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1. Wydarzenia w GPZB:







Wiosna w ogrodzie edukacyjno-zielarskim w Jałowem.
Nowe władze Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne
II Forum Stowarzyszeo Beskidu Niskiego
XII Ustrzyckie Śpiewanie
„Działaj Lokalnie” w Bieszczadach ruszyło !!!
Wieści z Polany
 Udział Polany w projekcie Fundacji Bieszczadzkiej ,, Działaj lokalnie X-2018’’.
 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Polanie
 Warsztaty chórowe

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zapraszamy do lektury majowoczerwcowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”
Oj będzie się w to lato działo
w bieszczadzkich organizacjach !!
Konkurs Działaj Lokalnie rozstrzygnięty
dopiero co, a już na rozstrzygnięcie
czeka konkurs grantowy
z programu POWES.
Życzymy sukcesów w realizacji
projektów i zapraszamy do nadsyłania
relacji z projektowych wydarzeo.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

1

Wydarzenia w GPZB:

Wiosna w ogrodzie edukacyjno-zielarskim w Jałowem.
W roku 2017 Fundacja Bieszczadzka realizowała projekt „Ekomuzea Karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju” ze
środków NFOŚiGW . W ramach projektu wspólnie z partnerami zrealizowano 14 społecznych proekologicznych
Inicjatyw. Jedną z nich była „Magia ziół” - ogród edukacyjno-zielarski w Jałowem. „Magia ziół” była inicjatywą
zespołu ,,Zamłynianki”, ukazującą bogactwo świata roślin leczniczych i zapomnianych tradycjach zielarskich.
Celem inicjatywy było ukazanie roli zielarstwa w kulturze i znaczenia ziół w życiu dawnych mieszkaoców
tutejszych wsi. Inwestycja zlokalizowana została na terenie ekomuzeum Hoszów – Jałowe i stała się kolejną
atrakcją turystyczną na jego szlaku historycznym. Zagroda edukacyjna została utworzona przy świetlicy wiejskiej
w Jałowem. Działania polegały na urządzeniu ogrodu edukacyjno-zielarskiego i organizacji spotkao o tematyce
zielarskiej. W ramach prac przygotowano działkę do zasadzeo, zakupiono nasiona i sadzonki, naczynia na zioła,
zbudowano altanę z piecem oraz ławeczkami i stołem. Całe piękno ogrodu widad dopiero tej wiosny, rośliny
okrzepły i pięknie zakwitły. Zapachem i barwami zapraszają mieszkaoców Jałowego i turystów do spędzenia
wolnego czasu w ogrodzie. Opiekunem inicjatywy jest pani Ewelina Widomska

„Przetwórz swoje Korzenie!”.
Weź udział w projekcie
Fundacji Bieszczadzkiej
w ramach programu
„Lato w teatrze”
i przeżyj wakacyjną przygodę
teatralną.
Fundacja Bieszczadzka zaprasza dzieci i
młodzież ( wiek od 8 do 16 lat) z okolic
Płowiec, innych miejscowości gminy
Sanok, ale także z powiatów
sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego
do udziału w 14-dniowej półkolonii
choreograficzno-muzycznej pod nazwą
„Przetwórz swoje korzenie!”, którą
organizujemy w podsanockich Płowcach
we współpracy z grupą choreografów i
muzyków z Krakowa oraz z lokalnymi
partnerami. Warsztatowe zajęcia
teatralne potrwają od 30 lipca
(poniedziałek) do 12 sierpnia 2018 roku
(niedziela),w godzinach od 10:00 do
16:00.
32 uczestników podzielonych zostanie
na 3 grupy, które naprzemiennie w
ciągu każdego dnia uczestniczyd będą w
zajęciach pracowni: choreograficznej,
muzyczno-wokalnej i scenograficznotechnicznej (tu poznają m.in. zasady
oświetlenia scenicznego). Pisanie
krótkich form wierszowanych będzie się
odbywad wspólnie. Nad grupą dzieci i
młodzieży oprócz artystów czuwad
będzie dwóch opiekunów-pedagogów.

.
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Wydarzenia w GPZB:

Zajęcia będą odbywały się w Wiejskim
Centrum Kultury w Płowcach oraz w
plenerze, pod tworzącymi zadaszenie
namiotami. Wyreżyserowany w trakcie
warsztatów spektakl wystawiony będzie
co najmniej dwukrotnie, w Płowcach oraz
w Ustrzykach Dolnych.

Wiosna w ogrodzie edukacyjno-zielarskim w Jałowem. Cd…

Tematem przewodnim półkolonii
choreograficzno-muzycznej są Korzenie.
Metafora zawiłych ścieżek pochodzenia
człowieka, splątanych z licznymi wątkami,
ludźmi, przedmiotami, miejscami i
opowieściami, a których znajomośd stanowi
podstawę świadomości własnego bytu.
Badanie korzeni podczas warsztatów obejmie
nie tylko drzewa genealogiczne uczestników,
ale także odkrywanie miejsc, przedmiotów i
tradycji tworzących wspólną historię rodzin,
społeczności i regionu. Dlatego punktem
wyjścia dla ruchu i scenografii będzie hasło
„splątanie”, a dla tworzenia tekstu rymy do
słowa „korzenie”.

T

Rekrutacja uczestników:
Zainteresowanych udziałem w półkolonii
prosimy o dostarczenie do Fundacji
Bieszczadzkiej formularza zgłoszeniowego
(zgodnie z wzorem). Najlepiej e-mailowo,
ewentualnie zwykłą pocztą lub osobiście
do naszego biura.
Warunkiem niezbędnym jest
dostarczenie wraz z formularzem
zgłoszeniowym:
1) wykonanego własnoręcznie przez

rysunku korzeni – w formie
papierowej lub skanu,

Tekst: redakcja, zdjęcia Ewelina Widomska
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Wydarzenia w GPZB:

Nowe władze Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne
30 maja 2018 w Ustrzykach Dolnych odbyło się Zebranie Walne członków Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ustrzyki Dolne. W zebraniu wzięło udział 12 osób. Obrady otworzyła i przywitała zebranych
pani Aleksandra Zoszczak. Pani Ola Zoszczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Towarzystwa.
W ciągu ostatniego roku działalności Towarzystwo realizowało działania na rzecz Ustrzyk Dolnych
i ich społeczności. Odbywało się to poprzez realizację projektu „Ustrzyckie Śpiewania-2017”
W ramach projektu zorganizowano 5 spotkao p/n „Ustrzyckie Śpiewania”. Miejscem 4 spotkao była
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, jedno
spotkanie odbyło się w plenerze, w Parku Pod Dębami. Spotkania odbywały się średnio raz na dwa
miesiące. W spotkaniach uczestniczyło każdorazowo od 40 do 50 osób, przeważali seniorzy. Były to:
 9 marca 2017r.- „Zakochana piosenka”
 25 maja 2017r. „Piosenka turystyczna i harcerska cz.I”
 31 sierpnia 2017r „Piosenka turystyczna i harcerska cz.II”
 20 listopada 2017r- „Pieśni i piosenki legionowe”
 28 grudzieo 2017r. –„ Kolędy i pastorałki”
Podczas spotkao śpiewającym akompaniował na pianinie lub akordeonie pan Marek Sokół, na dwóch
spotkaniach wspierał go na gitarze pan Mariusz Swatek. Prezentacje multimedialne umożliwiające
korzystanie z tekstów oraz informacje o śpiewanych pieśniach i piosenkach przygotowywała a także
spotkania prowadziła Lucyna Sobaoska. Plakaty informujące o poszczególnych spotkaniach tworzyła
pani Iwona Gratkowska. W ramach spotkao zaśpiewano ponad 120 piosenek, pieśni, kolęd, pastorałek.
Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Ustrzyki Dolne uczestnicy „Śpiewao„ mogli skorzystad
z poczęstunku w postaci kawy , herbaty, ciasteczek i owoców. Podczas spotkania plenerowego
poczęstunkiem były kiełbaski „z ogniska”.
Zebranie Walne wybrało nowe władze stowarzyszenia. Prezesem Zarządu została pani Renata
Kapuścioska-Frankowska, wiceprezesem pan Bogdan Jarecki a sekretarzem pani Ryszarda Grządziel.
Na wniosek Zarządu Towarzystwa godnośd honorowego członka Towarzystwa nadano pani Danieli
Lipioskiej-Zborowskiej. To właśnie z inicjatywy pani Danieli towarzystwo powstało 5 lat temu i to Pani
Daniela była inspiratorką wielu ciekawych kulturalnych Inicjatyw zrealizowanych w tym okresie.
Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za pracę na rzecz Ustrzyk Dolnych a nowemu wielu sukcesów
w pracy, ciekawych pomysłów i realizacji atrakcyjnych projektów.
Redakcja Biuletynu
4

2) opisu tekstowego lub fotografii
najstarszego przedmiot
odnalezionego w domu – w formie
papierowej lub w wersji
elektronicznej.
Zgłoszenie swojej osoby wraz z
wykonanym zadaniem proszę przesład
e-mailowo na adres:
biuro@fundacja.bieszczady.pl lub
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl
Dane kontaktowe:
Fundacja Bieszczadzka
ul. 1 Maja 16
38-700 Ustrzyki Dolne
Tel. +48 13 469 72 97,
biuro@fundacja.bieszczady.pl
Osoba do kontaktu:
Bogusław Pyzocha, tel. +48 601 055 457,
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wydarzenia w GPZB:

II Forum Stowarzyszeo Beskidu Niskiego
9 czerwca 2018 roku reprezentacja bieszczadzkich organizacji pozarządowych uczestniczyła
w Szczawnem-Kulaszne w gminie Komaocza w II Forum Stowarzyszeo Beskidu Niskiego. Licznie zebranych
uczestników spotkania powitali: Mirosława Widurek, wójt gminy Komaocza Stanisław Bielawka – gospodarz
terenu i burmistrz Dukli Andrzej Bytnar – gospodarz I Forum, które w ub. roku odbyło się w Dukli. Wśród
prelegentów byli: Wojciech Kaczmarczyk dyrektor NIW-CROSO, który zaprezentował kierunki rozwoju
i dotychczasowe działania Narodowego Instytutu Wolności, Anna Tworz z Urzędu Marszałkowskiego, która
przedstawiła „Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na rok 2018” i Adam Ptasioski prezes Fundacji
„Generator Inspiracji”, który z kolei mówił o korzyściach dla wnioskodawców z wprowadzenia generatorów
ofert. Kilka Lokalnych organizacji pozarządowych przedstawiło prezentacje obrazujące działania i formy pracy.
Były to: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr”, Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Żbik –
Komaocza”, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akcja” z Osieka Jasielskiego. Ważnym elementem spotkania był
panel dyskusyjny na temat „ Współpraca NGO z samorządami – co daje członkostwo przedstawicieli NGO w
organach samorządów”. Wzięli w nim udział: Stanisław Bielawka – wójt gminy Komaocza, Marek Bliżycki
wiceprezes Stowarzyszenia „Ocalid od zapomnienia”, radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, dr Wojciech
Kaczmarczyk - dyrektor NIW-CROSO, Stanisław Kruczek – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
Krystyna Lesniak-Moczuk – prof. UR ,dr hab. jako przedstawiciel środowiska akademickiego i Ewa Przystasz –
prezes Stowarzyszenia „Wiatr” w Wietrznie.

Przedszkole filmowe
w Szkole Wajdy
i Działaj Lokalnie - zrób swój
film!
Przedszkole Filmowe to kurs skierowany
do osób, które interesują się filmem i
chciałyby stanąd za kamerą. Zapraszamy
wszystkich powyżej 15 roku życia, którzy
podjęli już pierwsze próby filmowe,
fotograficzne lub literackie (np. Konkurs
„Opowiedz…”). Nie wymagamy dużego
doświadczenia,
szukamy
osób
z
potencjałem, wrażliwych, a jednocześnie
potrafiących przekonad innych do
swojego pomysłu.
Wszystkie informacje oraz wniosek
zgłoszeniowy znajdują się pod adresem:
http://dzialajlokalnie.pl/przedszkolefilmowe-szkole-wajdy-dzialaj-lokalniezrob-swoj-film/
Zgłoszenia można przesyład na adres:
przedszkole@wajdaschool.pl do
2.06.2018
Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi
osobami odbędą się na początku czerwca.
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Wydarzenia w GPZB:

II Forum Stowarzyszeo Beskidu Niskiego Cd…
Spotkanie zakooczyło się
wręczeniem dyplomów
wyróżnionym stowarzyszeniom oraz wolontariuszom,
którzy zaangażowali się w organizację II Forum
Stowarzyszeo Beskidu Niskiego. Piękną oprawę
muzyczną stworzył chór „Łem-My” z Komaoczy
a przysmaki, które można było degustowad w przerwach
spotkania przygotowały Koła Gospodyo Wiejskich
z powiatu sanockiego, jasielskiego i krośnieoskiego.
Naszą reprezentację tworzyli: Lucyna Sobaoska-Fundacja
Bieszczadzka, Michał Markulis - Lokalna Grupa Działania
„Zielone Bieszczady”, Monika Adamiak - Stowarzyszenie
„Razem dla Glinnego, Dorota Krzywdzik-Głazowska Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic oraz
Marcel Markowicz
- Młodzieżowa Rada Gminy
w Ustrzykach Dolnych.

Nabór wniosków do programu
Pajacyk - dożywianie dzieci
w roku szkolnym2018/2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza
do składania wniosków na
dofinansowanie dożywiania w
ramach programu Pajacyk na rok
szkolny 2018/2019. Od 15 maja do 10
lipca można składad wnioski o
dofinansowanie dożywiania w ciągu
roku szkolnego 2018/2019. O pomoc
w sfinansowaniu posiłków mogą
zwracad się szkoły podstawowe,
gimnazja i samodzielne świetlice.

Tekst : redakcja, zdjęcia Marek Widurek
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Wydarzenia w GPZB:

XII Ustrzyckie Śpiewanie
Za nami kolejne bo XII już Ustrzyckie Śpiewanie. Tym Razem na „Ludową
nutę”. W repertuarze przygotowanym przez Lucynę Sobaoską (z krótką
historią
piosenki),
wiceprezesa
Fundacji
Bieszczadzkiej,
współorganizatorkę śpiewania, zaśpiewano znane szlagiery, jak m.in.
„Zielony mosteczek”, „Zasiali górale”, „Za górami, za lasami”, „Hej szalała,
szalała”, „Idzie dysc”, „Hej bystra woda”, „Zachodźże słoneczko”. Ale
śpiewano także piosenki mniej znane, m.in. „Laura i Filon”, „Hej od
Krakowa
jadę”,
„Pognała
wołki
na
Bukowinę”.
Ton melodiom nadawał, jak zwykle po mistrzowsku, Marek Sokół, na
co dzieo dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach.
Organizatorami XII Ustrzyckiego Śpiewania byli: Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Ustrzyki Dolne, Fundacja Bieszczadzka i Biblioteka.
Autor tekstu i zdjęć: Wojciech Domiszewski
Autor plakatu: Iwona Gratkowska

Podstawą uzyskania przez placówkę
dofinansowania z programu Pajacyk jest
właściwie wypełniony formularz wniosku,
zawierający w części formalnej:
szczegółowe dane adresowe szkoły lub
świetlicy i informacje o dotychczasowym
dożywianiu; w części merytorycznej:
informacje o sytuacji społeczności
lokalnej oraz typowanych do dożywiania
dzieci na terenie obejmowanym przez
szkołę lub świetlicę na podstawie danych
statystycznych oraz obserwacji.
UWAGA!
Od tego roku zgłoszenia przyjmowane są
wyłącznie w formie elektronicznej.
Formularz wniosku wraz z regulaminem
programu dostępny jest
tutaj: https://www.pajacyk.pl/nabor/zglo
szenia
W sprawach związanych z prawidłowym
wypełnianiem wniosków można
kontaktowad się telefonicznie z
Magdaleną Szymczak, Koordynatorką
Programu Dożywiania w Polsce pod nr
telefonu (56) 65 21 368 lub droga
mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.
pl
Pełna lista placówek zakwalifikowanych
do programu zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.pajacyk.pl
1 września 2018 roku.
Więcej informacji w Regulaminie
Programu
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KONKURS DOTACYJNY
„NIEPODLEGŁA 2018.
Fundacja PZU z Kulturą”

„Działaj Lokalnie” w Bieszczadach ruszyło !!!
Warsztaty z robotyki, szlak turystyczny Korona Ustrzyk , pierwsze w powiecie boisko do piłki plażowej, teatr
wielopokoleniowy, odrestaurowany Św. Jan Nepomucen i Krzyż Wolności, nowy klub sportowy oraz wiele
działao upamiętniających 100 –lecie odzyskania niepodległości przez Polskę to zamierzenia jakie zrealizowane
zostaną w 2018r przez uczestników –grantobiorców tegorocznej bieszczadzkiej edycji programu Działaj
Lokalnie. Na początku czerwca Fundacja Bieszczadzka-Ośrodek Działaj Lokalnie zaprosiła 14 zwycięskich
organizacje i grup nieformalnych z terenu 8 bieszczadzkich gmin do podpisania umów dotacyjnych.
Uroczystośd odbyła się w siedzibie starostwa powiatowego w Ustrzykach Dolnych. Ten ważny moment
poprzedzony został spotkaniem szkoleniowym podczas którego koordynator programu Lucyna Sobaoska
wyjaśniła, wytłumaczyła najważniejsze kwestie związane z realizacją projektów: sposób wydatkowania dotacji,
dokumentowanie poniesionych wydatków, promocję projektów, dokumentowanie działao, ich monitoring,
rozliczanie dotacji, sprawozdawczośd projektową. Wprawdzie kilka organizacji realizowało już projekty
w ramach Programu Działaj Lokalnie, lecz pojawili się w tych organizacjach młodzi stażem liderzy, dla których
program DL będzie nowym doświadczeniem i ważnym wyzwaniem. Są też nowo powstałe organizacje jak np.,
Stowarzyszenie Nasze Dzieci Nasza Gmina z Baligrodu czy Stowarzyszenie Pozytywka z Ustrzyk Dolnych, które
po raz pierwszy realizują projekt dotacyjny. Tym organizacjom wsparcie merytoryczne ze strony Ośrodka
Działaj Lokalnie będzie szczególnie potrzebne.

8

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do
szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży
szkolnej (szkół podstawowych, liceów
ogólnokształcących, techników, branżowych
szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia,
szkół specjalnych przysposabiających do
pracy lub szkół policealnych) z obszarów
wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys.
mieszkaoców), w szczególności do tzw.
kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy
na temat dziedzictwa kulturowego, na
poziomie lokalnym lub ogólnopolskim
W ramach projektu należy uwzględnid
elementy pogłębiające wiedzę uczestników
dotyczącą
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości, szczególnie wysoko oceniane
będą projekty, które poza celami konkursu, o
których mowa powyżej będą uwzględniad
poznanie dorobku i osiągnięd Polski i Polaków
w XX i XXI wieku w różnych dziedzinach życia
społecznego, ekonomicznego i kulturalnego.
Fundacja wspiera organizację dodatkowych
zajęd związanych z niepodległością, udział w
wydarzeniach związanych z niepodległością,
odkrywanie ciekawych postaci (lokalnych
bohaterów walczących o odzyskanie przez
Polskę niepodległości, wizyty w instytucjach
dóbr kultury, których programy lub wystawy
dotyczą
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości.
W
ramach
Konkursu
przyznawane są dotacje na realizację projektu
zgodnie z celami konkursu. Szczegóły pod
linkiem:
http://fundacjapzu.pl/_files/Regulamin_konk
ursu_dotacyjnego_PZK2018.pdf

„Działaj Lokalnie” w Bieszczadach ruszyło !!! Cd..
W tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie X-2018 przekazaliśmy na dotacje 55000zł. Granty otrzymali:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Działalności i Rozwoju ZSP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus –
projekt: Mobilna robotyka pod lupą, dotacja 5500 zł
2. Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno -Kulturalne "Źródła Karpat"-projekt : Międzypokoleniowe
wyprawy po KoronęUstrzyckich Gór, dotacja 4500 zł
3. Grupa Inicjatywna Wsi Polana- Projekt: Ocalid od zapomnienia - Figura Św. JanaNepomucena oraz Krzyż
Pamięci - świadkowie historii Polany.- dotacja 3820 zł
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru- Grupa inicjatywna Jureczkowa- projekt: Chodźcie
wszyscy pograd w piłkę -plażowa nad Wiarem” – dotacja 5200 zł
5. Stowarzyszenie na Rzecz Holistycznego Rozwoju Człowieka "Homo Homini"- Projekt: Gałganek- teatr
małej formy dla dzieci i dorosłych” – dotacja 4000 zł.
6. Koło Gospodyo Wiejskich w Staokowej- Projekt: „Poznajmy świat nie zapominając o swojej historii” –
dotacja 3500 zł.
7. Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic- Projekt: „100 lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę, - dotacja: 4800 zł
8. Stowarzyszenie Pozytywka- Projekt „Pozytywka gra w Bieszczadach”- dotacja 4500 zł
9. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne, Projekt:
„Szczawieoski Dąb Wolności - stulecie odzyskania Niepodległości” dotacja 3500 zł.
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Leszczawie Dolnej-projekt ”
Wszystko dla niej – niepodległej”- dotacja 3500 zł.

Tekst: Lucyna Sobańska
Zdjęcia: Bogusław Pyzocha
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Podkarpacki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii
Społecznej
Projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej” jest realizowany
przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej prowadzony przez
Podkarpacką Agencję Konsultingowo
Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami:
Fundacją im. Hetmana Jana
Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest udzielenie
kompleksowego wsparcia osobom oraz
podmiotom ekonomii społecznej w
działaniach mających na celu utworzenie,
co najmniej 202 miejsc pracy w nowych
oraz istniejących przedsiębiorstwach
społecznych oraz działania mające na celu
ich stabilizację na rynku pracy za pomocą
specjalnie dobranych narzędzi.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna, Działanie 8.5
Wspieranie rozwoju sektora ekonomii
społecznej w regionie, na podstawie
Umowy o dofinansowanie projektu z
Województwem Podkarpackim –
Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Rzeszowie.

Wydarzenia w GPZB:

Wieści z Polany
Udział Polany w projekcie Fundacji Bieszczadzkiej ,, Działaj lokalnie X-2018’’.
Grupa Inicjatywna Wsi Polana, realizująca od 2009r. liczne projekty z cyklu ,,Ocalid od zapomnienia’’,
zgłosiła wniosek do konkursu grantowego ogłoszonego wiosną tego roku przez Fundację Bieszczadzką. W maju
poznaliśmy wyniki, jakże pomyślne dla nas. Nasz projekt został zakwalifikowany do udzielenia wsparcia
finansowego na jego realizację.
Jaki jest temat projektu ?
Projekt nazwaliśmy : ,, Ocalid od zapomnienia – Figura Św. Jana Nepomucena oraz Krzyż Pamięci –
świadkowie historii Polany ‘’.
Jaki jest cel projektu ?
Celem realizowanego projektu jest : poznanie bogatej historii Polany, uświadomienie o jej dawnych
początkach ( XIVw.), odtworzenie ważnych obiektów w przestrzeni wioski odgrywających znaczną rolę w życiu
dawnych jej mieszkaoców i przywrócenie tej roli dla obecnie żyjących.
Figury Św. Jana Nepomucena urozmaicały krajobraz całej Galicji już od XVI w. Do dnia dzisiejszego
są spotykane na Podkarpaciu. Polaoska Figura istniała już prawdopodobnie przed zaborem austriackim.
Na starych mapach Polany, z czasów początków zaborów, Figura jest zaznaczona. Była więc świadkiem długiej
historii, od I Rzeczypospolitej, poprzez czasy rozbiorów, I wojnę światową, rok 1918 – odzyskanie
niepodległości, II wojnę światową, okres 1945-1951 gdy Polana była w granicach ZSRR, a po roku 1951, gdy
ziemie te wracają znów do Polski, Figura Św. Jana Nepomucena kooczy swoje bytowanie w krajobrazie wsi.
W roku obecnym 2018, gdy obchodzimy 100-lecie Niepodległej, chcielibyśmy poprzez odtworzenie Figury
jako elementu dziedzictwa historycznego, uczcid tę rocznicę , odsłonięcie Figury nastąpi bowiem 11.11.2018r.
W dalszej części projektu, planujemy odtworzyd ,, Krzyż Pamięci’’. Na starych mapach też jest zaznaczony,
usytuowany był na tzw. Figurze (grzbiet nad obecnym cmentarzem grzebalnym). Prawdopodobnie został
postawiony podczas zaborów a w II Rzeczypospolitej służył jako miejsce do upamiętnienia powstao –
listopadowego i styczniowego, pod nim organizowano uroczystości patriotyczne, co dla dominujące w Polanie
ludności polskiej było bardzo ważne.
Poprzez odtworzenie tych elementów dziedzictwa historycznego w Polanie, zmotywuje się społecznośd
lokalną do uczestnictwa w świętach patriotycznych jak to dawniej bywało. Dzięki powstaniu takich miejsc,
z Figurą i Krzyżem, Polana zyska na atrakcyjności turystycznej , ubogacając swoje walory kulturowe.
Tekst :H. Myślioska

10

Obszar realizacji Projektu to: miasto
Krosno, powiat jasielski, krośnieoski,
sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki.
Dopuszcza się możliwośd udziału do 20%
uczestników/czek projektu
(osób
fizycznych i osób prawnych) spoza
obszaru realizacji Projektu.
W ramach projektu, do 2019 roku
zaplanowano szereg działao mających na
celu rozwój i wzmocnienie ekonomii
społecznej na terenie województwa
podkarpackiego poprzez:
1. Usługi informacyjne o sektorze
ekonomii społecznej, ofercie wsparcia,
stanie
ekonomii
społecznej
w
województwie podkarpackim,
2. Usługi animacyjne w zakresie rozwoju
ekonomii społecznej
3. Usługi inkubacyjne – służące nabyciu
wiedzy i umiejętności potrzebnych do
założenia, prowadzenia i rozwijania
Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
Przedsiębiorstw Społecznych
4) Wsparcie finansowe - (dotacje oraz
wsparcie
pomostowe)
–
zadanie
obejmujące
przyznanie
wsparcia
finansowego (dotacji) na utworzenie
miejsca pracy w nowych i istniejących PS
lub
w
PES,
pod
warunkiem
przekształcenia ich w PS oraz finansowe
wsparcie pomostowe przyznawane na
okres maksymalnie 12 miesięcy,

5) Usługi biznesowe dla
przedsiębiorstw społecznych

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Polanie
Jak co roku, Święto 3 Maja , zostało uczczone w Polanie należycie.
Przygotowao było wiele, bo i program obchodów bogaty. Głównym punktem
uroczystości była Msza Św. za Ojczyznę, odprawiona w polaoskim kościele pw.
Przemienienia Paoskiego. Homilię wygłosił ks. Jarosław Wnuk, w której odniósł
się bardzo trafnie do zagrożeo jakie niesie współczesna cywilizacja.
Społeczeostwa niepostrzeżenie tracą swoją wolnośd w każdym aspekcie
a sprawcą tego, jest dominujący w paostwach zachodu liberalizm, któremu
trudno się przeciwstawid przez powszechnie panującą tzw. poprawnośd
polityczną. Bardzo trafnie ujął to ks. Jarosław, dziękujemy bardzo za tak jasny ,
klarowny przekaz, którego coraz bardziej brakuje . Homilia była również pełna
odniesieo do Maryi – Matki Bożej, wszak 3 Maja to wielkie Święto Maryjne.
Całośd Mszy Św. urozmaicał piękny śpiew chóru polaoskiego, prowadzonego
przez Ks. Damiana Kempę. Po Eucharystii , miała miejsce akademia z okazji 3
Maja. Komentarz opracował p. Andrzej Majewski a wiersze p. Maria Faran,
natomiast wykonawcami byli uczniowie kl III Gim. oraz nasi absolwenci.
Po części oficjalnej przeszliśmy do świetlicy wiejskiej, w której , przy pięknej
dekoracji pełnej symboli narodowych ( autorstwa p. Agnieszki Krakowskiej ),
oddaliśmy się degustacji ciast z domowego wypieku, pierogów, gołąbków, babki
ziemniaczanej i knyszy , które na miejscu były sporządzane przez p. Dominikę
Podstawską, a było to największą atrakcją dla tłumnie przybyłych turystów.
Na kramach oferowano również przetwory domowe, nalewki oraz przeróżne
rzeczy z tzw. ,, wyprzedaży garażowej’’. Jak co roku, przed budynkiem świetlicy,
p. Lena Wiercioska, prowadziła sprzedaż sadzonek kwiatowych, podarowanych
na ten cel przez gospodynie domowe z Polany. Natomiast w godzinach
wieczornych i nocnych, świetlica zamieniła się w parkiet . Mieszkaocy i przybyli
goście tanecznie zakooczyli Polaoskie Obchody 3 Maja.
Pragniemy bardzo podziękowad wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania wyżej opisanych obchodów: mamom i babciom naszych uczniów
za ciasta, za podarowane przetwory, za sadzonki, za rzeczy do ,,wyprzedaży
garażowej’’ a za wykonanie przepysznych dao paniom : Dominice Podstawskiej,
Annie Caban, Julicie Morąg, Agnieszce Oskorip, Agacie Hermanowicz, Lenie
Wiercioskiej, Krystynie Pisarskiej, Grażynie Borzęckiej, Małgorzacie Makowskiej,
Annie Stępniewskiej, Joannie Cichacz, Basi Michno, Marii Maruszczak.

6. Usługi
edukacyjne
– usługi
polegające na pozyskaniu lub
uzupełnieniu
wiedzy
wśród
uczestników projektu
7. Usługi wsparcia PES/PS - usługi
przeznaczone
dla
Podmiotów
Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw
Społecznych
Podkarpacki Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej
Biuro Jasło
ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło
tel./fax 13 44 675 62, e-mail:
powes@pakd.pl
Biuro Ustrzyki Dolne
ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 469 7297,
e-mail:
i.gratkowska@fundacjatarnowskiego.
pl
Więcej informacji na stronie
internetowej: www.pakd.pl

Tekst i zdjęcia: H. Myślioska
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Wydarzenia w GPZB:
Ważne linki:

Warsztaty chórowe
W dniu 2 maja podczas próby chóru mieliśmy okazję na spotkanie z niezwykłym gościem. Pani dr Anna
Perzanowska- Tarasiuk , która jest Adiunktem na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki
Kościelnej, Rytmiki i Taoca na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie poprowadziła
z nami wspaniałe warsztaty chórowe.
Pani Ania od 1999 roku jest dyrygentem chórów w Zespole Paostwowych Szkół Muzycznych nr.4 im
K. Szymanowskiego w Warszawie gdzie również organizuje praktyki dla studentów. Śpiewała przez 4 lata
w chórze Warszawskiej Opery Kameralnej, prowadziła chór dziecięcy „Ziarenko”. W roku 2000 wraz
z ks. Romanem Indrzejczykiem założyła zespół Laudate Dominum. W 1996 r otrzymała stypendium Ministra
Kultury i Sztuki. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnieo krajowych i międzynarodowych zarówno
indywidualnych, jak i dla prowadzonych przez nią zespołów wokalnych. Pracowała w Zarządzie Głównym
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr a także współpracowała z warszawskim Chórem Chłopięco- Męskim przy
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Jest również zapraszana do jury konkursów chóralnych a także
prowadzi warsztaty dla dyrygentów.
Dzięki warsztatom dowiedzieliśmy się jak dwiczyd mięśnie potrzebne do śpiewania, jak lepiej wydobywad głos,
jak pracowad przeponą i co robid aby nasz głos był lepszy. Pani Ania powiedziała nam też co robimy źle i czego
mamy unikad a nad czym pracowad aby śpiewad lepiej.
Mam wrażenie że już po tak krótkim spotkaniu brzmieliśmy lepiej na uroczystości 3 maja, niewątpliwie również
dlatego że swoim głosem wsparła nas nasza wspaniała nauczycielka.
Dziękujemy serdecznie za warsztaty i nie możemy doczekad się kolejnych.

www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul. 1 Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
biuro@fundacja.bieszczady.pl

www.fundacjabieszczadzka.org

Tekst i zdjęcia : Karolina Smoleńska
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