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4.
Wydarzenia w GPZB: Wyjazd studyjny do Lanckorony
W dniach 24-26 września
5. Sami o sobie… Ogród biblijny
 Fundacja Bieszczadzka
zorganizowała wyjazd studyjny do Lanckorony.
Z zaproszenia skorzystały 22 osoby działające na terenie
Bieszczadów.
Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach
realizacji projektu pn Wzmocnienie Grupy Partnerskiej
"Zielone Bieszczady" współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Gospodarzem w uroczej Lanckoronie było
Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne „Na
Bursztynowym Szlaku” Horyzonty ITD. Inspiracja.
Turystyka. Doradztwo.
Ale zanim bieszczadzcy działacze dojechali na
miejsce czekało ich sporo atrakcji po drodze.
O to zadbał już nasz pilot- przewodnik beskidzki
o niesamowitej wiedzy Roman Frodyma z Jasła
bardziej znany jako Fred. Dowiedzieliśmy się sporo
o wszystkich mijanych po drodze miejscowościach ich
historii i osobliwościach.
Czytaj dalej…

Zapraszamy do lektury trzynastego numeru
Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady” .
We wrześniu zaczęło się szkolne zabieganie
A mieliśmy odpocząd po obfitujących
w ciekawe działania wakacjach.
Bieszczady powoli wypełniają się jesiennymi
barwami. To niechybnie czas nowych projektów
i warsztatów (dłuższe wieczory sprzyjają…)
Dlatego mamy nadzieję, że kolejny numer będzie
obfitszy.
Zapraszamy do lektury skromnego
wrześniowego biuletynu.
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane
materiały.
Prosimy o jeszcze…
Redakcja
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Wydarzenia w GPZB: Wyjazd studyjny do Lanckorony
Zatrzymaliśmy się w sanktuarium maryjnym Matki Bożej Tuchowskiej
w Tuchowie. Ważne to miejsce na szlaku pielgrzymkowym w Polsce gdyż
tuż po naszej wizycie 2 października sanktuarium to zostało podniesione
do rangi Bazyliki Mniejszej. Tytuł nadał papież Benedykt XVI. W tym dniu
przypadła 106 rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej
Tuchowskiej. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny którym
opiekują się księża redemptoryści wzniesiony został w latach 1677 –
1682 ale już w czasach Bolesława Chrobrego stała na jego miejscu
drewniana świątynia. Po sanktuarium oprowadzała nas urocza pani
przewodnik Dorota, która zaprowadziła nas także do muzeum misyjnego
oraz etnograficznego znajdujących się na terenie klasztoru ojców
redemptorystów.
W muzeum nie mogliśmy oderwad oczu od ruchomej szopki- od razu
powstały pomysły na szkolne wycieczki do Tuchowa.
No ale trzeba było jechad dalej. Specjalnie jechaliśmy nieco dalej od
głównej drogi aby prócz Tuchowa zobaczyd coś jeszcze i tak trafiliśmy do
Lipnicy Murowanej, która znana jest z przepięknych palm
wielkanocnych. Widad to na każdym kroku bowiem stanowią one
ozdobę nawet urzędu gminy i poczty! Ale nie wszyscy może
wiedzą, że Lipnica może pochwalid się także
pięknymi zabytkami. Bezcennym zabytkiem jest
modrzewiowy kościół św. Leonarda wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego
UNESCO – perła na Szlaku Architektury Drewnianej.
Kościół został zbudowany w 1141 r. na miejscu
gontyny pogaoskiej. Obecny kościół wybudowany
został na przełomie XV i XVI w.
Wewnątrz znajdują się trzy cenne tryptyki: św.
Leonarda, św. Mikołaja, Adoracja Dzieciątka Jezus.
Po zwiedzeniu tego cacuszka architektury
drewnianej udaliśmy się już prosto do Lanckorony
gdyż czekał na nas obiad w Cafe „Pensjonat”.
Kawiarnia ta jest prowadzona przez stowarzyszenie,
które gościło nas w Lanckoronie.
Ciąg dalszy na ostatnich stronach

KONKURSY DOTACYJNE:
* Informujemy o dwóch terminach składania
wniosków w ramach programu Komisji Europejskiej
„Młodzież w działaniu” wspierający międzynarodową
mobilnośd młodzieży do 30 roku życia oraz współpracę
międzynarodową organizacji pracujących z młodzieżą:
 do 22 października b.r. można składad projekty
w ramach Działania 4.3 System wsparcia młodzieży –
Wsparcie na rzecz mobilności i wymiany osób
pracujących z młodzieżą;
 do 8 października b.r. można składad wnioski na
projekty w ramach działania 4.6 Partnerstwa
w Programie Młodzież w Działaniu.
Więcej szczegółowych informacji o naborach znaleźd
można na portalu ngo.pl w dziale Fundusze, z którego
pochodzi ta informacja.
*Programy dotacyjne Fundacji Batorego w 2010 roku
W roku 2010 Fundacja Batorego zaprasza organizacje
pozarządowe do ubiegania się o dotacje w programach:
Demokracja w Działaniu, Koalicje Obywatelskie,
Wschód-Wschód i Równe Szanse.
Informacje o terminach składania listów intencyjnych
i wniosków we wszystkich programach Fundacji
Batorego na http://www.batory.org.pl/dotacje.htm
* Konkursy UE: Program Uczenie się przez całe życie
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji
i Kultury opublikowała ogólne zaproszenie do składania
wniosków o dotację w Programie Uczenie się przez całe
życie na 2010 r. (General Call for Proposals 2010).
Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się
przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między
systemami edukacji i szkoleo. W zaproszeniu
zamieszczono terminy składania wniosków w ramach
programów sektorowych (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius i Grundtvig), programu międzysektorowego
i programu Jean Monnet.
Polską wersję zaproszenia, priorytetu strategiczne
oraz przewodnik programowy można znaleźd na
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KONKURSY DOTACYJNE:

Szkolenia, spotkania i konkursy:
Konkurs – „ Stary- nowy rower”
Termin:
Eksponaty należy składad do kooca listopada !!!

Opis konkursu:
Konkurs jest skierowany do młodzieży do 21 lat i grup młodzieżowych (zastępy, drużyny harcerskie)
z Powiatu Leskiego i Bieszczadzkiego. Należy znaleźd stary model roweru (im starszy tym więcej punktów),
następnie przeprowadzid jego renowację starając się zachowad oryginalny wygląd. Osoby, które przystąpią do
konkursu są zobowiązane dostarczyd rower po renowacji do Placówki ZHP w Lesku przy ul. W. Pola 1.
Rowery wyróżnione nagrodami będą pokazane na wystawie w Ustrzykach Dolnych.

Regulamin oceniania:
- Wiek pojazdu
- Sprawnośd mechaniczna
- Sposób renowacji
- Jakośd wykonanych prac
- Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac
- Samodzielnośd

30 pkt.
20 pkt.
10 pkt.
15 pkt.
10 pkt.
15 pkt.

Nagrody:
Główna nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca będzie rower górski
Pracę ocenia jury w składzie:
Hm. Tadeusz Domożyk
Kamil Wojtanowski
Hm. Renata Dembiczak

Organizatorzy:
Fundacja Bieszczadzka, Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój” w Lesku w ramach projektu WOLONTARIAT
BIESZCZADZKI – WSPÓLNIE NA SZLAKU GREENWAY ZIELONY ROWER realizowanego w ramach programu
Lokalne Partnerstwa Polsko – Amerykaoskiej Fundacji Wolności

stronie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury:
www.ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.
Więcej informacji: www.ec.europa.eu/llp,
eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php.

* II edycja Akademii Orange
Fundacja Orange ogłasza II edycję ogólnopolskiego
programu grantowego – Akademia Orange. Jego
celem jest propagowanie nowoczesnej edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez wspieranie
nowatorskich działao organizacji pozarządowych,
placówek oświatowych i instytucji kultury. Do 26
października można zgłaszad ciekawe, kreatywne,
innowacyjne projekty edukacyjne. Organizacje,
których propozycje działao zostaną najwyżej
ocenione, otrzymają na ich realizację granty do 50
tysięcy złotych. Łączna pula grantów to 1,5 mln
złotych.
Fundacja Orange wspiera realizację projektów,
które w kreatywny sposób budują umiejętności
społeczne dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałają
wykluczeniom. Premiowane będą inicjatywy
wykorzystujące nowatorskie narzędzia i metody
nauczania. Wszystkie projekty zgłaszane do Akademii
Orange muszą byd realizowane w partnerstwach.
O grant na projekt z zakresu edukacji kulturalnej
mogą ubiegad się zarówno organizacje pozarządowe,
instytucje kultury (teatry, galerie, muzea, biblioteki,
etc), jak i placówki oświatowe. Wszystkie dokumenty
niezbędne do wzięcia udziału w Programie są
dostępne na stronie Fundacji Orange:
www.fundacja.orange.pl Tam też znajduje się prosty
formularz, który należy przesład do Fundacji do 26
października 2010. Ogłoszenie wyników nastąpi w
grudniu. Organizacje będą zrealizowad swoje projekty
do kooca maja 2011 r.
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Sami o sobie:
„Skąd przyszliśmy? Dokąd zmierzamy?”
W lipcu Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim działająca przy Zespole Szkół w Lutowiskach
zakooczyła realizację projektu „Skąd przyszliśmy?
Dokąd zmierzamy?” współfinansowanego ze
środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Dzięki dziesięciomiesięcznym działaniom udało
się zainspirowad i zaangażowad sporą częśd
społeczności lokalnej do praktycznych działao
związanych z ochroną i wykorzystujących zasoby
kulturowe i historyczne regionu. Organizacja
warsztatów i wycieczek zaplanowanych w projekcie spopularyzowała wśród uczniów Lutowisk i okolic wiedzę
na temat własnego dziedzictwa, pozwoliła na integrację oraz podniosła ich poziom pracy w zespole
zadaniowym.
Warsztaty „Architektura drewniana terenu Bieszczadów” uwrażliwiły odbiorców projektu na piękno dawnej
architektury drewnianej i jej związek ze współczesnym budownictwem w Bieszczadach, wykształciły poczucie
estetyki architektonicznej poprzez ukazanie pozytywnych przykładów budownictwa w Bieszczadach.
„Warsztaty makieciarskie” umożliwiły nauczycielowi pracy-techniki zdobycie wiedzy i umiejętności
prowadzenia warsztatów makieciarskich, które
wykorzysta w przyszłości do prowadzenia zajęd
szkolnych i pozalekcyjnych, zaś uczniom pozwoliły na
trwały rozwój pasji i zainteresowao poprzez nabycie
przez nich konkretnych umiejętności. Znacząco
wzbogacono wyposażenie (dotychczas bardzo ubogie)
pracowni techniki ZS w Lutowiskach o urządzenia
służące obróbce drewna. Efektem pracy uczniów są
cztery makiety nieistniejących obiektów architektury
drewnianej, które można obejrzed w szkole. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty fotograficzne
i filmowe prowadzone przez pracowników Telewizji
Rzeszów: panią Alicję Wosik i pana Jacka Szarka.
Czytaj dalej
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Sami o sobie:

„Skąd przyszliśmy? Dokąd zmierzamy?”
Dzięki realizacji projektu rozwinęła się
partnerska współpraca (aktywizacja różnych
instytucji -w pierwszym etapie głównie
Zespołu Szkół w Lutowiskach), umocniła się
pozycja szkoły jako „ośrodka
zrównoważonego rozwoju”, inkubatora
inicjatyw społecznych. Uczniom
umożliwiono wzięcie udziału w ciekawej
ofercie specjalistycznych zajęd (warsztaty,
zajęcia koła regionalnego), których
zwieoczeniem była organizacja konkursów:
plastycznego, krasomówczego,
fotograficznego i na najlepszą etiudę
filmową. Wśród odbiorców zaobserwowano
rozbudzenie ciekawości świata, zwłaszcza zainteresowania własnym regionem. Wysoki poziom
prowadzonych zajęd był możliwy dzięki zaangażowaniu potencjału specjalistów z różnych dziedzin.
Uatrakcyjniono ofertę turystyczną Lutowisk poprzez wykonanie makiety nieistniejącej już cerkwi,
która wyeksponowana została na dawnym cerkwisku i otoczona ogrodzeniem z leszczyny wyplecionym
przez uczniów. W okolicach szkoły można również obejrzed interesującą tablicę poświęconą akcji HT1951. Obiekty te stanowią kolejne atrakcje na trasie Ekomuzeum “Trzy Kultury”.
Optymizmem napawa fakt, że po kilku latach udało się reaktywowad działalnośd Fundacji Pomocy
Szkołom Bieszczadzkim, która – po powołaniu nowego zarządu - nawiązała dobrze skoordynowaną
współpracę z lokalnymi partnerami. Informacje o bieżącej działalności Fundacji można śledzid na stronie
www.szkolybieszczadzkie.pl
Koordynator projektu
Agnieszka Magda-Pyzocha

KONKURSY DOTACYJNE:
* Konkurs grantowy Programu "Przemiany
w Regionie" - RITA
Program RITA jest przedsięwzięciem PolskoAmerykaoskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez
Fundację Edukacja dla Demokracji. Poprzez konkursy
grantowe Program wspiera projekty służące dzieleniu się
ze społeczeostwami krajów byłego bloku wschodniego
polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju
demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej,
nowoczesnego paostwa prawa i społeczeostwa
obywatelskiego.
Granty przyznawane są zarejestrowanym w Polsce
stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom
powołanym na postawie umów paostwo-kościół na
projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy
Wschodniej i Południowej, Zakaukazia oraz Azji Centralnej.
Termin składania wniosków w edycji jesiennej upływa
15 października 2010 r. (dla projektów planowanych do
realizacji w okresie od 01 grudnia 2010 r. do 31 maja 2011
r.). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w połowie
listopada 2010 r.
•W ramach Programu w pierwszej kolejności wspierane
będą projekty spełniające co najmniej jedno z poniższych
kryteriów:
-inicjatywy lokalne podejmowane przez podmioty z
małych miejscowości, które dotychczas nie prowadziły
współpracy międzynarodowej oraz nie otrzymywały dotacji
w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA (w
tym również partnerstwa szkół z organizacjami
pozarządowymi);
-projekty pilotażowe i innowacyjne realizowane przez
doświadczone organizacje pozarządowe;
-projekty, w których wkład Programu RITA umożliwia
realizację znacznie większego przedsięwzięcia
finansowanego z udziałem innych sponsorów.
•Wysokośd dofinansowania jednego projektu: 5 -40 tys zł
•Minimalny wkład własny: 20% wartości projektu
(w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego)
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Sami o sobie:

Kolonia dla powodzian i najmłodszych składaków w Polanie

W dniach 5-14 sierpnia na kolonii w Domu
Młodzieżowym im. św. Jana Bosko w Polanie
wypoczywały dzieci z rejonów dotkniętych
powodzią – Sandomierza i gminy Gorzyce wraz
z kilkorgiem dzieci po transplantacji serca.
Miałam przyjemnośd towarzyszyd tej niezwykle
sympatycznej grupie jako przewodnik w
poznawaniu uroków bieszczadzkiej ziemi.
Niedługo po przyjeździe do Polany aby wczud
się w bieszczadzki klimat dzieciaki skorzystały
z jazdy konnej na oklep na hucułach w stadninie
„Serednie” Karoliny i Witka Smoleoskich.

We wtorek wszyscy uczestnicy kolonii
w Polanie wybrali się na wycieczkę do Ustrzyk
Dolnych oraz Myczkowiec. Jadąc do Ustrzyk
zatrzymaliśmy się w dawnej cerkwi a obecnie
kościele rzymskokatolickim p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Czarnej aby podziwiad wspaniały ikonostas.
W Ustrzykach odwiedziliśmy oczywiście Muzeum
Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie dzięki
uprzejmości znakomitego przewodnika Pawła Gwoździa dzieci
otrzymały dużą porcję informacji na temat świata przyrody,
geologii i historii Bieszczadów. Kolejnym punktem programu
był Ośrodek Caritas w Myczkowcach. Tu ksiądz Bogdan Janik
również okazał nam serce udostępniając do zwiedzenia
Centrum Kultury Ekumeniczne imienia Jana Pawła II
z miniaturami cerkwi drewnianych z rejonu Bieszczadów,
Beskidu Niskiego, pogórzy, Ukrainy oraz Słowacji. Udało się
nam też zwiedzid mini zoo, ogród biblijny, kawiarenkę Świętego
Franciszka…

Wracając do Polany zwiedziliśmy perełkę
architektury bojkowskiej -cerkiew w Równi,
jedną z najpiękniejszych cerkwi, którą
widzieliśmy w miniaturze w Myczkowcach.
A wieczorem kolejna przejażdżka na hucułach
tym razem u Staszka Myślioskiego i to w jakiej
scenerii przy prawdziwej jurcie mongolskiej
a potem ognisko z gitarą.
Następnego dnia wyruszyliśmy do Sanoka. Tam
kolejny wspaniały człowiek- szef przewodników
po skansenie Hubert Ossadnik okazał wielkie
serce dzieciom umożliwiając nam zwiedzenie
Muzeum Etnograficznego. Urocza przewodniczka
Ewelina w ciepły i przystępny sposób przybliżyła
dzieciom nieco historii.
Czytaj dalej …
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Sami o sobie:

Kolonia dla powodzian i najmłodszych składaków w Polanie

Wprost ze skansenu aby ochłonąd po licznych
wrażeniach udaliśmy się w kierunku „bieszczadzkiego
morza”. Zapora solioska zrobiła na kolonistach spore
wrażenie no i wreszcie mogli kupid pamiątki, które
będą przypominały im Bieszczady.Ale oczywiście
najlepiej jest podziwiad nasz zalew płynąc po nim
statkiem a umożliwili nam to kapitanowie Jan Zajda
i Tadeusz Gurgul dowodzący „Trampem”.
A po rejsie cudowni paostwo Czyżewscy
z Polaoczyka prowadzący kuchnię polską „Pod
Malwami” oraz kawiarnię „Stanica” poczęstowali nas
pyszną zupą pomidorową a opiekunki i kierowcę
mrożoną kawą. W dodatku obdarowali dzieci
workiem lizaków!
Po tych wrażeniach skorzystaliśmy jeszcze z kąpieli
w zalewie solioskim już w blasku zachodzącego słooca.
To była długa ale naprawdę piękna wycieczka.

W czwartek postanowiliśmy zdobywad góry.
Ale najpierw dzięki uprzejmości Fundacji
Bieszczadzkiej mogliśmy przejechad się
bieszczadzką ciuchcią z Majdanu do Przełęczy
Przysłup. Później pojechaliśmy do Przełęczy
Wyżnej i dzięki rodzinie Łukaszczuk ruszyliśmy
szlakiem żółtym na Połoninę Wetlioską. A tam
w schronisku czekała na nas prawdziwa
niespodzianka nasi przyjaciele Dorotka i Lutek
poczęstowali opiekunki herbatą a naszym
kochanym dzieciakom rozdali kubusie (w koocu
ich schronisko nie bez powodu nazywa się
Chatka Puchatka).
Zeszliśmy szlakiem czerwonym do Brzegów a
w busie zmęczone dzieci.. zasnęły.
Po powrocie ustaliliśmy że należy jakoś
podziękowad osobom które okazały nam tyle
serca.
Czytaj dalej …

KONKURSY DOTACYJNE:
* Nowy program grantowy dla młodzieży
Fundacji Banku Zachodniego WBK – Bank
Ambitnej Młodzieży. W jego ramach Fundacja
dofinansowuje projekty, które służą rozwojowi
młodych ludzi na płaszczyźnie edukacyjnej,
obywatelskiej lub społecznej. Celem jest
wsparcie organizacji które otwierają młodzież na
świat wartości, pomagają w zdobyciu
wykształcenia oraz uwrażliwiają na potrzeby
lokalnych społeczności.
W ramach programu fundacja zaprasza
organizacje do składania wniosków na projekty,
które według nich odpowiadają potrzebom
młodych ludzi. Fundacja rekomenduje:
- organizację przedsięwzięd o charakterze
obywatelskim, organizację świąt narodowych
i inscenizacji historycznych w lokalnym
środowisku, w szkole lub innej placówce;
- tworzenie projektów i organizowanie
wyjazdów w ramach których młodzież
zaangażowana jest w pracę na rzecz innych, np.
uczestniczy w wolontariacie;
- udział w konkursach, olimpiadach, warsztatach
oraz kursach, programy stypendialne
i konferencje naukowe.
Termin aplikacji mija 25 października 2010 r.
By dowiedzied się więcej, zapraszamy na stronę
Fundacji Banku Zachodniego WBK:
www.fundacjabzwbk.pl, zakładka „programy
grantowe”.
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Kolonia dla powodzian i najmłodszych składaków w Polanie

Po powrocie ustaliliśmy że należy jakoś
podziękowad osobom które okazały nam tyle serca.
Najlepszym sposobem wydała mi się msza
dziękczynna za naszych dobrodziejów i sponsorów
w malowniczej Łopience.
W piątek ruszyliśmy zatem podziękowad Łopieoskiej
Pani.
Przed mszą przybliżyłam dzieciom historię tego
cudownego miejsca oraz kultu Matki Bożej Łopieoskiej.
Wprowadzeni w odpowiedni nastrój mogliśmy włączyd
się w liturgię mszy świętej sprawowanej przez nowego
dyrektora wspólnoty salezjaoskiej w Polanie księdza
Jarosława Wnuka. Msza była piękna i piękne było też to
że włączyli się w nią inni, którzy właśnie przybyli aby
podziwiad łopieoską cerkiew i cudowną łaskami słynącą
ikonę.
Po mszy i spacerze wróciliśmy do Polany aby
wieczorem spotkad się na uroczystym zakooczeniu
kolonii ze słodkim poczęstunkiem, zabawami, wspólnym
śpiewem i gwoździem wieczoru taocem ognia DIM
prowadzonym przez Marcina Fornala i Danusię
Marcinko. Oj będzie się działo!
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękowad
osobom wielkiego serca wrażliwym na drugiego
człowieka dzięki którym mogliśmy zorganizowad tak
wspaniałe i pełne wrażeo kolonie dla dzieci z terenów
dotkniętych powodzią i z przeszczepionymi serduszkami:
Jankowi Statuchowi- prezesowi Stowarzyszenia osób
po transplantacji serca z Zabrza, rodzinie Chachaj- Ali,
Krzyśkowi i Kasi, księdzu proboszczowi z Polany
Stanisławowi Gołyźniakowi,
księdzu dyrektorowi Jarkowi Wnukowi, cudownym opiekunkom Agnieszce Bednarz, Ani Niedko zwanej
Maliną, Eli Maruszczak, Witkowi Smoleoskiemu, Staszkowi i Jankowi Myślioskim, wójtowi gminy Czarna
Marcinowi Rogackiemu, dyrektor GOK w Czarnej Uli Pisarskiej, przewoźnikom Andrzejowi Wawrzyniakowi

i Mieczysławowi Głazowskiemu, przewodnikowi
Pawłowi Gwoździowi, księdzu Bogdanowi
Janikowi z ośrodka Caritas w Myczkowcach,
szefowi przewodników po sanockim skansenie
Hubertowi Ossadnikowi, kapitanom statku
„Tramp” Janowi Zajdzie i Tadeuszowi Gurgulowi,
rodzinie Czyżewskich prowadzącej kuchnię
polską „Pod Malwami” oraz kawiarnię „Stanica”
w Polaoczyku, Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki
Leśnej, rodzinie Łukaszczuk, Dorotce i Lutkowi
z Połoniny Wetlioskiej, Marcinowi Fornalowi
i Danusi Marcinko- teatr ognia DIM, oraz
sponsorom: Rafałowi Dybowskiemu V-ce
Prezesowi Stowarzyszenia „Tratwa”
z Sandomierza, Firmie SAD-POL z Sandomierza,
AK-Koczoski Dwikozy, Krzysztofowi
Szymaoskiemu, ogrodnikom sandomierskim,
Markowi Meserszmitowi, Stowarzyszeniu
„Kocham Sandomierz”, koledze Sebastianowi
z PGNiG Sandomierz, Fundacji „Mimo Wszystko”
oraz Wielkim i wrażliwym przyjaciołom z całej
Polski za sfinansowanie pierwszej w 20-letniej
historii Stowarzyszenia Transplantacji Serca
integracyjnej kolonii dla najmłodszych
w POLANIE .

Karolina Smoleoska- przewodnik beskidzki
przez dzieci zwana Truskawką
UWAGA WAŻNE UWAGA WAŻNE UWAGA
Już wiadomo - Norwegia, Islandia i Liechtenstein
będą kontynuowały wspieranie sektora
pozarządowego w latach 2009-2014, m.in. w Polsce.
W związku z tym została przeprowadzona ewaluacja
pierwszej rundy FOP (2004-2009), oraz
przygotowana propozycja programu, który będzie
realizowany w latach 2009-14.
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BIESZCZADY OD PODSZEWKI (relacja z praktyk)

Który z warszawskich studentów nie chciałby spędzid 3
tygodni w Bieszczadach i stad się na chwilę częścią lokalnej
społeczności uczestnicząc w jej przedsięwzięciach, poznając
problemy i pomysły na rozwój? My miałyśmy tę możliwośd
dzięki
programowi
praktyk
socjologicznych
zorganizowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.
W Fundacji Bieszczadzkiej naszym głównym zadaniem było
poznawanie programu „Działaj Lokalnie”, a przede
wszystkim tego, jak zasady finansowania działao
aktywizujących mieszkaoców sprawdzają się w praktyce.
Fundacja umożliwiła nam nie tylko poznanie formalnych
aspektów programu, ale dzięki niej odwiedziłyśmy m.in. chatę
bojkowską w Zatwarnicy, aby przyjrzed się realizacji niektórych
spośród jedenastu tegorocznych projektów.
Zaskoczyła nas różnorodnośd działao Fundacji. Miałyśmy
unikalną okazję uczestniczyd w organizacji imprezy
realizowanej w ramach projektu współpracy transgranicznej
„Turystyka bez granic” – II Karpackich Dni Zielonej Turystyki.
Przy tej okazji poznałyśmy wielu ciekawych ludzi, którzy
chętnie dzielili się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą
związaną nie tylko z realizacją tego typu inicjatyw, ale też z
regionem Karpat Wschodnich i jego przyrodą. Nowa dla nas
była idea ekoturystyki czy ekomuzeów. Zobaczyłyśmy również,
jak ważnym czynnikiem w działalności NGOsów na poziomie
lokalnym jest kapitał społeczny oraz znajomośd charakteru
społeczności, z którą się współpracuje.
Podczas wyjazdu przekonałyśmy się jak wygląda od
podstaw praca w lokalnej organizacji pozarządowej, zyskałyśmy
przydatne doświadczenia i poznałyśmy wspaniałych ludzi
zaangażowanych w działania społeczne.
Zosia i Kamila

Cd z poprzedniej strony
Ta propozycja będzie przedmiotem 6-tygodniowych
konsultacji on-line, które umożliwią zarówno
obywatelom krajów beneficjentów, jak i darczyocom
wypowiedzenie się w kwestii zarządzania i zakresu
funkcjonowania wsparcia dla NGOs. Gorąco
zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału
w konsultacjach i podzielenia się komentarzami
i opiniami na temat zaproponowanych rozwiązao
przyszłego wsparcia dla sektora NGO na stronie
internetowej www.eeagrants.org/ngoconsultation.
Wyniki konsultacji przyczynią się do wypracowania
wytycznych dla programów dla NGOs w ramach
Mechanizmów Finansowych 2009-14. Konsultacje
potrwają od 10 września do 22 października 2010 r.
Korzystając z okazji, zachęcamy też do zapoznania się
z wynikami ewaluacji Funduszy dla Organizacji
Pozarządowych, realizowanych we wszystkich 12
krajach beneficjentach, przeprowadzonej na początku
2010 r. przez słoweoską firmę PITIJA svetovanje d.o.o.
Są one dostępne pod adresem:
http://www.eeagrants.org/asset/2811/1/2811_1.pd
f Ewaluacja wykazała m.in., że fundusze te stanowią
efektywne, dobrze administrowane, znaczące
i widoczne wsparcie dla trwającego rozwoju sektora
NGO w Europie Środkowej i Południowej. ….(ze strony
www.funduszngo.pl )

Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl, http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl,
http://podkarpackie.ksow.pl/, http://www.naszebieszczady.pl/, http://www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/, http://pokl.wup-rzeszow.pl/

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl
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rozwój turystyki dziedzictwa kulturowo przyrodniczego. Dowiedzieliśmy się
o sklepiku z rękodziełem i różnych
inicjatywach.
Zachwyciły nas ekologiczne produkty
w słoiczkach ale niestety nie doczekaliśmy
się pana który miał nam je sprzedawad.
A szkoda!
Po tym spotkaniu udaliśmy się na
warsztaty historyczne, które dzięki osobie
prowadzącego czyli pana Zbyszka

Ciąg dalszy relacji z wyjazdu studyjnego do Lanckorony
Po smacznym obiedzie zakwaterowaliśmy się w willi Tadeuszktóra jest prawdopodobnie najdłużej działającym w Polsce
domem, należącym do tej samej rodziny. Najdłużej bo pierwszych
gości przyjął już w roku 1924.
Po zakwaterowaniu spotkaliśmy się w siedzibie stowarzyszenia
„Na bursztynowym szlaku”gdzie obejrzeliśmy prezentację o jego
działalności. Mieści się tam także stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania” Gościniec 4 żywiołów”.
Po prezentacji przyszedł czas na warsztaty malarskie.
Warsztaty to chyba zbyt dużo powiedziane. Pani malarka rozdała
nam kredki, farby, ołówki, kartki i poleciła namalowad domek
jeden z tych które
widzieliśmy w rynku.
Trzeba przyznad że
drewniane lanckorooskie
chaty z podcieniami robią
na wszystkich duże
wrażenie ale niewielu z nas
było tak zdolnych aby
przenieśd to na papier.
A kiedy do pianina usiadł
Michał było już po
warsztatach! Wszyscy
podśpiewywali wraz z
naszym bieszczadzkim
artystą.
Wieczorem po pełnym wrażeo dniu przyszedł czas na uroczystą kolację oczywiście
w uroczym Cafe „Pensjonat”. A potem na integrację w przepełnionym historycznym
duchem pensjonacie „Tadeusz”.
Następny dzieo przywitał nas piękną, ciepłą, jesienną aurą. Znów wybraliśmy się
do siedziby stowarzyszenia aby od Renaty Bukowskiej (wiceprezes) dowiedzied się na
temat firmy Horyzonty ITD Inspiracja Turystyka Doradztwo działającej przy
Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym Na Bursztynowym Szlaku. Finansowana jest
w części ze środków Unii Europejskiej Inicjatywy Wspólnotowej Equal w ramach
projektu Gospodarka społeczna na Bursztynowym Szlaku. Firma ma na uwadze

zachwyciły wielu z nas!
W izbie regionalnej
słuchaliśmy
fascynujących opowieści
pasjonata historii na
szczęście okazało się że
nasza znajomośd tematu
jest nienajgorsza co
zauważył pan Zbyszek.
Po swoim rzetelnym wykładzie historycznym
oprowadził nas po izbie prezentując najciekawsze
eksponaty.
Po swoich warsztatach odprowadził nas na
warsztaty robienia świec z węzy. A tu niestety
rozczarowanie podobnie jak na warsztatach
malarskich- tu macie materiał zróbcie sobie
świeczkę. I to całe warsztaty.
Dużo lepiej wyglądały następne warsztaty czyli
warsztaty ceramiczne gdzie mogliśmy spróbowad
swoich sił na kole garncarskim. Niektórym szło

Sfinansowano ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projekt
Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”

str. 10

całkiem nieźle
Niektórzy z uczestników wrócili więc
wcześniej do pensjonatu aby naszykowad
się na wieczorny wypad do...Krakowa! Miał
tam byd koncert Skaldów. Po przyjeździe na
miejsce okazało się co prawda że Skaldów
nie ma za to Kraków nocą....wiadomo!
Częśd z nas trafiła do knajpki z muzyką
na żywo gdzie zanim wystąpili młodzi
muzycy znów zagrał i zaśpiewał nasz
Michał!
Ale gdy zagrali muzycy bawiliśmy się
równie dobrze.
Następny dzieo- dzieo naszego wyjazdu obfitował wiele atrakcji. Najpierw
pojechaliśmy do sanktuarium maryjnego Ojców Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Niestety nie mogliśmy zwiedzad kościoła gdyż trwało nabożeostwo,
tylko pojedynczo wchodziliśmy aby pokłonid się przed cudownym, łaskami słynącym
XVII wiecznym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Z panią przewodnik obejrzeliśmy
makietę dróżek kalwaryjskich. Ale tylko makietę na dróżki już nie poszliśmy nie
starczyło czasu i pogoda tez nie sprzyjała. Warto wiedzied że Kalwaria Zebrzydowska
w 1999 r. (Manierystyczny-zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park
pielgrzymkowy z XVII wieku) została wpisana na listę światowego dziedzictwa
UNESCO jako jedyna kalwaria na świecie i Europie.
Po Kalwarii zajrzeliśmy jeszcze na krótko do Wadowic rodzinnego miasta Papieża
Polaka- Jana Pawła II . Znów nie było możliwości zwiedzania kościoła ze wzglądu na
Mszę świętą ale przynajmniej weszliśmy do papieskiej bazyliki. Niestety trwał
remont domu rodzinnego Jana Pawła II więc tam też nie mogliśmy wejśd i zobaczyd
papieskich eksponatów.Za to mogliśmy spróbowad papieskich kremówek!
Posileni nimi mogliśmy wyruszyd dalej do Inwałdu do Parku Miniatur "Świat
Marzeo". Park Miniatur to jedyne miejsce, w którym możliwa jest podróż dookoła
świata w ciągu jednego dnia. Potrzebne jest tylko kilka minut by przekroczyd
granicę. Pomysłowo zaprojektowane alejki prowadzą turystów do kolejnych paostw
i ich cennych zabytków. W Parku Miniatur znajduje się ponad 50 modeli
najsławniejszych cudów architektonicznych świata, m.in.: Świątynia Akropolu,
Coloseum, Krzywa Wieża w Pizie, Bazylika św. Piotra, Statua Wolności, Mur Chioski,
Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Big Ben, Sfinks, Biały Dom, plac św. Marka w Wenecji.

Prawie wszystkie miniatury zostały zbudowane w skali 1:25. Zastosowanie
jednej skali pozwala na porównanie wielkości poszczególnych
obiektów. Jest też sektor polski z najciekawszymi budowlami z naszego
kraju. No i jest lunapark zabawa niby dla dzieci ale nasi dorośli uczestnicy
bawili się świetnie! Niektórym karuzele napędziły też niezłego stracha. Na
pewno warto zorganizowad tam
wycieczkę dla dzieci chod patrząc na
naszą grupę można tam zawieźd
ludzi w każdym wieku i każdy
znajdzie tam coś dla siebie! Po tych
szaleostwach i obiedzie przyszedł
czas na powrót do domu.
Wnioski z wizyty studyjnej?
W Bieszczadach nie mamy się czego
wstydzid wręcz przeciwnie możemy
z powodzeniem zapraszad podobne
grupy na wizyty studyjne i na
warsztaty rękodzieła gdyż u nas
wypadają o niebo lepiej,
bieszczadzka gościnnośd i poziom usług noclegowych i turystycznych też zdaje się stad
na wyższym poziomie niż u naszych partnerów na południu. Ale na pewno warto
pojechad w tamte strony zobaczyd zabytki zwłaszcza te wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO a także poczud magiczny, nieco senny i jakby niedzisiejszy już
trochę klimat Lanckorony, uroczego, cichego miasteczka z pięknymi lanckorooskimi,
drewnianymi domami podcieniowymi.
Karolina Smoleoska
Przewodnik beskidzki
Foto Iwona Pojnar
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