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Zapraszamy do lektury lipcowego numeru
Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady W nim opisane dwie
kolejne,
sprawdzone praktycznie przez
Fundację Bieszczadzką formy wypoczynku
aktywnego: wyprawa rowerowa oraz
wyprawa piesza bieszczadzkimi szlakami
Polski i Słowacji. Jako, że sezon imprez i
koncertów plenerowych w pełni, proponujemy
fotorelację z
XI Karpackiego Jarmarku Turystycznego. Jak
zwykle ponawiamy prośbę do naszych
Partnerów o dzielenie się z czytelnikami
Biuletynu
informacjami
o
ciekawych
wydarzeniach z życia Waszych organizacji.

Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Ruszyła II edycja konkursu na „Gminę
przyszłości”.

ZANIM PÓJDZIEMY W ŚWIAT DALEKI…” – POZNAJMY SWOJE KORZENIE
26 czerwca 2011 roku 11 osobowa grupa młodzieży z Nowosielec Kozickich otworzyła w wiejskiej
świetlicy wystawę o historii swojej wsi pt. Nowosielce Kozickie – Ocalone Wspomnienia. Nad tą
wystawą pracowała przez ostatnie pół roku, w czasie wolnym od zajęd szkolnych i domowych,
realizując projekt pt. „Zanim pójdziemy w świat daleki…”. Rozmawiali z mieszkaocami wsi, zbierali i
opisywali stare fotografie, skanowali je, próbowali zebrad z okruchów wspomnieo historię wsi,
zwłaszcza tę sprzed II wojny światowej. Analizowali archiwalne dokumenty, świadectwa, kroniki, stare
pisma urzędowe. Stworzyli bazę danych historycznych, która zawiera spisane wspomnienia
mieszkaoców oraz pokaźny zbiór starych i opisanych fotografii. Uczestniczyli w budowie makiety
dawnej wsi, w przygotowywaniu tablic informacyjnych i pisaniu niezapisanej jeszcze historii wsi. Przy
okazji uczyli się pracy w grupie i realizacji tego typu projektów społecznych

Pragnę poinformowad, że ruszyła II edycja
konkursu na „Gminę przyszłości”.
Partnerem strategicznym tegorocznej
odsłony
zostało
Forum
Rozwoju
Efektywnej
Energii
FREE
(www.forumfree.pl). Chcielibyśmy prosid
o Paostwa wsparcie w zakresie promocji
konkursu
oraz
poinformowanie
okolicznych gmin o możliwości udziału w
rywalizacji.
Serdecznie
zapraszamy
również Paostwa do zgłaszania gmin,
znajdujących się obrębie Paostwa
Lokalnej Grupy Działania.
Konkurs skierowany jest do gmin
aktywnie działających na rzecz poprawy
klimatu. Tegoroczna edycja nawiązuje do
głównych
priorytetów
polskiej
prezydencji
w
Unii
Europejskiej
dotyczących wzmocnienia zewnętrznej
polityki energetycznej UE. Głównym
celem konkursu jest wyróżnienie i
promowanie gmin, które już dziś wdrażają
i
edukują
nt.
innowacyjnych,
efektywnych i przyjaznych środowisku
rozwiązao energetycznych. Gminy te będą
stanowid doskonały przykład, w jaki
sposób można skutecznie korzystad z
nowoczesnych rozwiązao energetycznych,
z korzyścią dla rozwoju regionu i lokalnej
społeczności.
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Tuż przed otwarciem wystawy młodzież oznakowała najważniejsze budynki historyczne we wsi,
pokazując ich wiek: Plebania – PONAD 100 LAT; Kościół – 268 LAT; Szkoła – 94 LATA; Świetlica – 73 LATA.
Dla żartu oznaczyli też datą nasz przystanek autobusowy, który kooczy dopiero 13 LAT.

Konkurs ma za zadanie zachęcad i
aktywizowad przedstawicieli gmin i
lokalnych liderów do zainicjowania
proekologicznych działao w ich regionie.
Do udziału w nim zapraszamy gminy
miejskie, wiejskie oraz miejsko-wiejskie.
Zgłoszenia będą przyjmowane w dwóch
kategoriach:
1. Innowacje dla klimatu – projekty
wykorzystania
innowacyjnych,
przyjaznych
środowisku
i
człowiekowi
rozwiązao
energetycznych, które już dziś
wpisują
się
w
politykę
energetyczną Polski i Unii
Europejskiej.
2. Promotor innowacji – gminy,
które aktywnie edukują w
zakresie budowania świadomości
ekologicznej oraz wykorzystania
innowacyjnych,
przyjaznych
środowisku
rozwiązao
energetycznych.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane
będą do 30 września 2011 roku, pod
adresem e-mail
gminaprzyszlosci@kibicujklimatowi.pl.
Regulamin konkursu oraz formularz
zgłoszeo znajduje się na stronie
www.kibicujklimatowi.pl.
3.
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W kilku miejscach Nowosielec młodzi ludzie umieścili stare zdjęcia, w miejscu ich zrobienia.
Zdjęcia były podpisane pytaniami. Miały zachęcid mieszkaoców do zastanowienia się nad historią tych
miejsc oraz do przyjścia na wystawę.

Podczas otwarcia wystawy, młodzi tak
mówili do ponad 100 osób zgromadzonych w
świetlicy i przed budynkiem świetlicy:
„Wspomnienia są subiektywnym zapisem
historii, ale cennym i cenionym przez historyków
źródłem informacji. Patrzymy na przeszłośd przez
szkiełko swoich doświadczeo, odczud, potrzeb i
wiedzy…
To dlatego jedno wydarzenie może byd opowiedziane na 100 różnych sposobów. Inaczej przez ludzi,
którzy je obserwowali. A jeszcze inaczej przez tych, którzy w nim uczestniczyli, bądź je tworzyli. My tylko
spróbowaliśmy zebrad te różne wspomnienia i zatrzymad je w makiecie wsi, w wystawie fotograficznej, w
mapach i prezentowanych dokumentach. Wiemy, że nie poznaliśmy jeszcze całej historii wsi, i że tylko
zbliżyliśmy się do prawdy. Zrobiliśmy pierwszy krok w napisaniu historii Nowosielec Kozickich”.
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Innowacyjnośd
oraz
oryginalnośd
zgłoszonych projektów oceni Kapituła
konkursu, w skład której wejdą m.in.:
Sylwester
Śmigiel
(Przewodniczący
Forum Rozwoju Efektywnej Energii), dr
inż. Arkadiusz Węglarz (Krajowa Agencja
Poszanowania Energii), dr Andrzej
Hałasiewicz (Uniwersytet im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu), dr Filip Elżanowski
(Uniwersytet Warszawski) oraz Bożena
Wróblewska (Gaspol). Do wyboru
laureatów będą się mogli włączyd
również internauci, głosując na stronie
www.kibicujklimatowi.pl na najlepszy
zgłoszony projekt. Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone w październiku 2011 r.
Laureaci
otrzymają
tytuł
„Gminy
przyszłości 2011” oraz atrakcyjne
nagrody rzeczowe (zestaw kolektorów
słonecznych, parasole grzewcze oraz
grille gazowe).

Wyróżniające się w konkursie projekty
W krótkiej prezentacji komputerowej przedstawili historyczne skarby Nowosielec Kozickich. A tych
skarbów Nowosielce kryją bardzo wiele. Należą do nich sami mieszkaocy, którzy żyją tu z dziada
pradziada; długa, bo prawie 600 letnia i ciekawa historia wsi; historyczne położenie wsi, obrazujące do
dziś dawny, wołoski układ osadniczy; tradycyjny wjazd do wsi z wyraźnie zaznaczonym centrum;
starodrzew we wsi; XVIII wieczny kościół z dzwonnicą i przykościelnym cmentarzem; 100 letni budynek
plebani; cerkwisko we wsi; budynek szkoły powszechnej postawiony w 1914 roku; park podworski;
przydrożne krzyże oraz cmentarz z zabytkowymi nagrobkami.

zostaną następnie opublikowane w
formie „Rankingu Dobrych Praktyk”,
prezentującego godne naśladowania
działania polskich gmin na rzecz poprawy
klimatu oraz rozwoju regionu i
zamieszkującej go społeczności. Ranking
przedstawiający 10 najlepszych
projektów, będzie szeroko promowany
wśród opinii publicznej oraz władz
samorządowych.

Na wystawie goście mogli obejrzed makietę, która przedstawia centrum Nowosielec Kozickich z pierwszej
połowy XX wieku. Pokazuje nieistniejące już dziś budynki we wsi lub dawny wygląd tych, które stoją do
dziś: kościół z dzwonnicą, plebanię z zabudowaniami gospodarczymi, szkołę z zabudowaniami
gospodarczymi, wartowniczkę, kuźnię dworską, studnię dworską, dwór, brogi i budynki dla pracujących
we dworze, cerkiew z dzwonnicą oraz pojedyncze chatki. Makieta wsi jest pracą zbiorową, młodych i
starszych mieszkaoców wsi pod kierunkiem p.Leszka Rejmaoskiego z Leska.
Zebrane w projekcie fotografie, powiększone i podpisane, umieścili na ścianach świetlicy, na sznurkach
lub …w słoikach. Zdjęcia pochodzą od mieszkaoców Nowosielec, czasem z bardzo dalekich zakątków
Polski, najstarsze z lat 10-tych i 20-tych ubiegłego wieku.
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Wierzę, że Paostwa wsparcie w zakresie
promocji konkursu stanie się okazją
do popularyzowania podejmowanych
przez gminy dobrych praktyk.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Fabjaniak-Czerniak
Koordynator Projektu

Piękna panorama Nowosielec autorstwa Grzegorza Koguta – goszczącego w Nowosielcach latem, witała
gości już w przedsionku świetlicy. Pod nią znajdowała się jedną z ważniejszych prac historycznych – mapa
pt. „Tutejsi”, którą przygotował p. Tadeusz Markowicz, członek naszej Rady programowej. Odtworzył na
niej stan zasiedlenia Nowosielec na dzieo 1 września 1939 roku, kiedy to w Nowosielcach było 76 rodzin.
Są tam nazwiska rodzin i przydomki, którymi posługiwano się przed II wojną światową częściej niż
nazwiskami.

Konkurs regionalny
"Równad Szanse"ogłoszony

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłosiła nową edycję Regionalnego
Konkursu Grantowego! "Równad Szanse"

W konkursie o dotacje do 7 000 zł na
projekty
minimum
6-miesięczne,
rozpoczynające się nie wcześniej niż 1
stycznia 2012 roku i trwające nie dłużej
niż do 31 lipca 2012 roku mogą ubiegad s
ię organizacje pozarządowe, gminne
domy kultury i gminne biblioteki oraz
nieformalne grupy dorosłych, które chcą
założyd organizację pozarządową, z
terenów wiejskich i małych miast (do 20
000 mieszkaoców).

Druga mapa przygotowana przez jednego z młodych uczestników projektu – Damiana Podolaka i
kolejnego członka Rady Programowej – Czesława Borsuka pokazuje najważniejsze miejsca historyczne we
wsi. Tablica pt. „Ważne Miejsca. Nowosielce Kozickie – Seokowa” stanęła przed budynkiem świetlicy
wiejskiej we wsi.
Na obrotowym stojaku wypożyczonym z Banku Spółdzielczego można było przeczytad teksty napisane
przez młodych. Każdy z uczestników projektu miał do napisania jeden tekst na wybrany przez siebie
temat. W efekcie powstało 11 tekstów, które w przyszłości mogą stanowid częśd przewodnika
turystycznego po wsi. Powstał tekst o kościele autorstwa Justyny Podolak, 18 lat; o cerkwi – Karoliny
Gudalewicz – 18 lat; o dworze – Patrycji Podkalickiej – 16 lat, o szkole – Joanny Hałajczak – 17 lat, o
plebani – Marty Madej – 14 lat, o osobliwościach terenu – Damiana Podolaka, 17 lat, o cmentarzach i
krzyżach przydrożnych – Wojtka Morko, 13 lat, o wartowniczce, kuźni i gospodzie – Radka Hałajczaka –
14 lat; o świetlicy wiejskiej – Wojtka Żółczyoskiego – 22 lata, o mieszkaocach wsi – Dawida Dziadosza, 18
lat; o cmentarzu przykościelnym – Kamila Podolaka, 14 lat.
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Celem projektów realizowanych w
ramach Programu "Równad Szanse" jest
wyrównywanie szans na dobry start w
dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej (w wieku 13 - 19 lat) z
małych miejscowości. Termin składania
wniosków mija 11 października 2011
roku. Informacje o konkursie, zasady i
kryteria oceny merytorycznej oraz link do
elektronicznego formularza znajdują się
na stronie www.rownacszasne.pl

Wydarzenia w GPZB:
Uzgodniliśmy, że całą świetlicę stylizujemy na dworzec dla podróżnych, bo historia naszej wsi, to
historia zmian i licznych podróży jej mieszkaoców. Na budynku „Dworca Nowosielce Kozickie”
umieściliśmy współczesną mapę wsi w dużej skali. Na mapie znalazł się plan wsi, ze zdjęciami
uczestników projektów zgodnie z miejscem ich zamieszkania oraz najważniejsze informacje o wsi
współczesnej (msze święte, sklep, lekarz, apteka, szkoły itd.). Obok znalazły się informacje historyczne o
wsi, też dla podróżnych …
W uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział m.in.: burmistrz Ustrzyk Dolnych – Henryk Sułuja,
zastępca burmistrza – Jacek Przybyła; poseł do Sejmu RP – Marek Rząsa, dyrektor szkoły podstawowej –
Małgorzata Roman, dyrektor Fundacji Bieszczadzkiej – Lucyna Sobaoska, komendant Straży Granicznej –
Waldemar Pasionek, proboszcz parafii – ks. Kazimierz Skała, Siostry Służebniczki ze Starej Wsi, dyrektor
Gminnego Domu Kultury – Wojciech Szott. Przyjechała aż spod Wrocławia rodzina nowosielecka,
wysiedlona w 1947 roku. Było wielu mieszkaoców Nowosielec, którzy przyjechali z Warszawy, z Ustrzyk,
z Rzeszowa. Była dziennikarka z lokalnego dwutygodnika, z Gazety Bieszczadzkiej.
Spotkanie uświetnił występ zespołu ludowego Żukowianie oraz spotkanie dla wszystkich mieszkaoców i
przyjaciół Nowosielec przy ognisku z kiełbaskami i wiejskim chlebie. Dopisała pogoda, dopisali goście,
dopisali mieszkaocy wsi. Młodzież spisała się znakomicie, do kooca pełniąc honory gospodarzy
spotkania. Bardzo pomogli członkowie Rady Programowej i sami mieszkaocy Nowosielec, wiele osób
spoza Nowosielec i instytucji. Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Wystawę można oglądad do kooca sierpnia w świetlicy wiejskiej w Nowosielcach Kozickich. Kustoszami
wystawy są młodzi uczestnicy projektu.
Moim osobistym marzeniem, marzeniem koordynatora tego projektu i mieszkaoca wsi - jest publikacja
o Nowosielcach, w którą moglibyśmy włączyd materiały i zdjęcia zebrane podczas realizacji tego
projektu. Kolejne marzenie dotyczy utworzenia we wsi muzeum wsi nowosieleckiej. To tam moglibyśmy
pokazywad makietę dawnej wsi, uzupełniad ją nowymi miniaturami, pamiątkami oraz na stałe
prezentowad ocalone fotografie. Byłaby to niewątpliwie jedna z atrakcji turystycznych tej małej i
pięknej wioski, a dla młodzieży i dzieci – miejsce nauki historii. Zobaczymy czy młodzi i starsi, którzy tak
świetnie sprawdzili się w realizacji tego projektu, podejmą nowe wyzwanie i czy starczy nam wszystkim
jeszcze sił….
Opiekun prawny: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru
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Zachęcamy
konkursie!

do

wzięcia

udziału

w

Proponujemy Paostwu również udział w
bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach,
które we wrześniu odbędą się w sześciu
miastach w Polsce. Szkolenia dotyczą
pisania wniosku, planowania i realizacji
projektu w ramach Programu "Równad
Szanse". Udział w szkoleniu może
stanowid dobre przygotowanie do
aplikowania w Regionalnym Konkursie
Grantowym.

Więcej informacji i rejestracja na szkolenia
na stronie www.rownacszanse.pl

Z poważaniem
Artur Łęga
Koordynator Programu "Równad Szanse"

Wydarzenia w GPZB:
Instytucje, które przyznały dotacje na realizację tego projektu: Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności
w ramach Programu Równad Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacja Wspomagania Wsi,
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Uczestnicy projektu: Dawid Dziadosz, Karolina Gudalewicz, Joanna Hałajczak, Radek Hałajczak, Marta
Madej, Wojtek Morko, Patrycja Podkalicka, Justyna Podolak, Damian Podolak, Kamil Podolak, Wojtek
Żółczyoski.
Rada Programowa: Aniela i Czesław Borsukowie, Małgorzata Derus, Mieczysława Mazurczak, Tadeusz
Markowicz, Zofia i Stanisław Podolakowie, ks. Kazimierz Skała.
Konsultanci projektu: Bogdan Augustyn, Leszek Rejmaoski, Piotr Stasik.
Monika Kaczmaryk – koordynator projektu

PODZIĘKOWANIE SPECJALNE
Dziękuję zespołowi Fundacji Bieszczadzkiej, a szczególnie p. Lucynie Sobaoskiej i p.Grzegorzowi
Mokrzyckiemu za wskazówki techniczne i możliwośd skanowania zdjęd w biurze Fundacji oraz za
wypożyczenie namiotów na częśd biesiadną otwarcia wystawy oraz użyczenie z Banku Spółdzielczego w
Ustrzykach obrotowego stojaka informacyjnego na wystawę.
PODZIĘKOWANIE
W imieniu realizatorów projektu pt. „Zanim pójdziemy w świat daleki…” realizowanego w naszej wsi
od stycznia do czerwca 2011 serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które dobrowolnie i nieodpłatnie
włączyły się w realizację tego przedsięwzięcia. Projekt zawierał bardzo wiele działao i nasza
społecznośd lokalna przyszła z pomocą, zarówno finansową, jak i niefinansową na różnych etapach
realizacji tego przedsięwzięcia, z pewnością przerastającą finansowy budżet projektu, który wynosił
tylko 10.113,43 złotych. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój prywatny czas, pasje, talent, rzeczy,
a nawet własne środki finansowe. Wymienione poniżej osoby zrobiły to dobrowolnie, bez
wynagrodzeo i zwrotu poniesionych kosztów. Bardzo dziękuję.
autor tekstu i zdjęć :Monika Kaczmarek
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Przemierzaj wakacyjne MILE, bądź blisko
przyrody, pstrykaj fotki i wygraj cenne
nagrody
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA)
zaprasza do udziału w RODZINNYM
KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM
„WAKACJE Z GARYM – BLISKO PRZYRODY”
. Konkurs ma ukazywad piękno oraz
unikatowośd polskiej przyrody, a praca
powinna zostad wykonana przez dzieci
wraz z rodzicami. Na zdjęciach powinna
byd pokazana jedynie przyroda (flora,
fauna), nie mogą pojawiad się na nich
postacie ludzi. Inspiracji do udziału w
konkursie może dostarczyd Gary Gazik ze
swoją grą on-line www.garygra.pl. Świat
roślin i zwierząt, natura wciąż zaskakuje,
zachwyca, dostarczając inspiracji wielu
artystom. Gary zachęca by rodziny
tworzyły własne inspirowane naturą
dzieła sztuki, które on hojnie nagrodzi i
zaprezentuje miłośnikom natury.
Na autorów najciekawszych prac –
rodziny zakochane w przyrodzie - czekają:

Na Zielonym Rowerze w dolinie Osławy i Bukowskich Wierchach”
„Na Zielonym Rowerze w dolinie Osławy i Bukowskich Wierchach” – rajd rowerowy –
realizowany w dniach 23-26 czerwca 2011roku. Był to kolejny warsztat z cyklu „Terenowych warsztatów
dla przewodników, reprezentantów biur turystycznych, centrów informacji turystycznej, organizacji i
instytucji działających na rzecz rozwoju Turystyki Przyjaznej Środowisku”, prowadzonych w ramach
projektu „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu o
zrównoważony rozwój środowiska”. Warsztaty rozpoczęły się kolacją w miejscowości Łukowe, po
posiłku omówiono trasę jak czekała uczestników następnego dnia. Pierwszy przejazd rowerowy to trasa
Łukowe – Kalnica – Sukowate – Huczwice – Rabe – Przełęcz Żebrak – Wola Michowa – Solinka do Roztok
Górnych.

Była to okazja do sprawdzenia szlaków rowerowych, skali ich trudności, zobaczenia znajdujących się tu
atrakcji przyrodniczych, zrobienia dokumentacji fotograficznej terenów, zabytków i atrakcji
. Kiedy częśd grupy zbliżała się przez Wolę Michową i Liszne do Roztok Górnych, inni mieli możliwośd
odwiedzid cmentarz i miejsce po cerkwi w Solince. Piątek to już przejazd z Roztok Górnych przez
Przełęcz nad Roztokami, Ruske, Topole do Sniny.
Po drodze jeszcze odwiedziny zbiornika wody pitnej Starina i punktu widokowego, z którego można
zobaczyd całą jego okolicę, potem przez miejscowośd Stakcin uczestnicy warsztatów w drodze udali się
w kierunku Sniny.
Tekst zdjęcia : Grzegorz Mokrzycki
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- 3 nagrody główne; Każda nagrodzona
rodzina otrzyma od Garego bon
paliwowy o wartości 500 zł (do
wykorzystania na stacjach BP), grę
planszową ”Gary Gra” i 3 maskotki
Garego Gazika
- 10 wyróżnieo: Każda wyróżniona
rodzina otrzyma grę planszową „Gary
gra” oraz maskotki Garego Gazika.
Wygrywając główną nagrodę rodzina
może przemierzyd wiele kolejnych mil
w poszukiwaniu miłych miejsc cennych
przyrodniczo. Gary Gazik zachęca do
bycia blisko natury podczas spacerów,
wyjazdów, pikników i urlopów. Ile mil
trzeba przebyd aby wygrad w
konkursie? Zdecydujcie sami. Gary
przypomina, że 1 mila = 1,609344
kilometra.
Sponsorem nagród w konkursie jest
firma BP EUROPA SE Oddział w Polsce.
Szczegółowe
zasady
udziału
w
Konkursie zawiera jego Regulamin,
dostępny na stronie www.mila.org.pl
Kontakt
w
sprawie
Konkursu:
Małgorzata Łuszczek, Członek Zarządu
Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych
(MiLA),
e-mail:
malgorzata.luszczek@mila.org.pl,
nr
tel. 517976075.

Bieszczadzkie połoniny i szlak architektury drewnianej Górnego Zemplina”
Bieszczadzkie połoniny i szlak architektury drewnianej Górnego Zemplina” – rajd pieszy –
1-3 lipca 2011 roku. To jeszcze jeden
warsztat z cyklu „Terenowych
warsztatów dla przewodników,
reprezentantów biur turystycznych,
centrów informacji turystycznej,
organizacji i instytucji działających
na rzecz rozwoju Turystyki
Przyjaznej Środowisku”,
prowadzonych w ramach projektu
„Turystyka bez granic –
wzmocnienie współpracy
transgranicznej w turystyce w
oparciu o zrównoważony rozwój
środowiska”.

Warsztaty rozpoczęły się w piątkowy wieczór w „Bacówce pod Małą Rawką” kolacją, po której
uczestnicy mogli wysłuchad prelekcji leśnika i botanika pana Marcina Sceliny na temat rzadkiej i
unikatowej roślinności występującej w Karpatach Wschodnich u zbiegu granic Polski, Słowacji i
Ukrainy.
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RODZINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„WAKACJE Z GARYM – BLISKO
PRZYRODY” jest organizowany przez
Fundację MiLA w ramach projektu ”Gary
Gra”.
Pomysłodawcą projektu "Gary Gra" jest
Dział BP Gas (BP Europa SE, oddział w
Polsce), który organizuje projekt w
partnerstwie merytorycznym z Fundacją
Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA oraz
Uniwersytetem
Dzieci.
Patronat
medialny nad projektem objęły serwisy
Onet.pl, CzasDzieci.pl oraz Sieciaki.pl.
Projekt ”Gary Gra” ma na celu
nowoczesną edukację ekologiczną i jest
skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat,
ich rodziców oraz szkół i nauczycieli. W
ramach projektu w styczniu br. pod
adresem
www.garygra.pl
ruszył
specjalny, edukacyjny, bezpłatny serwis
internetowy,
zawierający
m.in.
dwuetapową ekologiczną grę online (4
gry
zręcznościowe,
poświęcone
recyklingowi,
segregacji
odpadów,
problemowi dzikich wysypisk oraz
neutralizacji odpadów oraz „Budowa
domu” - połączenie platformówki, gry
logicznej i quizu ekowiedzowego).

Zakooczenia drugiego dnia wędrówki miało miejsce na imprezie plenerowej „Jánsky
Jarmok” w Zemplinske Hamre, kilka kilometrów od Sniny w certyfikowanym obiekcie
gastronomicznym "Gazdovsky dvor", gdzie uczestnicy mogli zasmakowad w słowackich
daniach regionalnych.

Na ostatni dzieo warsztatów zorganizowano piesze wyjście na „Sninski Kamieo”, po
obiedzie uczestnicy udali się w busem w podróż powrotną do Polski.

Tekst : Grzegorz Mokrzycki
Zdjęcia : Bogusław Pyzocha
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Sobota przywitała wszystkich deszczową aurą, lecz pomimo niesprzyjającej pogody postanowiono kontynuowad warsztaty.

Trasa prowadziła przez Wierch Wyżniaoski – Małą Rawkę – Wielką Rawkę – Krzemieniec - Nova Sedlica. Podczas pieszej wędrówki
Pan Marcin Scelina prowadził „warsztaty w drodze” omawiając napotkaną roślinnośd górską. Drugi dzieo warsztatów przewidywał
zwiedzanie wybranych zabytków cerkwi drewnianych regionu Górny Zemplin (Ulicske Krive, Rusky Potok, Topola) i wyjście na punkt
widokowy nad Zalewem Starina. Po obiedzie w karczmie „Gazdovsky Dvor” - Zemplinske Hamre grupa wróciła busem do Polski.
Tekst : Grzegorz Mokrzycki
Zdjęcia : Bogusław Pyzocha
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Sami o sobie:

Wywiad z Marą Minicozza- wolontariuszką uczącą języka angielskiego w Ustrzykach Dolnych
w ramach „Wakacyjnej Szkoły Języka Angielskiego”

Mara Minicozza ma 20 lat i pochodzi z Los Angeles w Kalifornii. Obecnie większośd swojego czasu spędza w Waszyngtonie gdzie
studiuje romanistykę ( literaturę włoską). Wśród zainteresowao Mary znaleźd można czytanie książek, jazdę konną, muzykę, oraz potrawy
z różnych zakątków świata.
W ramach programu Learning Enterprises 2011 przez miesiąc Mara pracowała jako wolontariusz – nauczyciel języka angielskiego w
centrum Caritas w Ustrzykach Dolnych. Rodziną goszcząca Marę w Polsce byli Paostwo Sobaoscy.
Grzegorz Mokrzycki(GM): na początek chciałbym zapytad cię o kierunek studiów, dlaczego język włoski?
Mara Minicozza (MM) : Włoski wybrałam przez sentyment gdyż mój tata jest Włochem, przez co ja również posiadam włoskie
obywatelstwo, włoskiego uczyłam się od dziecka i bardzo fascynuje mnie ten język.
GM : słyszałem że by pogłębid język wyjeżdżasz studiowad język do Włoch.
MM : Zgadza się, powiem nawet tak iż jest to odgórny wymóg uczelni by przynajmniej jeden semestr spędzid w kraju którego język
studiujesz, jeżeli studiujesz hiszpaoski możesz wyjechad do Hiszpanii lub Argentyny, język włoski nie posiada takiej opcji.
GM : Dlaczego zdecydowałaś się wziąd udział w tym programie ?
MM : Przyjechałam tu ponieważ stwierdziłam że to będzie niesamowita możliwośd zobaczenia tej części świata, której nigdy
wcześniej nie widziałam, nigdy nie byłam w wschodniej Europie, poza tym tak sobie pomyślałam że znajomośd językową która posiadam
od dziecka może posłużyd innym. Można tez powiedzied że chciałam się sprawdzid jako nauczycielka. Zgadzam się również z misją
projektu. Myślę że w obecnym czasie język angielski jest jednym z ważniejszych (komunikatywnych) języków na świecie. No i oczywiście
dzieciaki (potencjalni uczniowie) są słodkie.
GM : Czy było ciężko dostad się do programu?
MM : tak do kooca nie wiem ile osób się zgłosiło, ale selekcja była dośd ostra.
GM : co możesz powiedzied po miesięcznym pobycie w Polsce, czy jest to kraj, którego się spodziewałaś ?
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Sami o sobie:
MM : Szczerze to tak do kooca nie wiedziałam czego oczekiwałam, ponieważ dla mnie wschodnia Europa jest przeciwieostwem
zachodniej Europy, którą, po prostu znałam. Dla mnie obraz wschodniej Europy to brak pieniędzy, małe miasteczka, tak do kooca nie
wiedziałam czego się spodziewad

. Po przylocie do Krakowa nie spodziewałam się zobaczyd miasta które przypominało mi mix włosko – francuskiego miasta, to było
pozytywne zaskoczenie. Spacerując słychad różne języki .
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Sami o sobie:
GM: Co Ci się w Polsce spodobało a co nie przypadło Ci do gustu?
MM : Ciężko powiedzied coś na temat lubienia - nielubienia gdyż byłam tu tylko 4 tygodnie. Więcej mogę powiedzied
o różnicach które zauważyłam. W odróżnienia od dużego miasta to cisza i spokój w wieczory.
To co jakoś nie przypadło mi do gustu to biurokracja w Polsce, która jest ogromna. No
i kwestia komunikacji, gdyż niczego nie można byd pewny jeżeli chodzi o rozkład jazdy
autobusów. To czego nigdy nie zapomnę to jedzenie, które mi bardzo smakowało.
Miałam okazję wybrad się w bieszczadzkie góry, niestety nie było mi dane zobaczyd ich
w całej okazałości przez mgłę , która wszystko zasłoniła.
GM : Czy udało ci się odwiedzid ciekawe miejsca w okolicy?
MM : tak razem z cała grupa z programy wybraliśmy się do Zakopanego, poza tym
wraz z rodziną u której mieszkałam wybraliśmy się do Łaocuta zwiedzid zamek gdyż
bardzo lubię je zwiedzad, poza tym Łaocut posiada także piękny ogród.

GM : czy sprawdziłaś rezultaty nauczania??
MM : tak i przyznam że na przełomie tygodni widziałam ich postępy, przede wszystkim odwagę do swobodnego mówienia, nawet pomimo
tego iż nie do kooca było to gramatyczne poprawne, to jednak przełamali barierę strachu i leku w posługiwaniu się językiem.
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GM : czy wyobrażałaś już sobie swoją przyszłośd?
MM : przyznam że słyszę to pytanie dośd często, szczerze to nie zastanawiałam się nad tym co będę robiła po studiach. Myślę że będę
kontynuowała naukę. Wiem że wiele osób ma plany na przyszłośd, ja na chwilę obecną studiuję to co lubię a to co będzie później pokaże
przyszłośd
GM : czy w przyszłości chciałabyś uczestniczyd w podobnym programie?
MM : Masz na myśli nauczanie ?? Myślę że tak, to było dobre doświadczenie, na początku byłam przestraszona , lecz w chwili obecnej
myślę że nie byłoby problemu, jednak wolałabym uczyd w kraju którego język znam np. Włochy czy Francja gdyż ułatwia to w znacznym
stopniu kontakt z uczącymi się.

GM : Dziękuję bardzo za wywiad i oczywiście zapraszam w odwiedziny w przyszłości
MM : Dziękuję bardzo.
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Oprócz Mary w Bieszczadzkich szkołach wakacyjne lekcje języka angielskiego prowadziły jeszcze:
- w Leszczawie Dolnej Elisabeth Lembo, którą przyjmowali Paostwo Katarzyna i Tomasz Łaski
- w Nowosielcach Kozickich- Bekah Obi mieszkała u Paostwa Moniki i Mariusza Podkalickich
- w Hoszowie- Stephania Cap a gościła ją rodzina Pani Olgi Mucha

Wszystkim rodzinom, które przyjęły studentki wolontariuszki i zupełnie bezinteresownie gościły je przez miesiąc bardzo gorąco
dziękujemy.

autor : Grzegorz Mokrzycki
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Sami o sobie:

Karpacki Jarmark Turystyczny.
Ta ważna dla naszego regionu impreza odbyła się już po raz jedenasty a stało się to w dniach 30-31 lipca bieżącego roku na terenie
„Parku Pod Dębami” w Ustrzykach Dolnych. Głównym celem Jarmarku była prezentacja turystycznych atrakcji regionu karpackiego.
Karpaty posiadają ogromny potencjał przyrodniczy i kulturowy a jego przybliżenie jest najważniejszym zadaniem Jarmarku. Impreza
zgromadziła bardzo wielu wystawców z najprzeróżniejszych dziedzin życia. Bardzo szeroko reprezentowana była ogólnie pojęta
produkcja żywności. Od regionalnych wędlin i wypieków, poprzez miody i nalewki aż po lokalne produkty gospodarstw domowych.
Goście Jarmarku mieli wyjątkową okazję zapoznania się z tymi wyrobami w jednym miejscu i spróbowania ich wspaniałych smaków.
Szeroką prezentację własnych produktów zaprezentowali miejscowi rękodzielnicy. Bogactwo oferty było doprawdy imponujące. Całośd
uzupełniona była szeroką ofertą turystyczną i dużym wyborem wydawnictw książkowych prezentujących region karpacki.
Interesującym pomysłem był blok zabaw i konkursów dla dzieci i dorosłych. Ożywiło to znacznie atmosferę Jarmarku. Moją uwagę
zwróciło stoisko Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, na którym leśnicy oferowali sadzonki kłokoczki południowej.
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Sami o sobie:
Ten przedziwny, dzisiaj nieco zapomniany krzew, znaczył w przeszłości wiele dla mieszkaoców Karpat. Jego drewno było powszechnie
wykorzystywane w gospodarstwach domowych do różnych celów, zaś zielone pączki kłokoczki oraz jej nasiona znajdowały zastosowanie w
medycynie ludowej. Olej wytłaczany z ziaren kłokoczki był używany do celów oświetleniowych a na przednówku nie gardzono nim w kuchni.
Szerokiej ofercie wystawowej towarzyszyły liczne zespoły
artystyczne, prezentujące swoją twórczośd na naprawdę
niezłym poziomie. Od lat Karpacki Jarmark Turystyczny
nie ma szczęścia do pogody. Nie inaczej było w tym roku.
Przez cały czas imprezy było pochmurno i ciągle
popadywał deszcz. Do tego panował dośd nieprzyjemny
chłód.

Warunki pogodowe sprawiły, że zainteresowanie
Jarmarkiem ze strony mieszkaoców i turystów było
niewspółmierne do wysiłku włożonego przez organizatorów.
Ścieżki i widownia „Parku Pod Dębami” nie były
przepełnione a momentami nawet świeciły pustkami.
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Sami o sobie:
Szkoda, bo wysiłek organizatorów był niemały i prawdę mówiąc trudno znaleźd jakieś zastrzeżenia do organizacyjnej strony imprezy. Myślę, że
warto zastanowid się nad przyszłą formułą Jarmarku. Czy musi on byd aż „Karpacki” a może wystarczy tylko „Bieszczadzki”, bo w rzeczywistości
taki właśnie jest.
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Sami o sobie:
Warto również rozważyd lokalizację imprezy. „Park Pod Dębami” leży w znacznym oddaleniu od
największego ustrzyckiego osiedla a przy opadach deszczu jego podłoże staje się mokre i błotniste.
Wydaje mi się, że ustawienie stoisk jarmarcznych w ustrzyckim rynku, dodałoby imprezie należytego
blasku i znacznie poprawiłoby frekwencje. Niezależnie od moich dywagacji, trzeba podkreślid, że
tegoroczny XI Karpackich Jarmark Turystyczny był solidną, porządnie zorganizowaną imprezą a jego
organizatorom należą się słowa uznania.

Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl,
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 Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

autortekstu :Marek Prorok
autor zdjęć : Grzegorz Mokrzycki

str. 21

