małgosię 
Szypak, pięknie prezentowały 
się w czerwonych strojach, 
a przesłanie ich piosenki war-
to zapamiętać: dobrze mieć 
przy sobie przyjaciela. Nie tyl-
ko w walentynki. 

Sylwia Wójcik-Stabryła

mogły odbyć się „kocie zawo-
dy” ani tradycyjne wspólne 
zabawy. Mimo wszystko było 
wesoło i interesująco. Dziecia-
ki poznały parę ciekawostek  
o kotach: ich naturze, fizjo-
logii, pielęgnacji i rasach. 
Przy okazji mogły podzielić 
się wiedzą na temat swoich 
ulubieńców i kotów znanych  
z książek i bajek telewizyjnych. 
Przedszkolaki wysłuchały opo-
wieści o tym jak to się stało, 
że koty zaczęły polować na 
myszy. Najmłodsi uczniowie 
zaś poznali historię pewnego 
kota, który został słynnym Ko-
tem w butach. Na imprezie, 
zorganizowanej przez Biblio-
tekę szkolną i Bibliotekę Pu-
bliczną w Nowotańcu, oprócz 
wspólnego czytania nie mogło 
zabraknąć wystawki książek 
i albumów o kotach i koloro-
wej dekoracji. Każdy uczestnik 
na koniec spotkania otrzymał 
okolicznościową zakładkę do 
książki, papierowego kot-
ka do złożenia i ciasteczko. 
Mimo tego wszyscy wychodzili  
z niezbyt wesołymi minami, bo 
wszystko, co dobre tak szybko 
się kończy…

Sylwia Wójcik-Stabryła 

Zwierzętami domowymi 
są niemal od 9500 lat, 
czyli prawie od zawsze. 
I od kiedy zamieszkały  
w domu człowieka – rządzą. 

Jeśli nie całym domem, to 
z pewnością sobą. Koty, bo 

o nich mowa, są obok psów, 
najpopularniejszymi zwierzę-
tami domowymi. Znamy je od 
tysięcy lat, ale czy na pewno? 
Potrafią mruczeć na sto sposo-
bów. Rejestrują, że opiekuno-
wie je wołają, ale przychodzą, 
kiedy mają ochotę (i nie ma 
to rady). Prawie zawsze spa-
dają na cztery łapy. Ich wąsiki 
(wibrysy) działają jak najlep-
sze radary i każdy kot wie, że 
tam, gdzie mieści się głowa, 

mieści się cały kot (no chy-
ba, że przesadzi z karmą…). 
Są inteligentniejsze od psów 
(przepraszam, ale tak mówią 
naukowe badania), jednak 
dużo trudniejsze do „wytreso-
wania” przez swoją niezależną 
naturę. A w ich niesamowitych 
oczach zawsze kryje się jakaś 
tajemnica…. 

W Nowotańcu nie wy-
obrażamy sobie roku szkolne-
go bez Dnia Kota i 17 lutego 
razem z przedszkolakami oraz 
uczniami klas 1-3 ruszyliśmy 
„kocimi ścieżkami”, żeby do-
wiedzieć się czegoś więcej  
o tych przemiłych futrzakach. 
Zajęcia odbyły się w grupach 
(znowu koronawirus), musia-
ły być skrócone i niestety nie 

Archiwum Zespołu Szkół w Nowotańcu

Archiwum Zespołu Szkół w Nowotańcu
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Wojewódzki konkurs 
Fotograficzno – przyrodniczy  

„Drzewa moich okolic – jesienny 
zielnik multimedialny”

Uczniowie z klasy 6B reprezentowali Szkołę Podstawową z Pobiedna 
w Wojewódzkim Konkursie Fotograficzno – przyrodniczym „Drzewa 

moich okolic – jesienny zielnik multimedialny”,  przygotowanym 
przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 

2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

Kartka dla rodaka

Szkolny konkurs 
na kartkę Wielkanocną 

rozstrzygnięty!
W dniu 22.02.2021 r. w naszej 
szkole został rozstrzygnięty szkol-
ny konkurs ,,Projekt na kartkę 
wielkanocną”.  W  konkursie brali 
udział uczniowie z klas 1 – 3 SP. 
Prace wszystkich uczniów były 
wykonane różnymi technikami, 
staranne i ciekawe. 

Jury wyłoniło z każdej klasy po 2 
najładniejsze prace. Zwycięzcami kon-
kursu zostali: Kamil Borończyk (kl. 
1a), Nikola Piecuch (kl.1b), Wiktoria 
Drwięga (kl. 2), Kaja Dziedzina (kl. 
3). Wyróżnienia zdobyli: Jakub Pituch 
(kl. 1a), Joanna Kiszka (kl. 1b), Marta 
Sztąberek (kl. 2), Weronika Bąk (kl. 3).

Gratulujemy zwycięzcom oraz 
wszystkim uczniom, którzy brali udział 
w konkursie!

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie już po 
raz drugi zaangażował się w ogólnopolską akcję 
„KARTKA DLA RODAKA”. 

Polega ona na wysyłaniu do Rodaków zamieszkałych poza 
granicami kraju, własnoręcznie wykonanych przez dzieci, świą-
tecznych kartek pocztowych. Akcję prowadzi Fundacja dla 
Rodaka. Kraje, do których są wysyłane kartki to: Kazachstan, 
Obwód Kaliningradzki, Czarnogóra, Litwa, Białoruś, Ukraina, 
Czechy, Belgia, Kanada, Łotwa, Armenia, Gruzja, Estonia, Moł-
dawia, Nowa Zelandia, Bośnia i Hercegowina, Węgry, Wielka 
Brytania, Chorwacja, Macedonia i Włochy.

Dzieci z klas 0-3 wykonały pod opieką rodziców i nauczy-
cieli piękne kartki, w których zamieściliśmy życzenia świąteczne 
od całej społeczności szkolnej. Dzięki tej akcji uczymy przyszłe 
pokolenia historii, wrażliwości, niesienia wsparcia rodakom po-
zostającym poza granicami kraju i zainteresowania ich losem.

Archiwum Zespołu Szkół w Pobiednie

Celem konkursu było poznanie rodzimych gatunków drzew,  
prawidłowe oznaczanie ich nazw gatunkowych według 

kluczy i atlasów do oznaczania gatunków drzew oraz 
rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania do obser-
wacji przyrody. Również wzbogacenie umiejęt-

ności fotografowania oraz 
wykorzystania programów 
multimedialnych do pre-
zentowania swojej wiedzy.

Uczniowie Magdale-
na Filipczak, Diana 
Piecuch oraz Patryk 
Stasicki z klasy 6B 
przygotowali prezen-
tacje multimedialne  
z własnoręcznie wy-
konanymi zdjęciami  
i opisem drzew ro-
snących w okolicy. 
Znalazły się tam rów-
nież zdjęcia pięknych 
krajobrazów okoli-
cy  i starodrzewia  
z parku położonego  
w Markowcach.

Archiwum Zespołu Szkół w Pobiednie

Archiwum Zespołu Szkół w Pobiednie
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Dzień Babci i Dziadka to dzień szczególny – radosny dla 
wnucząt małych i dużych. Z tej okazji, jak co roku w 
przedszkolu przy Zespole Szkół w Pobiednie zorganizo-
wana została uroczystość z okazji tego ważnego święta. 

W tych szczególnych dniach dzieci nie mogły zaprosić 
swoich dziadków na przedstawienie z powodu pande-

mii  koronawirusa, ale nagrały dla nich film, na którym recy-
towały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.  

Rozstrzygnięcie konkursu „Chcę żyć zdrowo”

INFORMACJE ZE SZKÓŁ – POBIEDNO

Obchody Dnia Babci i Dziadka 
w Zespole Szkół w Pobiednie

Tradycyjnym elementem świętowania Dnia Babci  
i Dziadka jest wręczanie przez dzieci własnoręcznie wyko-
nanych laurek. Zarówno dzieci ze wszystkich grup przed-
szkolnych, jak i najmłodszych klas szkoły podstawowej 
wyraziły w ten sposób swoją miłość i wdzięczność do uko-
chanych osób. Dzień Babci i Dziadka to doskonała okazja 
do kształtowania w dzieciach uczuć miłości, dobroci i sza-
cunku. Dla tych wartości warto podtrzymywać to piękne 
święto.

W listopadzie  chętni uczniowie z klas 6 ze Szkoły 
Podstawowej w Pobiednie wzięli udział w wojewódz-
kim konkursie „ Chcę żyć zdrowo” organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkar-
packiego w Rzeszowie we współpracy ze Związkiem 
Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekolo-
gicznego”. 
 

Konkurs polegał na opracowaniu prezentacji multimedial-
nej p.t. ”Chce żyć zdrowo”.  Uczniowie musieli  w prezen-

tacji propagować zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek, 
prezentacja miała zwierać atrakcyjne treści  prozdrowotne  
z wykorzystaniem wiedzy i argumentów potwierdzonych 
przez świat nauki. Konkurs w naszej szkole koordynowała  
i  przygotowywała uczniów pani Elżbieta Pyszko.

Gratulujemy uczniowi klasy 6a Mateuszowi Maciej-
ko, którego praca został wyróżniona. Mateusz doskonale po-
radził sobie z tematem łącząc wiedzę o zdrowym odżywiani 
z osiągnieciami nauki  z dziedziny sportu. Rozdanie nagród 
odbyło się 28.12 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Archiwum Zespołu Szkół w Pobiednie

Archiwum Zespołu Szkół w Pobiednie
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Konkursy kuratoryjne
Zakończył się drugi etap Przedmiotowych Konkursów Ku-
ratoryjnych z geografii i historii. Miło nam poinformować, 
że uczeń Jan Rakoczy z kl. VIIa zakwalifikował się do III 
etapu  – wojewódzkiego z historii. Bardzo gratulujemy i ży-
czymy tytułu Laureata. 
 
„LAPBOOK – NA SANOCKIM ZAMKU”

W międzypowiatowym konkursie literacko-plastycznym zor-
ganizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Muzeum Historyczne w Sanoku, który został objęty Ho-
norowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
wzięło udział 30 uczestników ze szkół powiatu sanockiego, 
leskiego i bieszczadzkiego. Zadanie polegało na wykona-
niu lapbooka –interaktywnej książki, teczki tematycznej,  
w której uczniowie gromadzili informacje na temat sanoc-
kiego zamku. Po wnikliwej analizie prac jury ogłosiło wyniki.  
W kategorii najstarszych klas szkoły podstawowej: II miej-

1. Konkurs czytelniczy „Kreator” 
2. Konkurs ortograficzny „Ortograf”

Celem konkursów było głównie propagowanie czytel-
nictwa i umiejętności stosowania zasad ortograficznych  
w praktyce. Wyniki ich zmagań poznaliśmy na początku marca.  
Tytuły Laureatów w konkursie ortograficznym otrzymali:
• Aurelia Żytka (8a) I miejsce
• Jan Rakoczy (7a) I miejsce
• Maja Perkołup (8a) III miejsce
Tytuły Finalistów - wyróżnienie otrzymały:
• Oliwia Bednarz (7a)
• Dagmara Hnat (8a)

Tytuł Finalisty - wyróżnienie w konkursie czytelniczym 
otrzymał:
• Jan Rakoczy (7a)

W konkursach wzięli udział również: Konrad Rakoczy, 
Paweł Hnat, Róża Łupieżowiec, Patrycja Mularczyk, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki w swoich grupach wiekowych. 
Laureaci, finaliści otrzymali dyplomy i medale, pozostali 
uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. 

KONKURSY W  NASZEJ SZKOLE
sce zajął: Gabriel Nowecki, wyróżnienie otrzymała Maja 
Perkołup uczniowie z kl. VIII. 

Prace można zobaczyć w sali wystaw cza-
sowych Muzeum Historycznego w Sanoku  
oraz pod linkiem: youtu.be/u6AexHPXrK4 . 

Celem konkursu była promocja kreatywnego działania 
edukacyjnego wśród młodzieży, zachęcenie do czytania, roz-
budzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. Prace 
wykonane przez uczestników to źródło niesamowitych treści 
dotyczących zamku, zawierają niepowtarzalne, kreatywne, 
oryginalne rozwiązania. Ich odkrywanie pozwala poznać hi-
storię sanockiej twierdzy w zupełnie inny sposób.

GMINNY KONKURS W NOWOTAŃCU
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Ze-
spole Szkół w Nowotańcu 22.02.2021r. odbył się Gminny 
Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny w formie zdalnej.

Wszyscy reprezentanci naszej szkoły z klasy VIII stanęli 
na podium.
I miejsce - Róża Łupieżowiec
II miejsce - Maja Perkołup
III miejsce - Gabriel Nowecki

Konkurs miał na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności 
uczniów klas ósmych z terenu gminy, promowanie uzdolnień 
polonistycznych, zasad zdrowej rywalizacji oraz kształtowa-
nie umiejętności szybkiego i właściwego podejmowania de-
cyzji.

STYPENDIADA POLONISTYCZNA
W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyj-
nego „Stypendiada Polonistyczna” wzięło udział 9 uczniów 
naszej szkoły, którzy w grudniu rozwiązywali online zadania  
w następujących konkursach tematycznych: 

OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO 
(NIE TYLKO) DLA MISTRZÓW

14 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólno-
polskim konkursie ortograficznym „Dyktando (nie tylko) dla 
mistrzów” organizowanym przez Instytut Rozwoju Oświaty. 
Dyktando przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawo-
wych, a jego celem - praktyczne wykorzystanie zasad orto-
graficznych i interpunkcyjnych w formie zabawy edukacyjnej.
Z zasadami polskiej ortografii zmierzyło się 8 uczestników, 
którzy rywalizowali na trzech poziomach trudności:
• Poziom 1 – edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III)
• Poziom 2 – szkoła podstawowa (kl. IV-VI)
• Poziom 3 – szkoła podstawowa (kl. VII-VIII)
Uczniowie świetnie poradzili sobie z dyktandem oraz testem 
sprawdzającym nie tylko znajomość i praktyczne zastosowa-
nie zasad ortograficznych, ale także umiejętność logicznego 
myślenia, od której zależało zaznaczenie prawidłowej od-
powiedzi w teście przeprowadzonym w bezpiecznej formie 
online.
Otrzymane z IRO wyniki napawają dumą. Uczniowie naszej 
szkoły świetnie się zaprezentowali.
Tytuły laureatów i nagrody książkowe otrzymali:
•	 Jan Rakoczy - kl. VIIa - 2 miejsce
•	 Antoni Rakoczy - kl. II - 3 miejsce
•	 Michał Rakoczy - kl. V - 5 miejsce
Wyróżnienia:
Maja Perkołup, Aurelia Żytka i Dagmara Hnat - uczen-
nice kl. VIII
Dyplomy uznania:
•	 Magdalena Łuszcz - kl. V
•	 Paulina Nowak - kl. VIII
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych 
wyników, tym bardziej, że wszyscy wiemy, iż ortografia pol-
ska nie należy do najłatwiejszych.
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„CUD NAD WISŁĄ 1920. 
MODLITWA W HUKU ARMAT”

- KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY
Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Mu-
zeum Historyczne i Starostwo Powiatowe  
w Sanoku zaprosili  uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału 
w konkursie „Cud nad Wisłą 1920. Modlitwa w huku armat”. 
Konkurs miał na celu upamiętnienie 100. rocznicy zwy-
cięstwa Polski w wojnie polsko-bolszewickiej, a także 
kształtowanie i pogłębianie wśród dzieci i młodzieży po-
staw patriotycznych oraz szacunku do polskiego dzie-
dzictwa narodowego i jego chrześcijańskiego funda-
mentu. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu pra-
cy plastycznej w formie niepowtarzalnego i oryginalne-
go plakatu, inspirowanego tematem Bitwy Warszawskiej  
z 1920 roku. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy V – Mi-
chał Rakoczy, który zajął II miejsce w kategorii klas IV-VIII. 

Głównymi celami konkursu było przypomnienie roli II Rze-
czypospolitej Polskiej, popularyzowanie wiedzy historycznej 
dotyczącej walki o niepodległość Polski oraz kształtowanie 
postaw patriotycznych. Tematyka konkursu dotyczyła ludzi 
oraz życia politycznego i gospodarczego na kresach wschod-
nich II Rzeczypospolitej Polskiej. 

UCZCILI CUD NAD WISŁĄ 
Z 1920 ROKU

W ogólnopolskim konkursie pt. „100. rocznica Bitwy War-
szawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce.” orga-
nizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz 
Centralną Bibliotekę Wojskową  im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Warszawie nasi uczniowie otrzymali specjalne 
wyróżnienia. 
W kategorii plastycznej - Julia Roczniak, autorka kartki 
pocztowej. 
W kategorii graficzno-literackiej- Jan Rakoczy, autor wiersza.

INFORMACJE ZE SZKÓŁ – BUKOWSKO

KONKURSY W  NASZEJ SZKOLE
KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

- Z PAMIĘTNIKA ANI SHIRLEY

Uczennice klasy VIa zajęły I (Gabriela Kaczmarska)  
i II miejsce (Emilia Kunda) w konkursie zorganizowanym 
przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Ustrzykach 
Dolnych. Prace miały charakter książki z ilustracjami, uczest-
niczki wymyśliły dalsze przygody bohaterów książki „Ania 
z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery i opisały je 
w formie pamiętnika.

KONKURS 
PLASTYCZNO-CZYTELNICZY

Dwa pierwsze, równorzędne miejsca w konkursie plastycz-
no - czytelniczym „Kiedy Astrid była mała…” zajęły uczen-
nice klasy VIa Gabriela Kaczmarska i Ewa Paprocka. 
Organizatorem wydarzenia edukacyjno - kulturalnego była 
Biblioteka Pedagogiczna w Krośnie, Filia w Ustrzykach Dol-
nych. Uczestniczki wykonały książki inspirowane powieścia-
mi szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren. Dodatkowo w twórczy 
sposób zilustrowały opisywane przygody bohaterów.

KONKURS HISTORYCZNY 
W SOKOLE

W powiatowym konkursie historycznym pod hasłem: „Kresy 
– polskie dziedzictwo na wschodzie” zorganizowanym przez 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku nasi ucznio-
wie odnieśli sukcesy- zajmując kolejno:
•	 I miejsce - Jan Rakoczy
•	 III miejsce - Róża Łupieżowiec
•	 IV miejsce - Maja Perkołup

W konkursie wzięli udział również Michał Rakoczy, Fabian 
Pyszko, Maja Perkołup, Gabriel Nowecki. 
Głównym celem konkursu było pogłębienie wiedzy 
wśród uczniów szkół podstawowych na temat histo-
rii, tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac  
na temat „Bitwy Warszawskiej 1920 r. Człowiek, miejsce, 
zdarzenie. 

Uczniowie brali udział w konkursach gminnych, powiatowych 
związanych z uroczystościami państwowymi i świętami,  
w których zajmowali czołowe miejsca, informacje o nich 
można znaleźć na stronie internetowej szkoły.



Wszystkich chętnych, którzy chcie-
liby włączyć się w organizację biegu 
zapraszamy do współpracy. Zaprasza-
my serdecznie sponsorów, dla których 
promocja aktywności fizycznej to waż-
ny element wspierania mieszkańców 
regionu. Zachęcamy także wolonta-
riuszy, którzy chcieliby wziąć udział  
w wydarzeniu ważnym dla naszej lokal-
nej społeczności.  

ORGANIZATOR 
WYDARZENIA: 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Bukowskiej w Bukowsku, 

Osoba do kontaktu: 
Joanna Olchawa 013 46 74 015 wew. 37 
email: jolchawa@bukowsko.pl 

lub 
Joanna Niemiec-Hnat, tel. 013 46 74 015, 
wew. 58 email:jniemiechnat@bukowsko.pl

Źródło: tropemwilczym.org
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W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym 
– Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, 
honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antyko-
munistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963  
w obrębie przedwojennych granic RP.

W 2013 grupa pasjonatów i działa-
czy społecznych postanowiła zor-

ganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło 
Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja 
biegu miała charakter surwiwalowy  
a wzięło w niej udział 50 uczestników. 

W 2020 roku w Biegu już wystarto-
wało ponad 75 000 uczestników z 370 
miast: ok 300 miast-partnerów, 9 miast 
zagranicznych (Chicago, Christchurch, 
Herdorf, Keysborough, Londyn, Nowy 
Jork, Penrose Park, Wiedeń, Wilno), 
50 miast (w ramach biegów garnizo-
nowych) oraz 7 misji wojskowych za 
granicą (Afganistan, Bośnia i Hercego-
wina, Irak, Kosowo, Łotwa, Republika 
Środkowoafrykańska, Rumunia), gdzie 
hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie 
tylko polscy żołnierzy, ale również żoł-
nierze z  USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.

Tegoroczna IX edycji  Biegu Tropem 
Wilczym planowana jest na 16 maja. W 
tym roku po raz pierwszy bieg odbędzie 
się również w Bukowsku. Organizato-
rem wydarzenia jest Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Bukowskiej we współpracy 
z Urzędem Gminy Bukowsko oraz Sta-
rostwem Powiatowym w Sanoku.

 W ramach projektu planujemy Bieg 
Rodzinny na 1963 metry (odwołanie 
do roku w którym zginął ostatni, pole-
gły w walce Żołnierz Wyklęty – Józef 
Franczak ps. Lalek), który jest wspólny 
dla wszystkich miast i startuje w całej 
Polsce o godz. 12:00.  Proponujemy 
również Bieg Główny dla zaprawionych 
biegaczy na 10 km oraz dla dzieci Bieg 
Przedszkolaka i Juniora na 160 i 500 m. 

Start i meta planowana jest  
w centrum Bukowska przy remizie OSP.  
O szczegółach trasy i wydarzeniach 
towarzyszących będziemy informować 
na bieżąco na stronie gminy Bukowsko 
oraz gminnym fanpage’u.  

Zapisy już wystartowały na stronie: 
competitions.timekeeper.pl/compe-
titions/41

Zapraszamy do rejestracji na dy-
stansach 1963 m lub na 10 km. Uczest-
nicy biegu na 10 km mogą pobiec ró-
nież na  1963 m bez pomiaru czasu.

Niestety liczba miejsc jest ograni-
czona. Do dyspozycji mamy 200 nu-
merów starowych. Dzieci rejestrowane 
będą przed biegiem w biurze zawodów. 
Udział w biegach dzieci i młodzieży do 
15 roku jest bezpłatny.



KWARTALNIKSPORT

17GAZETA GMINY BUKOWSKONr 1(65) 2021 

Od roku 2015 przy Szkole  
w Bukowsku funkcjonuje 
GSP Uczniowski Klub Spor-
towy.  Pod nadzorem wy-
kwalifikowanych trenerów 
prowadzone są zajęcia spor-
towe głównie z piłki nożnej 
dla chłopców i dziewczynek 
od 5 roku życia. 

W ostatnich dwóch latach 
zainteresowanie treninga-

mi w szkółce znacznie wzrosło  
i  na dzień dzisiejszy uczęszcza 
do niej 26 dzieci w dwóch gru-
pach wiekowych.  Uczęszczają 
do niej dzieci z całej naszej gmi-
ny, w tym z Bukowska, Wolicy, 
Nowotańca czy Nagórzan.

Dzięki zaangażowaniu no-
wego zarządu oraz pracy trene-
ra drużyna podejmuje wyzwa-
nia sportowe w organizowanych 
przez okoliczne kluby turniejach 
osiągając imponujące wyniki. 

W listopadzie 2020 roku 

Sukcesy GSP Uczniowskiego 
Klubu Sportowego

nasi najmłodsi wzięli udział  w rozgryw-
kach w Zagórzu. Turniej ADR Kolejarz 
CUP gościł takie drużyny jak  Dukla, 
Zagórz, Sanok, Przysietnica, Ryma-
nów. Owocem regularnych treningów   
i ciężkiej pracy było zwycięstwo naszych 
dzieciaków.  Pokonując wszystkie druży-
ny UKS zdobył 1 miejsce, a tym samych 
do naszej kolekcji dołączył ogromny Pu-
char z którego wszyscy byliśmy bardzo 
dumni.  

Zaś 6 lutego br. na Hali Sportowej  
w Sieniawie odbył się kolejny  turniej  
w ramach cyklu  „Akcja Rywalizacja” .  
O najwyższe miejsce, nagrody i puchary 
zmagały się dwie grupy z naszej szkółki.

Ponadto w turnieju udział wzięły takie 
zespoły jak: Aktiv Pro Rymanów, Karpaty 
Krosno, Aktiv Pro Zarszyn.

Podczas meczowej rywalizacji, na bo-
isku nie było nam równych.  Nasze zespo-
ły powtórzyły poprzednią grę i z najlep-

szymi wynikami,  w pięknym stylu zajęły 
pierwsze i drugie miejsce. 

Emocje podczas wszystkich meczy 
naszych  młodych sportowców, determi-
nacja i motywacja sportowa była nie do 
opisania. Cała ekipa stanęła na wysokości 
zadania. Z pucharem, medalami na szyi 
i zasłużona dumą na twarzach powrócili 
do domów.  

Niestety ze względu na sytuacje wy-
stępującą w naszym kraju od prawie roku 
udział w turniejach musiał odbywać się 
bez udziału publiczności co bardzo nas 
smuciło.  Doping rodziców, oklaski, brawa 
i ogólny gwar w trakcie meczu to pod-
stawa, której brakowało nie tylko uczest-
nikom spotkania ale i rodzicom, którzy 
zazwyczaj towarzyszą swoim młodym 
adeptom w trakcie zmagań turniejowych.  
To również dla nich udział w turnieju jest 
czasem dumy  i radości ze swoich dzieci. 
Jest to chwila, która tak bardzo łączy róż-

ne pokolenia oraz światy, skupiając się na 
tej jednej chwili – chwili szczęścia z suk-
cesów ich małych piłkarzy. 

Szkoda, że musimy ograniczać liczeb-
ność naszego team’u dopingującego,  ale 
miejmy nadzieje że już wkrótce będziemy 
mogli wspólnie kibicować naszej wspania-
łej drużynie, która mimo że z niewielkiej 
miejscowości, ma wielkie serce do gry  
i pokazuje wszystkim, że dzięki wspólnej, 
systematycznej i ciężkiej pracy można 
stanąć na podium.

 Dziękuję z całego serca za zaangażo-
wanie wszystkim, którzy pracują i wierzą 
w nasze dzieci i ich pasje, bo tylko dzięki 
wspólnemu działaniu będziemy mogli cie-
szyć się takimi sukcesami jak dziś. 

„Spotkać się to początek
Zgodzić się to postęp

Pracować razem to sukces”
Marzena Łabaj 

Do treningów drużyna LKS Bukowianka Bukow-
sko powróciła z zachowaniem reżimu sanitarnego  
15 stycznia. Zajęcia prowadzone były dwa razy 
w tygodniu na obiektach Szkoły Podstawowej  
w Bukowsku tj. orlik oraz sala gimnastyczna, a także 
na siłowni. W czasie okresu przygotowawczego roze-
graliśmy 5 sparingów (4 wygrane, 1 przegrana):

• Bukowianka Bukowsko 2:3 Kotwica Korczyna
• Bukowianka Bukowsko 5:3 Karpaty Klimkówka
• Bukowianka Bukowsko 2:0 Victoria Pakoszówka
• Bukowianka Bukowsko 7:3 Karpaty Krosno junior młodszy
• Bukowianka Bukowsko 3:1 Szarotka Uherce.

Podczas sezonu przygotowawczego po 1,5 sezonu przerwy 
do zespołu powrócił Jakub Wyciszkiewicz z Cosmosu Nowota-
niec, z drużyną pożegnał się Kamil Kruszyński, który odszedł 
do drużyny z którą w ramach rozgrywek A klasy mierzymy się  
w drugiej kolejce, czyli BKS Bieszczady Jankowce.

Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie rundy wio-
sennej, jednocześnie mając nadzieję, że uda się ją rozegrać  
w całości pomimo „pandemicznych czasów”.

Bukowianka Bukowsko 
– przygotowania do sezonu

archiwum GSP Uczniowski Klub Sportowy
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Maraton MTB 
znów w Bukowsku

Szanowni Państwo z wielką przyjemnością informujemy, że od początku 
roku pracujemy już nad przygotowaniem maratonu MTB w Bukowsku. 
Impreza planowana jest na 25 lipca i odbędzie się pod nazwą „Do-Met 
Bukowsko”. Mamy nadzieję, że sytuacja związana z pandemią CO-
VID-19 nie wprowadzi ograniczeń, które uniemożliwią nam organizację 
wydarzenia. W trakcie wyścigu każdy znajdzie coś dla siebie od emo-
cji związanych ze współzawodnictwem sportowym po ucztę kulinarną  
i atrakcje dla dzieci i młodzieży. Już dziś zarezerwujcie czas. Zaprasza-
my 25 lipca do Bukowska.

Sezon na Orliku 
już rozpoczęty!!!

Orlik w Bukowsku  ponownie zna-
lazł się w grupie boisk które otrzy-
mały dofinansowanie z projektu 
Lokalny Animator Sportu w roku 
2021. Dzięki czemu już od 1 mar-
ca można korzystać z boiska pod 
czujnym okiem Animatora. 

Godziny otwarcia Orlika będą aktuali-
zowane co tydzień na stronie www.

bukowsko.pl.
W roku 2021 do projektu zakwa-

lifikowanych zostało1676 Boisk Orlik  
i  2506 Animatorów, którzy będą na 
nich prowadzić zajęcia. Do udziału  
w projekcie aplikowało 1818 Orlików.

Projekt „Lokalny Animator 
Sportu” jest systemowym roz-
wiązaniem, którego głównym 
celem jest upowszechnianie aktyw-
ności fizycznej i sportu wśród dzieci  
i młodzieży poprzez umożliwienie 
udziału w sportowych zajęciach poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych, dofinan-
sowanych ze środków Ministerstwa 
Sportu, w ramach zadań realizowanych 
przez Ministra Sportu.

Zajęcia te realizowane są przez lo-
kalnych animatorów sportu w oparciu 
o infrastrukturę, powstałą w ramach 
rządowego programu „Moje Boisko 
Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lo-
kalnej infrastruktury sportowej. Ani-
matorzy zarządzający Boiskami Orlik 
posiadają odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia do pracy z dziećmi i mło-
dzieżą. 

pixabay.com
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Czy Sanok poszerzy swoje  
granice administracyjne?

Planowane jest poszerzenie granic administracyjnych 
Gminy Miasta Sanoka o sołectwa: Bykowce, Czerteż, Mię-
dzybrodzie, Płowce, Sanoczek, Stróże Małe, Stróże Wiel-
kie, Trepcza, Zabłotce oraz Zahutyń. Jak wynika z sondaży, 
mieszkańcy nie wykazują chęci przyłączenia się do miasta. 

 
Nowa wioska w Bieszczadach

Taką wizję chce realizować burmistrz Ustrzyk Dolnych. Na 
33 hektarach należących do gminy zamierza zbudować nową 
wioskę. Przede wszystkim chce zagospodarować fragment 
linii brzegowej Jeziora Solińskiego. 

Wieści z regionu
Pierwszy w Polsce magazyn energii 

wykorzystujący moduły Tesla
W Rzepedzi powstał magazyn energii zbudowa-

ny przez PGE Polska Grupa Energetyczna. Jest on  
w stanie samodzielnie zapewnić dostawy prą-
du dla tysiąca gospodarstw domowych przez około  
2 godziny. To zestaw akumulatorów, które wykorzystywane 
są nie tylko do gromadzenia energii, ale także stabilizacji 
sieci oraz zasilania rezerwowego.

W Wańkowej powstanie nowoczesna 
stacja narciarska

W miejscowości Wańkowa w bieszczadzkiej gminie Ol-
szanica powstaje jedna z najnowocześniejszych stacji nar-
ciarskich w województwie podkarpackim. Centrum aktywnej 
turystyki i sportu Bieszczad Ski może rozpocząć swoją dzia-
łalność już w grudniu tego roku.

Ciekawa wystawa 
w Muzeum Historycznym

Zatytułowana została „Piast Total War” i tytuł ten dosko-
nale ukazuje jak wielka była różnorodność uzbrojenia wojów 
wczesnopiastowskich. Można podziwiać jaką wagę przykła-
dano do podkreślenia wyjątkowości broni, pokrywając jej 
powierzchnię bogatymi zdobieniami. Wystawę można obej-
rzeć do 30 czerwca 2021 

Nowa atrakcja w Klasztorze 
Karmelitów Bosych w Zagórzu

Jesienią zostanie oddane do użytku foresterium, pierw-
szy obiekt XVIII-wiecznej siedziby zakonu odbudowany  
w całości. Powstaje nowoczesne Centrum Kultury, w którym 

możliwe będzie m.in. wirtualne zwiedzanie ruin i podziemia 
klasztornego oraz obejrzenie najważniejszych epizodów 
związanych z historią obiektu, np. wielkiego pożaru, który 
zniszczył zagórski klasztor czy słynnych walk konfederatów. 

Pierwsza stacja ładowania 
samochodów elektrycznych 

w Bieszczadach
Przy browarze Ursa Maior w Uhercach Mineralnych po-

wstała pierwsza w Bieszczadach profesjonalna stacja ła-
dowania samochodów elektrycznych. Stacja wyposażona 
jest w dwa stanowiska do ładowania równoległego oraz 
możliwością ładowania rowerów elektrycznych i innych po-
jazdów.

Wilki nadal groźne
1 marca wilki zaatakowały drwali przy lesie pomiędzy Zmien-

nicą a Brzozowem. Zwierzęta nie bały się nawet pracujących 
na najwyższych obrotach pił spalinowych. Natomiast w gminie 
Lutowiska około 10 metrów od domów doszło do ataku wilków 
na łanię. W ostatnich miesiącach i latach wilki widywane są  
w Zmiennicy regularnie, zarówno w dzień jak i w nocy.

Sanok i Solina ważnymi punktami 
Podkarpacie VR 360

Na kanale Podkarpackie Przestrzeń Otwarta w serwisie 
YouTube opublikowano film promocyjny ukazujący wojewódz-
two podkarpackie. Został on wykonany w technologii VR 360 
stopni. W materiale można oglądać również charakterystyczne 
miejsca dla naszego regionu, m.in. Zamek Królewski w Sano-
ku, zaporę w Solinie czy taras widokowy w Górach Słonnych.

Inkubator przedsiębiorczości
Gmina Zagórz zaprasza przedsiębiorców do zgłaszania 

potrzeb w zakresie korzystania z inkubatora przedsiębiorczo-
ści. Z inkubatora będą mogły skorzystać osoby zamierzają-
ce podjąć działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność gospodarczą. Zapotrzebowanie należy 
zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu.

Politechnika Rzeszowska zwiększa 
standard domów studenckich

Chcąc zapewnić studentom jak najlepsze warunki miesz-
kaniowe, systematycznie podnoszony jest standard domów 
studenckich. W ramach przebudowy w akademiku powsta-
nie 65 segmentów mieszkalnych, przeznaczonych dla 195 
studentów, w tym dwa segmenty na parterze dostosowane 
dla osób z niepełnosprawnościami.             Maria Ambicka
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„Ukochany Ojciec, Ojciec czułości w posłuszeństwie 
i w gościnności, Ojciec twórczej odwagi, robotnik, 
zawsze w cieniu” - tymi słowami Papież opisuje  
w czuły i poruszający sposób Świętego Józefa. Czyni 
to w Liście Apostolskim „Patris corde – Z Ojcowskim 
sercem”, opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogło-
szenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła Katolic-
kiego. Dla uczczenia tej rocznicy Papież Franciszek 
ogłosił od 8 XII 2020 do 8 XII 2021 rok specjalny 
„Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa Chrystusa. 

Na kartach Nowego Testamentu nie znajdziemy ani jed-
nego słowa wypowiedzianego przez Józefa, męża Maryi. 

Ewangeliści spisali tylko jego czyny. Dlatego Józef z Naza-
retu nazywany jest milczącym świętym. Wiemy, że pocho-
dził z królewskiego rodu Dawida, ale nie posiadał majątku. 
Świadczy o tym ofiara, którą wraz z Maryją złożyli podczas 
Ofiarowania Jezusa w świątyni, była nią para gołębi. Taką 
ofiarę zwyczajowo podczas takiego obrzędu składali ubodzy 
rodzice. Wiemy też, że Józef z Nazaretu zarabiał na życie 
jako cieśla. Jako mąż Maryi , wprowadzony przez Anioła  
w tajemnicę Jej boskiego macierzyństwa, zgadza się zostać 
przybranym ojcem Jezusa – w ten sposób Syn Maryi zostaje 
zaliczony do potomków Dawida. Józef wypełnia  wszystkie 
wymagane przez żydowskie prawo obowiązki ojca. Dzie-
cię zostaje obrzezane, Józef nadaje Mu imię, ofiarowuje Je  
w świątyni. Dlatego w oczach Jemu współczesnych Jezus był 
uważany za Syna Józefa. Jak pisał Ojciec Święty  Jan Paweł 
II w Adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos  „O świętym 
Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła”: 
„Nie jest to ojcostwo pochodzące ze zrodzenia, ale nie jest 
ono „pozorne” czy też tylko „zastępcze”. Posiada pełną au-
tentyczność ludzkiego ojcostwa, ojcowskiego posłannictwa 
w rodzinie.(...). Na tej zasadzie nabierają właściwego zna-
czenia słowa Maryi skierowane do dwunastoletniego Jezusa 
w świątyni: „ojciec Twój i ja … szukaliśmy Ciebie”. Przedziw-
ne losy św. Józefa stały się także tematem pięknej refleksji 
papieża, św. Jana XXIII, który żywił wielkie nabożeństwo do 
św. Józefa: „Nie posiadał on ani zaszczytów i chwały, ani 
pieniędzy i dostatku, ani władzy i poważania, ani miłości 
ziemskich i rozmaitych przyjemności, ani osobistej sławy czy 
też budzącego szacunek zawodu. Nie posiadał nic z tego, co 
świat ceni. Gdy chciano Jezusa wyszydzić, mówiono o Nim 
nie tylko, że jest wieśniakiem, i to wieśniakiem z Nazaretu, 
lecz również, że jest synem cieśli. Od Boga natomiast otrzy-
mał św. Józef to, czego Stwórca nie powierzył nikomu inne-
mu na świecie, ani najpotężniejszemu, ani najbogatszemu, 
ani najsławniejszemu, ani najbardziej energicznemu, ani 
jednym słowem najznakomitszemu z ludzi. Właśnie Józefowi 
Bóg powierzył swego Jednorodzonego Syna i tę nad wszelki 
wyraz subtelną istotę, jaką była Matka Jezusa”.

    Największe na świecie sanktuarium św. Józefa znajdu-
je się w Montrealu (Kanada), a najstarsze – w Kaliszu. Kult 
Opiekuna Jezusa i Małżonka Maryi istnieje tutaj od około 
350 lat i wiąże się z cudownym obrazem Świętej Rodziny, 
czczonym powszechnie jako wizerunek św. Józefa Kaliskie-
go. Według tradycji cudowny obraz Świętej Rodziny został 

ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA

ofiarowany kaliskiej kolegiacie około 1670 roku. W starych 
zapisach parafialnych można znaleźć informację, że jego fun-
datorem był mieszkaniec podkaliskiej wsi Szulec o nazwisku 
Stobienia, prawdopodobnie sołtys lub zarządca tamtejszego 
majątku. Człowiek ten bardzo długo leżał złożony paraliżem. 
Zmęczony długotrwałą chorobą prosił św. Józefa o wyjedna-
nie łaski uzdrowienia lub dobrej śmierci. Pewnej nocy ukazał 
mu się sędziwy starzec, w którym Stobienia rozpoznał głowę 
Świętej Rodziny. Św. Józef powiedział: „wyzdrowiejesz, jeżeli 
każesz wymalować obraz i ofiarujesz go kolegiacie kaliskiej”. 
Następnie opisał szczegółowo, jak obraz powinien wyglądać. 
Chory wypełnił polecenie Świętego. Kiedy ujrzał malowidło, 
ucałował je i został uzdrowiony. Wdzięczny ozdrowieniec 
przekazał obraz kolegiacie i ufundował ołtarz dla tego nie-
zwykłego wotum. Już w 1767 r. wizerunek z kolegiaty kali-
skiej został oficjalnie uznany za „łaskami słynący”, a trzy lata 
później – za cudowny. W połowie XVIII w. wojewoda trocki 
książę Andrzej Ogiński ufundował dla obrazu srebrne sukien-
ki. Pod koniec osiemnastego stulecia Ojciec Święty Pius VI 
dokonał koronacji obrazu. Była to pierwsza na świecie deko-
racja wizerunku św. Józefa koronami papieskimi. Św. Józef 
Kaliski otrzymał także dwa papieskie pierścienie: od Piusa X 
oraz od Jana XXIII. 

Halina Martowicz
Literatura:                                                                                   

Nasza Arka, nr3(99) 2009r.
Temat numeru: „Święty Józef”.
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Nauka zawodu

Po ukończeniu szkoły podstawowej (14 lat) w dniu 1 
września rozpocząłem naukę zawodu u mistrza Józe-
fa Sobolewskiego (Klucznik). W kuźni oprócz majstra 
pracował Feliks Żytka (Hakiel), który też wcześniej 
tu zdobywał zawód. W styczniu Felek wyjechał do 
Wolicy i zostałem z majstrem sam. Umowa o naukę 
zawodu zobowiązywała mnie do np. rozpalania ognia 
o godzinie 7:00 rano, pracy bez żadnych zwolnień, od 
rana do zmierzchu zimą i latem, z przerwą na posi-
łek. Pracowaliśmy przy naturalnym świetle ponieważ 
nie było prądu. Nie było także maszyn – cała praca 
wykonywana była siłą ludzkich mięśni (przekuwanie, 
kucie żelaza, wiercenie otworów, zgrzewanie – hyc). 

góry (ludzie, jeśli mieli zegary to niemieckie – przywiezione 
z zachodu). Matka miała przy łóżku latarkę i w nocy mogła 
sprawdzić godzinę. Nie było więcej pomyłek, chociaż był już 
listopad i rano było ciemno. 

Praca bardzo mi się podobała. Podpatrywałem, co i jak 
majster robi. Po trzech dniach nauki umiałem już zahartować 
przebijak do robienia otworów w podkowach na „hufnale”. 
Po jakimś czasie, przebijak i przecinak trzeba było przekle-
pać, zahartować, bo to były podstawowe narzędzia do pracy. 
Po pół roku nauki, majster gdzieś wyjechał, a ja zostałem w 
kuźni sam. Przyszedł rolnik Hujsak Andrzej (od Trzmiela) bo 
potrzebował poklepać siekierę. Nigdy jeszcze tego nie ro-
biłem. Gospodarz uparł się, żeby mu zrobić, bo bardzo po-

Aby rozpalić ogień trzeba było przygotować suche drewno 
z czapy, podłożyć wiecheć słomy i podpalić. Następnie 

obracało się korbą wentylatora, aby ogień się rozpalił. Na 
rozpalone drewno sypało się koks. Przy takim rozpalaniu 
było bardzo dużo dymu, gdyż nad paleniskiem nie było ko-
mina (kapy), dlatego dym rozchodził się po całej kuźni. W 
jednym czasie zasłaniałem twarz kufajką i obracałem korbą 
wentylatora. Przez cały dzień trzeba było pilnować by ogień 
nie zgasł. Robota była nie tylko z ogmiem, ale i szlifowanie 
siekier, lemieszy, wybijanie otworów w podkowach itp. Bar-
dzo lubiłem tę naukę. Do domu wracałem choć wysmarowa-
ny, brudny i zmęczony, ale zadowolony. 

Do kuźni dochodziłem skrótami, było trochę bliżej i lepsza 
droga. Szło się między domami przez ogrody.  Po drodze 
mieszkali Szaszowski Jan, Rak Wojciech, Bednarz Euzebiusz, 
Klepczyk Franek (Mimik), Chrząszcz Władek - ”Antosia”, Huj-
sak Felek – „Tetlok” i przez potok do Sobolewskiego. Kładkę 
przez potok, często zabierała woda i wtedy było dostać się 
na druga stronę.

W domu nie było zegara, więc trudno było utrafić na 
7:00. Matka budziła mnie mówiąc: „Wstawaj, bo się rozwid-
nia”. Po wstaniu robiłem sobie śniadanie, codzienie to samo 
przez 2 miesiące. Do pudełka z pasty wlewałem denaturat 
i stawiałem między dwoma drewnami, na nich wkładałem 
patelnię, następnie podpalałem denaturat i na patelni sma-
żyłem 2 jaja. Pewnego razu matka obudziła mnie, jak zwykle 
informując, że się rozwidnia. Czułem jednak, że nie jestem 
jeszcze wyspany i jest zbyt ciemno. Wstałem jednak i posze-
dłem. Tym razem główną drogą, chociaż błotnistą, jednak 
nie trzeba było przechodzić przez rowy i potok. Wziąłem la-
tarkę, aby gdzie trzeba poświecić. Doszedłem do kościoła, 
poświeciłem na dzwonnicę, na której był zegar i zobaczyłem, 
że była 2:00 w nocy. Wróciłem do domu i położyłem się spać. 
Zasnąłem i przyszedłem do kuźni na godzinę 8:00, ponieważ 
obydwoje z matką zapaliśmy. Majstrowi musiałem wszystko 
wyjaśnić, że matkę zmyliło światło księżyca i obudziła mnie 
w środku nocy. Następnego dnia ojciec pojechał konnym 
wozem do Nowotańca do zegarmistrza (Sabat) i kupił od 
niego zegar „na wagę”. Z szafki zegara zwisał łańcuszek, 
na końcu, którego był ciężarek waga (zazwyczaj w kształcie 
szyszki). Rano i wieczorem trzeba było tę wagę podciągać do 

trzebował tej siekiery. Zabrałem się za robotę, wyklepałem, 
wyostrzyłem, ale z hartowaniem był problem. Kilka razy na-
grzewałem i hartowałem zanim mi to dobrze wyszło. Rolnik 
ten codziennie przechodził koło kuźni, gdy odnosił mleko do 
mleczarni, która była w areszcie ( w budynku po spalonym 
sądzie), więc często wstępował na rozmowę z majstrem. 
Wiele razy wspominał jak dobrze wyklepałem i zahartowa-
łem jego siekierę.

Kontynuując wspomnienia Pana Feliksa Pleśniarskiego, wra-
camy do okresu nauki zawodu i początków pracy zawodo-
wej. Wspomnienia będą zamieszczane w odcinkach w kolej-
nych wydaniach Kwartalnika.

Wspomnienia Pana Feliksa Pleśniarskiego c.d.
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Kapliczka na Kamieńcach 
w Woli Sękowej

Sto dwadzieścia trzy lata /1795-1918/ 
trwania w niewoli swoje piętno odcisnę-
ło również na mieszkańcach Woli Sęko-
wej, którzy złożyli ogromną daninę krwi. 
Symbolem tamtych odległych czasów 
był prosty drewniany krzyż ustawiony 
na skrzyżowaniu dróg prowadzących 
do wsi i do lasu. Odegrał też szczegól-
ną rolę po odzyskaniu przez Polskę nie-
odległości w 1918 roku, kiedy to roz-
szalała się epidemia. Szczególnie duża 
śmiertelność była wśród dzieci. Choroba 
dziesiątkowała ludzi, zdarzało się tak  
w niektórych domach nie miał kto paść 
bydła. Według relacji śp. Tadeusza Cza-
pli, zrozpaczeni rodzice modląc się pod 
krzyżem zostawiali ubranka dziecięce, 

Nowe dzieło Pana 
Henryka Radożyckiego
W dobie powszechnej dziś globaliza-
cji wszelkich form życia dostrzega się 
jednocześnie wyraźny nurt, zmierza-
jący do określenia odrębności i indy-
widualności, a zarazem wyznaczenia 
swoistej tożsamości poszczególnych 
regionów bądź miejscowości, nazy-
wanych mianem „małej ojczyzny”. 
Właśnie w tych kategoriach trze-
ba spojrzeć na pracę Pana Henryka 

Radożyckiego – pasjonata historii, 
autora wielu ciekawych publikacji 
dotyczących dziejów historycznych 
Bukowska. Można już zapoznać się 
z kolejnym dziełem Pana Radożyc-
kiego, pt. „BUKOWICA I OKOLICE W 
WOJENNYM OGNIU – WSPOMNIENIA 
OFIAR I OPRAWCÓW – dla upamięt-
nienia bohaterskiego poświęcenia”.

fot. Zdzisław Bednarczyk

wierząc że oddalą w ten sposób chorobę  
i ocalą swoje pociechy. Z czasem krzyż 
pochylił się ku upadkowi, ale pamięć 
ludzka przetrwała. To miejsce ponownie 
postanowił uświęcić p. Marian Czapla  
z małżonką Adamią, budując kaplicz-
kę przed swoim domem mieszkalnym.  
W tamtych latach nie wydawano pozwo-
leń na tego typu budowle, dlatego spra-
wą zainteresował się Urząd d/s Wyznań 
w Krośnie a fundator dostał wezwanie. 
Pełniąc w tym czasie funkcję organisty  
w kościele parafialnym w Nowotańcu, 
będąc niejako osobą publiczną tłumaczył, 
że czuł się w obowiązku ponownie po-
święcić to miejsce. Na szczęście skończy-
ło się na karze pieniężnej, a po jej uisz-
czeniu sprawa została zamknięta.

Kapliczka ta została wybudowana  
w 1983 r. całości przez fundatora, wg. 
własnego projektu, na planie prostoką-
ta, o wymiarach 1,20 m x 1,70 m i wy-
sokości ponad 3 m. Fundament i cokół 
został wykonany z kamienia, natomiast 
elewacja w kolorze budynku mieszkal-
nego. Powyżej  odlew tablicy z symbola-
mi chrześcijańsko-narodowymi, tj. orzeł 
w koronie, Matka Boska Częstochowska  
w Dzieciątkiem Jezus w koronie oraz 
napisy.

Kapliczkę wieńczy oświetlona figura 
niepokalnie poczętej Maryi Panny, która 
objawiła się skromnej zakonnicy Kata-
rzynie Labovre. Medalik zakonnicy z ob-
jawionym wizerunkiem Maryi został na-
zwany cudownym medalikiem. Figurę 
fundator zakupił w Przemyślu, umiesz-

czając ją w przeszklonej ze wszystkich 
stron wnęce. Było to symboliczne po-
dziękowanie Pani Świata za wielokrotne 
ocalenie z wypadków.

Nad wnęką widnieje data budowy  
i płaskorzeźba papieża J.P. II, wykona-
na z brązu. Dach wielospadowy został 
wykonany w stylu zakopiańskim i po-
kryty gontem, doskonale harmonizu-
jąc z dachem budynku mieszkalnego 
i kościoła. Na szczycie dachu znajduje 
się prosty drewniany krzyż z czarnego 
dębu, nawiązujący do poprzednika, 
tylko znacznie mniejszy. Obok znajdu-
je się figura św. Jana Pawła II wyrzeź-
biona osobiście przez fundatora na IX 
Międzynarodowej Akcji Artystycznej  
w Woli Sękowej w 2014 roku.

Przebywając w tym miejscu, nama-
calnie czujemy obecność Boga, jego 
matki, św. Michała Archanioła oraz św. 
Jana Pawła II - Wielkiego Polaka. 

Przechodząc obok kapliczki, po-
czujmy obowiązek zmówienia choćby 
krótkiej modlitwy zakończonej znakiem 
krzyża, tak jak to czynili przez lata nasi 
ojcowie, aby i w naszym codziennym 
zagubieniu odnaleźć na nowo prawdzi-
wą drogę do Boga.

Zdzisław Bednarczyk

Od Redakcji: Przepraszamy za błąd, 
który wkradł się w poprzednim kwar-
talniku. Dotyczył miejsca gdzie znaj-
duje się kapliczka. Oczywiście jest to 
Wola Sękowa.
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Doskonale skon-
struowany krymi-
nał, gęsta atmosfera 
małej społeczności  
i zagadki z przeszło-
ści, które nigdy nie 
miały ujrzeć światła 
dziennego.

„W mroźny zimo-
wy poranek na skraju 

mazurskiej wsi zostaje znalezione ciało 
zakonnicy. Początkowo wydaje się, że ko-
bietę potrącił samochód. Szybko okazuje 
się jednak, że ktoś ją zabił i potem upo-
zorował wypadek. Kilka dni później gi-
nie kolejna osoba. Ofiary nie wydają się 
być ze sobą w żaden sposób związane.  
Zaczyna się wyścig z czasem. Policja musi od-
naleźć mordercę, zanim zginą następne kobie-
ty.” Czyta się ją bardzo dobrze i jak na kryminał 
całkiem lekko. Mimo tragicznych zdarzeń prze-
nosimy się w klimat małej miejscowości gdzie 
teoretycznie nic się nie ukryje…

Od początku do końca książka trzyma 
w napięciu i nie jesteśmy w stanie odgad-
nąć kto jest mordercą.

„Miłość pokazuje nam, 
kim chcemy być.  Wojna 
pokazuje, kim jesteśmy.”

Dwie siostry, Isabelle  
i Vianne, dzieli wszystko: wiek, 
okoliczności ,w jakich przyszło 
im dorastać, i doświadczenia. 
Kiedy w 1940 roku do Francji 
wkracza armia niemiecka, każ-
da z nich rozpoczyna własną 
niebezpieczną drogę do prze-

trwania, miłości i wolności. Zbuntowana Isabelle 
dołącza do ruchu oporu, nie zważając na śmier-
telne niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą 
rodzinę. Opuszczona przez zmobilizowanego 
męża Vianne musi przyjąć do swego domu wro-
ga. Cena za uratowanie własnego życia i dzieci  
z czasem staje się dramatycznie wysoka…

Inspirowana życiorysem bohaterki ruchu 
oporu Andrée de Jongh. 

Przepiękna i wzruszająca opowieść o sile, 
odwadze i determinacji kobiet, która w nie-
samowity sposób wciąga nas w przerażający 
czas wojny. 

Idealna lektura na wolny dzień, samotny 
wieczór i bezsenną noc.

Godność, solidarność i pra-
gnienie macierzyństwa  
w piekle bratobójczej woj-
ny. Niezwykła historia miłości  
w oblężonym Sarajewie.

Gemma zostawia swoje wygod-
ne, uporządkowane życie i razem  
z szesnastoletnim synem wsiada na 
pokład samolotu lecącego z Rzy-
mu do Sarajewa. Na lotnisku czeka 

na nią Gojko, bośniacki poeta, przyjaciel z czasów jej 
pierwszego pobytu w tym mieście, przewodnik po nie-
znanej rzeczywistości i obcej kulturze. To dzięki niemu 
poznała przed laty Diega, fotografa z Genui, swą wielką 
miłość. Po latach wraca do Sarajewa, by zmierzyć się 
ze wspomnieniami, z nadzieją że u nastoletniego syna 
uda się jej obudzić  poczucie przynależności do miejsca,  
w którym się urodził i które jest dla niej tak ważne.

Książka nie jest najłatwiejszym utworem literackim, 
przynajmniej dla mnie przebrnąć przez nią nie było łatwo ze 
względu na emocje jakie wzbudza. Polecam serdecznie każ-
demu, kto się nie boi mocnych wojennych przeżyć oraz hi-
storii miłosnej choć pięknej niekończącej się happy endem...

Pozostaje w pamięci na lata, jedna z najbardziej za-
pamiętanych historii.... piękna, przejmująca, smutna...

Autor recenzji: Joanna Niemiec-Hnat

Recenzje – od czytelników

Otwieramy Kącik Literacki dla naszych czytelników. Zapraszamy Państwa do przesyłania  recenzji swoich ulubionych książek oraz felie-
tonów, wierszy lub opowiadań na adres mail:  naszkwartalnik2@wp.pl
Z ogromną przyjemnością opublikujemy je w kolejnych wydaniach Kwartalnika.

1A dęty instrument drewniany
1I   niewielki dzban
2G  „mowa” bociana
3A  większa od skrzypiec
3I  bardzo mały barwny ptak  
z długim dziobem
4G amerykańska Centralna 
Agencja Wywiadowcza w skrócie
5A … grzechów, węży, kości 
(tyt. filmów) lub zwykły … chleba
6F  część kineskopu, monitora 
lub telewizora

A1 samica zwierząt jednokopytnych, 
szczególnie konia
A11 robotnik pracujący przy budowie 
okrętów lub w porcie
B5  państwo, w którym narodowym 
sportem jest sumo
C1 schorzenie charakteryzujące się 
silnymi napadami duszności, dychawica
C11 ustrój państwa monarchicznego  
z carem na czele
D5 chruściel, ptak łąkowy
E1 potocznie o zakupionym nowym 
np. samochodzie
E11 jeden z modeli Opla
F5 urzędnik pobierający cło
G1 robotnica w tkalni
G9 japońska sztuka wykonywania 
ozdób z papieru
I1 kościelna jednostka organizacyjna  
z dziekanem na czele
I9 wymuszanie czegoś przez zastra-
szenie kogoś
J5 niedokrwistość
K1 sceniczny taniec artystyczny, 
zespół tancerzy i tancerek
K11 miasto w powiecie lubaczowskim 
woj. podkarpackie
L5 płaska teczka, zwykle bez uchwytu, 
najczęściej z zamkiembłyskawicznym  
Ł1 wynalazca dynamitu
Ł11 krótki utwór sceniczny o żartobli-
wej treści i dowcipnym dialogu
M5 region składający się z tysięcy 
wysp i wysepek, położony na Morzu 
Karaibskim
N1   jedna z talii
N11 w nutach: cicho, delikatnie

5I  Natalia zdrobniale 
7A  przedmiot w kształcie sprężyny
7I  gruby sprasowany papier
9A prowincja Kanady lub jezioro na 
granicy Kanady i USA
9I  maszyna lub urządzenie do 
wysiewania nasion i nawozów 
sztucznych
10F część nakładana i zaciskana 
na występach dwóch łączonych 
elementów
11A letni domek

11K wał usypany z ziemi, usypisko, 
wzgórek
12G podstawowa jednostka dziedziczenia
13A samochód odpowiednio wyposażony, 
przygotowany do przewozu chorych
13I  samobieżny pocisk w uzbrojeniu 
torpedowca
14G niewolnica, która towarzyszyła boha-
terom   „W pustyni i w puszczy”
15A pojazdy gąsienicowe do przygotowy-
wania tras narciarskich
15I  przyrząd do prasowania bielizny




