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Przed nami Święta Wielkiej Nocy , 
może więc pomiędzy biesiadowaniem przy 
świątecznym stole w gronie Rodziny 
a wiosennymi spacerami znajdziemy chwilę 
czasu na lekturę kolejnego numeru 
Biuletynu Informacyjnego Grupy 
Partnerskiej „Zielone Bieszczady - serdecznie 
zapraszamy. 
 

 

Zespół Fundacji 

Bieszczadzkiej 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
Kontynuacja projektu "Ocalić od zapomnienia dziedzictwo Polany" 
W roku 2009 wzięliśmy udział w programie Działaj Lokalnie i zrealizowaliśmy projekt "Ocalić od zapomnienia 
dziedzictwo Polany". Skupiał się on głównie na pracach na dawnym placu kościelnym- renowacji nagrobków, 
oczyszczeniu terenu, wykonaniu tablicy informacyjnej. Odbył się także konkurs historyczny dla dzieci i 
młodzieży, wykonaliśmy foldery oraz zorganizowaliśmy wystawę fotografii. 
W kolejnej edycji programu w roku 2010 zabrakło nam dosłownie jednego czy 2 punktów a złożony przez nas 
projekt znalazł się tuż pod listą rankingową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym roku chcemy ponownie ubiegać się o dofinansowanie. 
Odbyły się już dwa spotkania w grupie inicjatywnej wsi Polana. Planujemy remont dzwonnicy, prace 
porządkowe na dawnym placu kościelnym, wydanie pocztówek, mapy "Śladami przodków" oraz 
zorganizowanie konkursów- plastycznego, fotograficznego oraz historycznego dla dzieci i młodzieży. Bardzo 
byśmy chcieli aby w tym roku się udało. 
 
Autor tekstu i zdjęć : Karolina Smoleńska 

 

 

 

KONKURSY DOTACYJNE 

I SZKOLENIA 
 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

zaprasza na szkolenie „Podstawy 

rachunkowości w organizacjach 

pozarządowych”  

Szkolenie odbędzie się w dniach 25 - 27 
kwietnia 2012 w Warszawie. Zgłoszenia są 
przyjmowane do 12 kwietnia 2012.  

MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI ONLINE. 
ZAPRASZAMY!  

Szkolenie adresowane jest do osób 
prowadzących księgowość w organizacji 
pozarządowej, a także tych, które 
przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. 
Zapraszamy także inne osoby, zaangażowane 
w zarządzanie finansami, które chcą 
dowiedzieć się lub przypomnieć sobie 
podstawowe zagadnienia z dziedziny 
rachunkowości NGO. Pierwszeństwo udziału 
w szkoleniu będą miały osoby posiadające 
niewielkie doświadczenie w zakresie 
prowadzenia rachunkowości w organizacji 
pozarządowej oraz reprezentujące 
organizacje ze wsi lub mniejszych miast (do 
50 tys. mieszkańców). 
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Wydarzenia w GPZB: 
Dzień Kobiet w ZSP Uherce Mineralne  

Dnia 8 Marca w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Kobiet przygotowany przez chłopców z klas 2 
gimnazjum pod opieką p. Adama Szymbary. Na początku przywitał nas zespół ,,Boys”, który zagrał piosenkę 
„Jesteś szalona”. Wokalistą był Hubert (playback), a na instrumentach towarzyszyli mu Adrian, Kamil i Dawid. 
Publiczność bawiła się przy tym hicie znakomicie. Kolejnym punktem programu były ogłoszenia 
matrymonialne. Chłopcy w sposób humorystyczny prezentowali swoje zalety i umiejętności. Zespół taneczny 
„brzydszej płci” przedstawił taniec do piosenki pt.: ”Kolorowe sny” . Z podziwem oglądaliśmy talenty ruchowe 
naszych kolegów (nie zabrakło im pomysłowości). W przerwie między występami Hubert rozbawił nas, 
opowiadając dowcipy o „ babie i lekarzu”. Następnie obejrzeliśmy humorystyczną scenkę z udziałem naszych 
kolegów, która miała miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego. „Ksiądz cywilny” (Bartek) przeprowadzał rozmowę z 
parą młodych (Piotrek i Patryk - przebrany za kobietę). Uświadamiał im o odpowiedzialności założenia rodziny. 
W satyrycznym skeczu małżeńskim wystąpili pod kocem Iza i Dawid. Dało się zauważyć w nim kobiece wady: 
wieczne niezadowolenie, zmiana nastrojów, władczość. Śmieszną rywalizację dwóch „kobiet” (Adrian i Marcin) 
o jednego chłopaka (Hubert) obejrzeliśmy „zalewając się łzami” ze śmiechu. W tle pojawił się dealer 
narkotyków (Patryk),który sprzedał „towar” za pieniądze z Eurobiznesu. Ta chwila zadecydowała o wybraniu 
dziewczyny. Ostatnim punktem programu był „tańczący staruszek” (Patryk), który za sprawą muzyki w jednym 
miejscu odzyskiwał energię i siłę. Trzeba przyznać, że świetnie poradził sobie z tym zadaniem nasz kolega. 
Wszyscy występujący otrzymali gromkie oklaski od publiczności.  
 

 

 

KONKURSY DOTACYJNE 

I SZKOLENIA 

Prowadzący szkolenie:  

Katarzyna Adamska – Dutkiewicz – księgowa, 
konsultantka i trenerka w zakresie 
rachunkowości i zarządzania finansami 
organizacji pozarządowych, od 1997 r. 
związana z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Prezes Zarządu Spółdzielni 
Kooperatywa Pozarządowa.  

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w 
Hotelu HIT  w dniach 25-27.04.2012 r. 
Rozpoczęcie obiadem o godz. 13.00 dn. 
25.04, zakończenie obiadem ok. 14.00 dn. 
27.04.  

Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie - 
dojazd we własnym zakresie!  

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia 2012 

r. na adres fimango@frso.pl lub faxem: 

            22 616 33 16       lub pocztą na adres 

Fundacji: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 

59/60, 03-717 Warszawa 

http://www.zspuherce.idl.pl/news_cats.php?cat_id=11
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Dzień Kobiet w ZSP Uherce Mineralne cd.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu i zdjęć :  uczniowie ZSP w Uhercach Mineralnych 

 

KONKURSY DOTACYJNE 

I SZKOLENIA 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 

realizuje projekt unijny „OTWÓRZ SIĘ NA 

NOWE MOŻLIWOŚCI”.  

Projekt jest skierowany do mieszkańców 

województwa podkarpackiego, którzy 

utracili pracę z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy (osoby zwolnione z pracy nie 

dłużej niż 6-miesięcy przed dniem 

przystąpienia do projektu lub znajdujące się 

w okresie wypowiedzenia. Biorąc udział w 

projekcie można założyć działalność 

gospodarczą i otrzymać dotację inwestycyjną 

na jej założenie do 40 000 PLN lub 

przekwalifikować się czyli wziąć udział w 

bezpłatnym szkoleniu zawodowym i odbyć   

6-cio miesięczny płatny staż zawodowy - 

płatny 2000 zł brutto co miesiąc.  

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

Więcej informacji można uzyskać na 

stronie internetowej www.nowe-

mozliwosci.pl  lub pod numerem tel : 

8676 - 284, 8676 -243.  

 

http://www.nowe-mozliwosci.pl/
http://www.nowe-mozliwosci.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
 
50 rocznica Międzynarodowego Dnia Teatru w Ustrzykach Dolnych 

 
Dnia 30 marca 2012 roku w Autorskiej Galerii Sztuki Zbigniewa Zamołojko   

w Ustrzykach Dolnych odbyło się spotkanie z okazji 50 rocznicy Międzynarodowego Dnia Teatru. Inicjatorką 
spotkania była wybitna reżyserka i aktorka, honorowana wieloma nagrodami na krajowych i zagranicznych 
festiwalach teatralnych p. Daniel Zborowska.  
Wykład wygłoszony przez p. Danielę Zborowską nie bez kozery zatytułowany „Człowiek jest teatrem” dotyczył 
w głównej mierze kondycji współczesnego teatru w znaczeniu dosłownym, ale przede wszystkim kondycji 
współczesnego człowieka w ogóle.  
W jednym ciele o jednym duchu z niezbędnymi rzeczami: z łóżkiem, stołem i krzesłem (ławą) tworzymy sobie 
swój teatr. Teatr jednego aktora, gdzie jak pisał Witkacy: „Ideał Prawda Bóg Dobro Piękno i Wolność – trą się o 
siebie w najdziwniejszych kombinacjach”. W skutek ich interakcji wytwarza się energia, postęp, idea. To nasze 
życie. 

Patrząc na to jak wygląda współczesny teatr Daniela Zborowska zastanawia się: gdzie ten postęp?  
Zewsząd jesteśmy bombardowani zachowaniami mającymi nas zaszokować, obezwładnić i w końcu powalić. 
Teatr, jak i inne media, robią wiele, by epatować szokiem. Skandale wiszą na włosku. Owszem są widzowie, 
którzy lubią być szokowani, lubią przeżywać takie rzeczy. Na scenie nagi aktor, naga aktorka i – co dalej? To już 
było powie widz. No, dobrze, to teraz na oczach widowni będą kopulować. Naprawdę, bez udawania. I co 
dalej? Można na scenie urodzić dziecko, można kogoś zgwałcić. I znowu: co dalej? To będzie mało, bo widz, 
który obejrzał gwałt będzie żądał tego gwałtu więcej. Wreszcie kogoś zabiją i...  

Podobnie w teatrze jednego człowieka w naszym życiu - jak mówi p. Zborowska -„codzienność zabija 
rozwój intelektualny człowieka”. Próżno by szukać sceny rapsodycznej, gdzie nie dekoracje, nie stroje, nie 
szokujące wydarzenia na scenie lecz piękne słowo z najlepszych tekstów literatury światowej, aktor i widz są 
najważniejsi. 
 

 

KONKURSY DOTACYJNE 

I SZKOLENIA  

Społeczny wymiar nowych 

technologii 

Rusza pilotażowy program Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności „Nowe 
Technologie Lokalnie”. Jego celem jest 
promocja wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w 
społecznościach lokalnych. Realizatorem 
programu jest Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego.   Program 
stanowi kontynuację dotychczasowych    
PAFW, takich jak „Wieś Aktywna” (e-VITA) 
czy Program Rozwoju Bibliotek, 
wspierających wykorzystanie nowych 
technologii w rozwoju lokalnym. Pilotaż 
został poprzedzony przygotowaniami, w 
ramach których Pracownia Badań i Innowacji 
Społecznych STOCZNIA przeprowadziła 
badania i analizy na temat wykorzystania 
nowoczesnych technologii informacyjnych 
przez polskie organizacje pozarządowe, a 
także wiedzy i kompetencji ich kadr w tym 
zakresie. Program składa się z komponentu 
edukacyjnego oraz systemu wsparcia, 
również finansowego, dla grupy organizacji 
pozarządowych z dziesięciu wybranych gmin. 
Szczególny nacisk zostanie położony na 
umożliwienie zdobycia wiedzy pozwalającej 
na zidentyfikowanie potencjalnych obszarów 

zastosowania technologii informacyjnych w 

tych organizacjach. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
50 rocznica Międzynarodowego Dnia Teatru Ustrzyk Dolnych cd.. 
 

Mówiła Pani, że: „Doczekaliśmy czasów, w których szampana pijemy w plastikowych kubkach” Jakie to 
czasy? „Często z brakiem manier i dobrego wychowania, bez znajomości pięknego polskiego języka. Kiedyś w 
słoneczny dzień siedziałam na ławce, a za moimi plecami w grupce chłopców słychać częste k***a. Odwracam 
się do nich i mówię, że może zamiast tego przerywnika, będą używać „Mocium Panie”. Strasznie im się to 
spodobało i jaki ubaw z tego mieli. A na koniec stwierdzili, że fajna ze mnie babka”. Jak mówi p. Zborowska -
„codzienność zabija rozwój intelektualny człowieka”, dlatego w trosce o kulturalne dziedzictwo nasze i naszych 
dzieci, o jego przyszłość w chaosie współczesnych wartości kulturowych, powstaje potrzeba utworzenia 
Instytutu Unius Libri: Słowo – Sztuka – Filozofia.  

Idea ta rozkwitła w myśli Danieli Zborowskiej, trochę później, gdy na stałe w roku 2008 przeniosła się w 
Bieszczady. A przeprowadzka była prawdziwym wyzwaniem, bo w dwóch tirach trudno było pomieścić dobytek 
p. Danieli. Oprócz miłości do sztuk pięknych, filozofii a zwłaszcza teatru, zabrała ze sobą cenny księgozbiór 6 
tysięcy książek. Jak sama często podkreśla: „księgozbiór ten chcę podarować mieszkańcom gminy Ustrzyki 
Dolne w szczególności młodym ludziom tak, by przez obcowanie z literaturą rozpalili w sobie miłość do 
pięknego słowa ”. 

Pani Daniela Zborowska zaraża swym naturalnym optymizmem, dobrą energią, niezłomnością, a 
przede wszystkim wierzy w ludzi. Wraz z Lucyną Sobańską w-ce prezes Fundacji Bieszczadzkiej, Zbigniewem 
Zamołojko artystą – plastykiem i swoją asystentką w osobie autorki tekstu, gorąco promują powstanie 
Instytutu Unius Libri. Wsparty będzie na czterech filarach: teatralnym, muzycznym, plastycznym (wraz z 
pracownią) i forum dyskusyjnym. Uczniowie z ustrzyckich szkół średnich i inni zainteresowani bez ograniczeń 

wiekowych, mogliby aktywnie włączać się w prace Instytutu. Młodzież jest nieocenionym skarbem i jej pomoc 

szczególnie przyczyniłaby się do utrwalania i promowania „kulturalnej perełki ustrzyckiej”. 
Warto zatem pochylić się nad inicjatywą Instytutu Unius Libri: Słowo – Sztuka – Filozofia, by czerpać radość ze 
sztuki i współobcowania z drugim człowiekiem.  

 

Autor :Aleksandra Kopacz 

 

 
 

KONKURSY DOTACYJNE 
I SZKOLENIA 

 

W ramach programu przewidziane jest także 

uruchomienie portalu poświęconego 

wykorzystaniu ICT w działalności organizacji 

pozarządowych. Wymianie doświadczeń 

służyć będzie kolejna edycja Konferencji 

„Sektor 3.0” zaplanowana na maj 2012 r. 

(pierwsza odbyła się w maju 2011 roku). 

Towarzyszyć jej będzie cykl lokalnych forów. 

Konferencja będzie okazją do spotkań z 

liderami i praktykami, a także szansą 

poznania nowych i ciekawych rozwiązań oraz 

nowinek z branży ICT. 

Więcej informacji na temat programu: Dawid 
Szarański 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego (FRSI) 
tel. 530 69 11 99 
email: dawid.szaranski@frsi.org.pl 

                  

mailto:dawid.szaranski@frsi.org.pl
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Wydarzenia w GPZB: 
"Pan Wołodyjowski"- nie tylko w Chmielu i Lutowiskach, epizod Polański 
 

Kiedy 44 lata temu powstawał film Jerzego Hoffmana p.t.: "Pan Wołodyjowski" niektóre sceny filmu 
kręcone były w Bieszczadach- w Lutowiskach i w Chmielu jak wspomina pan Ogonowski w Gazecie 
Bieszczadzkiej. Był marzec 1968 roku kiedy i do Polany przybyła ekipa filmowa z głównymi aktorami. Miejsce 
na postój i kręcenie niektórych scen filmu wybrali w Górnej Polanie w okolicy pomiędzy domem państwa 
Froniów i Galiców(dzisiaj) a kapliczką i okolice krzyżówki na Polanę Ostre i do Skorodnego. Przez kilka dni 
nagrywano poszczególne sceny m.in.: porwanie Basi Wołodyjowskiej. Wielkie było poruszenie we wsi, kto żyw 
wyruszał w stronę Polany Górnej aby na własne oczy zobaczyć pracę filmowców i głównych znakomitych 
aktorów- Magdalenę Zawadzką grającą Basię Wołodyjowską i Daniela Olbryskiego jako Azję Tuhaj-bejowicza. 
Sceny powtarzane były po kilka razy, tak więc mocno utkwiły w pamięci tych mieszkańców, którzy towarzyszyli 
filmowcom, tym bardziej, iż statystami z Polany byli: pani Albina Poznar, pan Jerzy Łysyganicz z końmi i saniami 
oraz pan Stanisław Krakowski również z końmi i saniami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To były bardzo emocjonalne przeżycia, niektórzy mieszkańcy wyjeżdżali do Lutowisk i Chmiela, gdzie kręcone 
były dalsze sceny tego filmu. Warto odświeżyć pamięć, obejrzeć wnikliwie te sceny i rozpoznać w nich nasz 
polański krajobraz. Miejsce nagrywania scen filmowych wskazuje dziś pan Stanisław Zatwarnicki i opowiada  
żywo o scenach które się tu rozgrywały tak że oczyma wyobraźni można zobaczyć tatarów pędzących na 
koniach, Azję Tuhaj-bejowicza powtarzającego tekst czy zawsze uśmiechniętą Basię Wołodyjowską. Może nas 
zdziwić nieco inny wygląd tych miejsc w kadrze filmowym ale wszak Bieszczady zmieniły się bardzo przez te 
ponad 40 lat. 
Godny odnotowania w naszej najnowszej historii Polany jest fakt, że Henryk Sienkiewicz "gościł" również w 
Polanie o czym starsi mieszkańcy pamiętają a dla potomnych wspominam ku pamięci. 
Autor :Maria Faran 
 
 
 

 

KONKURSY DOTACYJNE  

Rusza projekt "Karpaty 

łączą" 

Rozpoczyna się realizacja projektu „Karpaty 
łączą - mechanizm konsultacji i współpracy 
dla wdrażania Konwencji Karpackiej”. 
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem 
jest ochrona różnorodności biologicznej i 
krajobrazowej polskich Karpat zgodnie z 
zapisami Konwencji Karpackiej. 
Przedsięwzięcie, zaplanowane na lata 2012-
2015, realizowane jest w polskiej części 
Karpat, na terenie województw 
małopolskiego i podkarpackiego. W jego 
ramach przewidziany jest szereg działań 
służących ochronie różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej regionu. 
Opracowana zostanie baza danych 
dotyczących potencjału dla gospodarki 
szałaśniczej, uwzględniająca stan siedlisk 
przyrodniczych, a na wybranych halach 
prowadzony będzie ekstensywny wypas 
owiec. Część działań ukierunkowana jest na 
promocję tradycyjnej gospodarki pasterskiej. 
Nie zabraknie spotkań i szkoleń 
skierowanych do mieszkańców regionu oraz 
inwestycji infrastrukturalnych w postaci 
elementów małej architektury pasterskiej 
(np. kolyby, bacówki, żłoby). 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
21 marca – Powitanie Wiosny. 
 

Wiosna to szczególna pora roku-nastraja nas optymistycznie, chce się śpiewać, tańczyć, podskakiwać. 
Przyroda budzi się do życia, zwierzęta wychodzą z zimowego ukrycia, ptaki powracają do swoich gniazd. 
Natomiast uczniowie od pewnego poszukują wiosny w plenerze, czyli organizują wagary. Ci którzy pozostali w 
szkole mieli okazję pogrillować, zagrać w piłkę, obejrzeć dobry film czy też pójść do lasu na wycieczkę w 
poszukiwaniu wiosny. 

Klasa Ia z wychowawczynią przygotowali apel okolicznościowy z tej okazji. Lekki i przyjemny scenariusz 
był na pewno alternatywą dla wagarów w tym dniu. Montaż składał się z kilku scen, w którym uczestniczyli 
wagarowicze, uczniowie, nauczyciele i zła postać diabła oraz anioła.  

Wagarowiczka, której z pewnością nauka nie jest pasją wybrała podszept diabła i skierowała się na 
waksy. Anioł w tym pojedynku przegrał. Kolejni wagarowicze maja dylemat co wybrać: szkołę czy wagary. 
Wybierają miejsce w parku i odpoczywają przy piosence „Jaki tu spokój”. Ciszę im zakłóca kolega, który 
namawia ich na „fajkę”. Dziewczyny dają się namówić do zapalenia papierosa, ale krztuszą się i rzucają je z 
obrzydzeniem. W końcu wagarowiczki atakuje rasowy York – Arest i postanawiają wrócić do szkoły. W kolejnej 
scenie przy utworze A. Vivaldiego „Wiosna” usłyszeliśmy wiersz „Dwa wiatry” J. Tuwima i zobaczyliśmy taniec 
zainspirowany tym utworem.  
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Wydarzenia w GPZB: 
21 marca – Powitanie Wiosny. 
 

Kolejne sceny odbywały się w szkole, dotyczyły lekcji matematyki, na której uczniowie mieli pisać 
klasówkę. Przewrotnie uczniowie odpowiadali na pytania nauczycielki, że „błogosławieni są Ci, którzy poszli na 
wagary, albowiem im tylko dano oddychać świeżym powietrzem”. Matematyczka zmiękła i kazała im odłożyć 
zeszyty i pióra. Na lekcji polskiego polonista uczył nowej odmiany, ponieważ pod wpływem ostatnich wydarzeń 
Rada Języka polskiego wprowadziła zmiany w deklinacji. Żartobliwe nazwy przypadków bardzo nas wszystkich 
bawiły. W czasie przerwy uczniowie wymieniają się kawałami matematycznymi, a w czasie lekcji wf-u 
obejrzeliśmy pokaz aerobicu w wykonaniu dziewcząt (Dominika, Dagmara, Julka, Ola i Diana). Na koniec pada 
stwierdzenie, że warto chodzić do szkoły, a anioł robi gest „yes”. Mogliśmy również podziwiać tańce uczennic z 
klasy 6 i 2a. 
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