BIULETYN INFORMACYJNY
GRUPY PARTNERSKIEJ ZIELONE BIESZCZADY

Nr 10 / 2013

(45)

listopad 2013

SPIS TREŚCI:

1. Wydarzenia w GPZB:






Izba historyczna „Polańskie Zbiory Historyczne”
Młodzież z Gimnazjum w Olszanicy w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
Uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Polanie
Kultywujemy muzykę ludową
Obchody Święta Niepodległości w Polanie

2. Młode Bieszczady
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Wybory do Samorządu Szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Komańczy
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Zapraszamy
do
lektury
listopadowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”
Choć za oknem szaro, mokro i
mgliście
to
w
bieszczadzkich
gimnazjach gorąco, wrze nie tylko na
lekcjach.
Zapraszamy
do
udziału
w
szkoleniach,
ważnych szczególnie
dla młodych organizacji.
Zapraszamy jak zwykle do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

3. Konkursy dotacyjne i szkolenia
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Wydarzenia w GPZB:

Ustrzyki Dolne.
Szkolenie

Izba historyczna „Polańskie Zbiory Historyczne”
Staraniem „Grupy Inicjatywnej Wsi Polana” w listopadzie br. udostępniono mieszkańcom i
odwiedzającym Polanę turystom izbę historyczną p. n. „Polańskie Zbiory Historyczne”. Izba gromadzi
fotografie, stare sprzęty i różnego rodzaju dokumenty i pamiątki mówiące o historii miejscowości.
Otwarcia dokonał wójt gminy Czarna p. Marcin Rogacki, w obecności dyr. GDK w Czarnej – Urszuli
Pisarskiej – Plezia i mieszkańców Polany. Nie byłoby tej izby historycznej gdyby nie życzliwość wielu
ludzi, którym pragnę bardzo serdecznie podziękować! Panu Wójtowi za użyczenie nam lokalu i pomoc
w jego adaptacji, dyr. GDK za przekazane nam sprzęty, państwu : Hannie Myślińskiej. Andrzejowi
Majewskiemu, Witoldowi Smoleńskiemu, Karolinie Smoleńskiej, Tadeuszowi Kusy, Lenie Wiercińskiej
za wszelką pomoc, poświęcony czas i wysiłek na przygotowanie lokalu i eksponatów. Całej Grupie
Inicjatywnej za realizację projektu.

"Aspekty prawne
w NGO"
Stowarzyszenie Ekopsychologia i
Porozumienie Karpackie "Karpaty
Naszym Domem" zapraszają
przedstawicieli karpackich
organizacji pozarządowych na,
połączone z indywidualnym
doradztwem, bezpłatne szkolenie
„Aspekty prawne w NGO”, które
odbędzie się 7 grudnia 2013 (sobota)
w godz. 10.00 - 17.00 w Muzeum
Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach
Dolnych. Termin zgłoszeń mija 30
listopada.

Przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu polskich Karpat zapraszamy na
bezpłatne szkolenie: „Aspekty prawne w
NGO”, które odbędzie się 7 grudnia 2013 r.
(sobota) w godz. 10.00 - 17.00 w Muzeum
Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych.
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Wydarzenia w GPZB:
Izba historyczna „Polańskie Zbiory Historyczne” cd…
Nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie Ci mieszkańcy Polany, którzy chętnie
przekazali swoje zbiory do ekspozycji, za co pragnę Im wszystkim bardzo serdecznie podziękować!
Projekt mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu finansowemu z programu „ Działaj Lokalnie VIII”
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Fundację Bieszczadzką - Ośrodek „ Działaj Lokalnie” w Ustrzykach Dolnych.

Przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu polskich Karpat zapraszamy na
bezpłatne szkolenie: „Aspekty prawne w
NGO”, które odbędzie się 7 grudnia 2013
r. (sobota) w godz. 10.00 - 17.00 w
Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach
Dolnych.
Szkolenie i doradztwo są realizowane w
ramach projektu „Porozumienie Karpackie
Karpaty Naszym Domem aktywnym
partnerem dialogu obywatelskiego” ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4
Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu
obywatelskiego).
Cel projektu to wzmocnienie i rozwój
Porozumienia Karpackiego jako partnera
dialogu obywatelskiego ukierunkowanego
na wdrażanie konwencji karpackiej w
regionie.
Informacje o szkoleniu:
Szkolenie „Aspekty prawne w NGO” ma na
celu wyposażenie uczestników w wiedzę i
praktyczne umiejętności w zakresie
stosowania przepisów prawnych, które są
niezbędne w efektywnej działalności
organizacji pozarządowych.

Autor tekstu : Maria Faran - koordynator projektu
Autor zdjęć: Witold Smoleński
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Wydarzenia w GPZB:
Młodzież z Gimnazjum w Olszanicy w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
17-to osobowa grupa młodzieży z klas I-III Gimnazjum w Olszanicy uczestniczyła w kolejnym
wyjeździe edukacyjnym w ramach projektu” Moja szkoła-moja szansą” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie: 9.1
Poddziałanie: 9.1.2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych , realizowanego przez Fundację
Bieszczadzką w partnerstwie z Gminą Olszanica.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli
organizacji pozarządowych, tj.
pracowników, członków, wolontariuszy,
etc. Szkolenie jest skierowane w
szczególności do osób, które są liderami
społecznymi obdarzonymi zaufaniem i
które, ze względu na aktywność w
karpackich samorządach i organizacjach
pozarządowych, są zaangażowane w
działania na rzecz społeczności lokalnej.
Poprzez pełnione funkcje stają się
automatycznie liderami, mogąc w łatwy
sposób wpłynąć na aktywizację i rozwój
środowiska z którego się wywodzą.
Szkolenie będzie prowadzone w małej, 16osobowej grupie. W programie
przewidziano krótkie wykłady tematyczne
uzupełnione pracą w grupach, grami
symulacyjnymi oraz dyskusją. Uczestnicy
szkolenia zapoznają się z najważniejszymi
dla działalności ich organizacji aktami
prawnymi i nauczą się je stosować w
praktyce.Informacje logistyczne:

Wyjazd był elementem programu Klubu Młodych Talentów obejmującego zajęcia z matematyki, fizyki,
chemii i biologii. Celem tego wyjazdu było Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Zwiedzając Centrum
młodzież miała okazję pogłębić praktycznie wiedzę z różnych przedmiotów, nie tylko ścisłych. Już
pierwszy etap zwiedzania pozwolił przypomnieć pojęcia z optyki, rodzaje soczewek, zjawisko
załamania światła, szkło jako pryzmat.
Historię produkcji przemysłu szklarskiego w Krośnie od początków do dnia dzisiejszego można było
poznać podczas projekcji filmowej. Następnie młodzież zwiedziła warsztat tworzenia witraży oraz
warsztat szlifowania szkła

Miejsce szkolenia: MŁYN - Muzeum
Młynarstwa i Wsi, ul. Fabryczna 12,
38-700 Ustrzyki Dolne..
Organizator zapewnia:
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zwrot kosztów dojazdu do 30
złotych na osobę,
poczęstunek,
materiały szkoleniowe.

Wydarzenia w GPZB:
Młodzież z Gimnazjum w Olszanicy w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie cd…
Proces produkcji szkła i wyrobów szklanych pokazany był we wzorcowej hucie szkła
zainstalowanej na potrzeby zwiedzających Centrum. Na oczach uczniów hutnik brał na koniec rurki kęs
roztopionego szkła z pieca i dmuchając w rurkę i kręcąc nią tworzył szklane cudo.
Młodzież zwiedziła też firmowy sklep z pięknymi produktami szklanymi wytworzonymi w krośnieńskich
hutach i w hucie w Centrum. Wielka niespodzianka dla uczniów był udział w warsztatach zdobienia
bombek choinkowych. Z produkcji bombek choinkowych Polska słynie w świecie, te pomalowane
przez naszą młodzież zdobić będą choinki w jej domach. Pamiątką z CDSz był też odciśnięty przez
każdego ucznia szklany medal.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu
prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, który znajduje się na
stronie:
www.porozumieniekarpackie.pl/313,a,szk
olenie-aspekty-prawne-w-ngo.htm. Osoby
zainteresowane udziałem w więcej niż
jednym szkoleniu z naszej oferty
zachęcamy do założenia konta w portalu,
co pozwala m.in. na wypełnianie kolejnych
formularzy zgłoszeniowych bez
konieczności wpisywania tych samych
danych.
Pierwszeństwo w zapisach na szkolenie
mają członkowie Porozumienia
Karpackiego "Karpaty Naszym Domem", a
także przedstawiciele NGO i samorządów z
terenu województwa podkarpackiego.
Więcej informacji nt. zasad uczestnictwa w
szkoleniach można znaleźć w Regulaminie
rekrutacji uczestników szkoleń i
doradztwa.
Termin zgłoszeń upływa 30 listopada,
ilość miejsc jest ograniczona!
Kontakt: Piotr Kutia
Punkt kontaktowy Porozumienia
Karpackiego w woj. podkarpackim tel. 725
797 121 e-mail:
p.kutiak@porozumieniekarpackie.pl

Autor tekstu i zdjęć: Wiesław Konik
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Wydarzenia w GPZB:

Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym
Domem"

Uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Polanie
biuro: Stowarzyszenie Ekopsychologia

Na ten dzień, mieszkańcy Polany i księża tu pracujący, czekali bardzo długo. 15 lat bo tyle trwała
budowa nowej świątyni. Stara cerkiewka, w której do tej pory sprawowane były msze św., jest owszem
piękna ale wysłużona już i szczególnie w sezonie wakacyjnym była za mała. I wreszcie 17 listopada 2013
roku Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik poświęcił nowy kościół w Polanie.
Cała miejscowość przygotowała się na ten dzień bardzo starannie i było to nie tyko
przygotowanie pięknej uroczystości ale także, a może nawet przede wszystkim, przygotowanie
duchowe poprzez misje ewangelizacyjne, które trwały od 9 do 15 listopada.
Nawet pogoda sprzyjała w dniu poświęcenia nowego kościoła i nikt by nie powiedział, że tak pięknie
słońce może świecić w listopadzie.
Uroczystości zaczęły się od
powitania Jego Ekscelencji Arcybiskupa
metropolity przemyskiego ks. Józefa
Michalika przez księży i procesyjnego
wejścia do świątyni. W niej Księdza
Arcybiskupa powitały dzieci szkolne
Kinga Borzęcka i Karolina Oskorip reprezentantka drużyny harcerskiej
z Polany oraz przedstawiciele rady
parafialnej pani Teresa Zatwarnicka
i pan Witold Smoleński wraz z sołtysem
panem Mirosławem Konopką. Księdza
Arcybiskupa powitał ksiądz proboszcz
Stanisław Gołyźniak, który przypomniał,
że
świątynia
ta
powstawała
z ogromnym wysiłkiem przez 15 lat
i jest zwieńczeniem dzieła jego poprzedników : śp. ks. Józefa Talika i ks. Stanisława Lasaka, a podwaliny
pod powtórnie rewindykowaną parafię kładł ks. Stanisław Zasada.
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adres korespondencyjny:
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn
www.ekopsychologia.pl
www.porozumieniekarpackie.pl

Szkolenie pt.
"Księgowość w NGO"
Centrum Informacji i Wspomagania w
Lesku, serdecznie zaprasza na
szkolenie pt. "Księgowość w NGO",
które odbędzie się 4 i 5 grudnia 2013
w siedzibie CIW w Lesku. Szkolenie
rozpocznie się obiadem o godz. 14:00.
Wszyscy uczestnicy otrzymają
materiały szkoleniowe oraz
zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia.

Wydarzenia w GPZB:
Uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Polanie cd…
Prace budowlane zostały rozpoczęte 12 kwietnia 1998 r. Kamień węgielny poświęcił Papież Jan
Paweł II w Żywcu, a wmurował ks. abp Ignacy Tokarczuk w 1998 r. Świątynia powstała dzięki pracy
parafian oraz wsparciu finansowym wielu osób dobrej woli.
Ksiądz proboszcz podziękował Ks. Arcybiskupowi za dar obecności i poświęcenie kościoła. Przywitał
serdecznie wszystkich gości: salezjanina księdza inspektora Dariusza Bartochę, ks. wikariusza Adama
Paszka, ks. Janusza Marszałka,
który przygotowywał parafian do poświęcenia kościoła przez misje ewangelizacyjne, księdza prałata
Tadeusza Jurka wraz mieszkańcami Nowej Wsi Grodziskiej, Białej oraz okolic Chojnowa - jako cząstkę
naszej polańskiej parafii, która została wysiedlona po wojnie.
Przywitał także wszystkich kapłanów, zwłaszcza
tych pracujących kiedyś w Polanie. Powitał także
projektantów, artystów, wykonawców wystroju
kościoła i wszystkich zaproszonych gości.
Uroczystej mszy świętej przewodniczył Ksiądz
Arcybiskup a najświętszą ofiarę sprawowało aż 28
księży m.in.: wspomniani już pierwszy powojenny
proboszcz Polany ks. Stanisław Zasada, ks.
Stanisław Lasak - kontynuator budowy kościoła dzieła ks. Talika; pierwszy dyrektor Zespołu Szkół
Salezjańskich w Polanie ks. Zenon Latawiec,
dziekan lutowiski ks. kanonik Andrzej
Majewski wraz z księżmi z dekanatu, ks. prałat Tadeusz Jurek z diecezji legnickiej oraz księża pracujący
dawniej i obecnie w Polanie. Następnie Ks. Arcybiskup dokonał aktu poświęcenia nowej bieszczadzkiej
świątyni. W liturgię mszy św. czynnie włączyli się mieszkańcy wsi. Słowo Boże przybliżyli nam ministrant
i lektor Miłosz Smoleński oraz pan Stanisław Oskorip z rady parafialnej, psalm zaśpiewał pan Leszek
Dziubeła. Śpiew prowadził polański chór prowadzony przez ks. katechetę Damiana Kempę wspomagany
przez organistę i nauczyciela muzyki w polańskiej szkole pana Piotra Florka oraz schola którą opiekuje
się pani Anna Stępniewska.Dary do ołtarza: kwiaty – oznaczające naszą wdzięczność za wszelkie łaski,
jakie otrzymaliśmy od Pana oraz chleb, wodę i wino – symbol błogosławieństwa Bożego i ludzkiej pracy
przynieśli: wójt gminy Czarna pan Marcin Rogacki, mieszkańcy Polany, mieszkańcy
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Zainteresowanych udziałem w
szkoleniu prosimy o kontakt w biurem
CIW, w celu zapisania się na listę
uczestników. Liczba miejsc jest
ograniczona. Zapisy przyjmowane
będą do 29 listopada do godz. 17:00.

Plebiscyt “Kobieta Wsi
Kobietą Sukcesu”
Stowarzyszenie
'’Razem
dla
Bieszczad” organizuje plebiscyt pod
nazwą
“Kobieta
Wsi
Kobietą
Sukcesu”, w którym chce wyróżnić
liderki lokalnych społeczności z
powiatu bieszczadzkiego. Wybór
laureatki będzie miał miejsce 14
grudnia 2013r. na konferencji
“Kobieta Sukcesu na Wsi”, na którą
już
dziś
jako
organizatorzy
zapraszamy. Tymczasem zachęcamy
do zgłaszania liderek ze swojego
środowiska. Do pobrania dostępny
jest regulamin plebiscytu, karta
zgłoszeniowa oraz pismo przewodnie,
w którym szerzej informujemy o całej
akcji.
Wszelkie dokumenty do pobrania pod
zamieszczonym linkiem
http://romowicz.pl/plebiscyt/
Zachęcamy do udziału!

Wydarzenia w GPZB:
Uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Polanie cd…
Białej i Nowej Wsi Grodziskiej. W dniu poświęcenia szczególnie zamknęły one w sobie wszelkie
łaski Boże wyświadczone w czasie budowy tej świątyni oraz wszystkie trudy, poty i wysiłki ludzi, którzy
ją wznosili i wyposażali. Ponadto państwo Janina i Tomasz Czernatowiczowie ofiarowali obraz
Chrystusa Miłosiernego a pani Barnadetta Szkarłat jedną ze stacji drogi krzyżowej.
W homilii Ks. Arcybiskup podziękował salezjanom za ich pracę w Polanie, w parafii oraz w szkole. W
rysie historycznym, wspomniał księdza Jana Szpunara, proboszcza z Czarnej, który przekazywał
polańską parafię księdzu Zasadzie. Było to w roku 1982, gdy wydzieleni z parafii rzeszowskiej salezjanie
mieli utworzyć bieszczadzką parafię i wybór padł na Polanę. Tak więc już od 31 lat salezjanie są
gospodarzami tutejszej parafii a od 2006 roku także i szkoły.
Ksiądz Arcybiskup wspomniał pierwszego budowniczego nowej świątyni ks. Józefa Talika, który
kwestował po Polsce na rzecz budowy kościoła. Wdzięczni parafianie pamiętając o jego ogromnym
zaangażowaniu ufundowali tablicę do nowego kościoła upamiętniającą jego pierwszego
budowniczego. Budował słowem w sercach ludzi, budował czynem kwestując po Polsce. Zmarł
wracając z kolejnej kwesty. Drugą tablicę upamiętniającą księdza Franciszka Glazera - przedwojennego
proboszcza Polany, ufundowali dawni mieszkańcy przesiedleni do Nowej Wsi Grodziskiej na Dolnym
Śląsku.
Ksiądz Metropolita podkreślał bardzo mocno wkład parafian w budowę nowej świątyni ich wielkie
zaangażowanie w dzieło salezjańskie w Polanie. Mówił, że to dzięki pracy mieszkańców wsi powstało
tak wspaniałe dzieło. Podkreślał także współpracę mieszkańców z księżmi. Powiedział, że gdy jacyś
księża będą narzekać wyśle ich do Polany żeby zobaczyli jak się powinno pracować.
Przed uroczystym błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa proboszcz Polany ks. Stanisław Gołyźniak
jeszcze raz podziękował głównemu celebransowi, wszystkim zaproszonym księżom, radzie parafialnej
za dobrą współpracę i pomoc w przygotowaniu uroczystości. Słowa podziękowania skierował też do
rodziny pana Stanisława Oskoripa za stałą gotowość do pomocy przy budowie tej świątyni oraz
państwu Dziubełom za przygotowanie dekoracji i dar ołtarza w postaci ufundowanych kwiatów.
Podziękował także anonimowym fundatorom za wkład w budowę tej świątyni a także księdzu
dyrektorowi, księdzu katechecie, polańskiemu chórowi, służbie liturgicznej, oraz wszystkim którzy
przyczynili się do przygotowania tak pięknej uroczystości zwłaszcza parafianom za wspólną
czteroletnią intensywną pracę.
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Trwa rekrutacja do
projektów dla osób
niepełnosprawnych
Fundacja Fuga Mundi zaprasza
do udziału w projektach dla osób
niepełnosprawnych
współfinansowanych z środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, w
województwach lubelskim,
świętokrzyskim i podkarpackim.
Zapraszamy do zapoznania się z
regulaminem rekrutacji i udziału w
projektach.
W województwach: lubelskim,
świętokrzyskim i podkarpackim:
- Projekt pn. "Sprawni w pracy"
- Projekt pn. "Mobilni na rynku pracy"
lubelskim i podkarpackim:
- Projekt pn. "Droga do
samodzielności"
- Projekt pn. "Trener pracy"

Wydarzenia w GPZB:
Uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Polanie cd…
Po błogosławieństwie przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia przed kościołem oraz wpisy
w księdze pamiątkowej. Po zakończeniu uroczystości wszyscy księża i zaproszeni goście udali się na
obiad do świetlicy wiejskiej. Uroczysty posiłek przygotowała rada parafialna z zaangażowaniem wielu
mieszkańców wsi i co godne podkreślenia młodzieży, która podawała do stołu. Za tą bezinteresowną
pracę i poświęcony czas wszystkim należy się serdeczne Bóg zapłać.
Księża i zaproszeni goście podkreślali miłą, rodzinną atmosferę, byli zaskoczeni wielką gościnnością i
serdecznością mieszkańców Polany i tym, że wszystko od przygotowania liturgii, dekoracji w kościele i
na świetlicy, wspaniałego poczęstunku mieszkańcy Polany przygotowali we własnym zakresie.
Po obiedzie w świetlicy zgromadzili się także mieszkańcy Polany aby wraz z gośćmi wysłuchać przy
kawie, herbacie i domowym cieście wykładu historyka doktora Teofila Wojciechowskiego na temat
parafii Polana obrządku łacińskiego. Potem miała miejsce prezentacja multimedialna przedstawiająca
budowę kościoła przygotowana przez księdza dyrektora Jarosława Wnuka oraz panią Bernadettę
Szkarłat. Kolejną atrakcję stanowił występ muzyczny harcerzy z Polany - Bieszczadzkiej Drużyny
Bartoszowej założonej przez, również obecnego na uroczystościach poprzedniego dyrektora szkoły,
księdza Krzysztofa Rodzinkę.
Dawni mieszkańcy Polany odwiedzili jeszcze niedawno otwartą izbę muzealną - Polańskie Zbiory
Historyczne, która powstała z inicjatywy pani Marii Faran przy współudziale mieszkańców Polany w
ramach projektu Działaj Lokalnie.
A w świetlicy można było obejrzeć kroniki szkolne ze wspaniałymi zdjęciami. Wreszcie był czas na
wspólne zdjęcia, wspomnienia, rozmowy, czas radości, wzruszeń, nierzadko łez. Ten piękny i długo
oczekiwany dzień pozostanie na pewno w pamięci wielu z nas i jak to powiedział ksiądz proboszcz –
oby to pierwsze spotkanie po latach, dawnych i obecnych mieszkańców Polany, było przyczynkiem do
kolejnych odwiedzin, bo jak to mówili mieszkańcy: nie goście lecz nasi jadą do nas.
Ten kościół jest naszym wspólnym dziełem i dziękujemy Bogu za ten szczególny dzień jego
poświęcenia oraz obecność i modlitwę Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Michalika.
Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska
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na terenie całego kraju:
- Projekt pn. "Wsparcie absolwentów
we wchodzeniu na rynek pracy"

POŻYCZKI dla
PRZEDSIĘBIORCÓW
Przedsiębiorcy z województwa
podkarpackiego mają możliwość
wzięcia pożyczki w dwóch programach
prowadzonych przez Fundację
Wspomagania Wsi:


Do 20 tysięcy złotych

Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości
w województwie podkarpackim

"Inwestujemy w rozwój województwa
podkarpackiego"Program
współfinansowany jest przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007–2013
oraz z budżetu Państwa.

Wydarzenia w GPZB:
Kultywujemy muzykę ludową



W ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacje Bieszczadzką w terminie od 01.08.2013 do 31.01.2014
realizowany jest projekt „Kultywujemy muzykę ludową.” Adresatami projektu są mieszkańcy Jałowego,
Brzegów Dolnych, Moczar, Hoszowa oraz Ustrzyk Dolnych, a także pensjonariusze z Domu Pomocy
Społecznej w Moczarach. Głównym celem projektu jest chęć dalszego kultywowania tradycji
związanych z muzyką ludową, propagowanie jej i zarażanie nią kolejnych osób, stworzenie ciekawych
form spędzenia czasu wolnego w miejscowościach pozbawionych dodatkowych form kulturalnych,
zwłaszcza na terenach wiejskich a przez to aktywizacja społeczności lokalnej. Rozwój pasji i talentów
przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zanikowi muzyki ludowej we współczesnym świecie.
W ramach projektu organizowane są
warsztaty, podczas których uczestnicy mogą zgłębić
swoją wiedzę i umiejętności wokalne z zakresu
muzyki ludowej. Przewidziano również naukę gry na
harmonii i organach dla jednego członka zespołu.
Zwieńczeniem
odbytych
warsztatów
będzie
organizacja imprezy, podczas której uczestnicy będą
mogli zaprezentować zdobyte umiejętności.
Realizacja projektu przyczyniła się do
stworzenia ciekawej formy spędzenia czasu wolnego,
zwłaszcza osobom zamieszkującym obszary wiejskie,
które często w wolnym czasie nie mają co z nim
zrobić.
Stworzyła szanse dla osób posiadających wspólną pasje jaką jest muzyka do spotkania się aby wspólnie
uczestniczyć w życiu kulturalnym nie tylko w czasie warsztatów ale również po zakończeniu projektu
jeśli wyrażą chęć przystąpienia do zespołu. Wówczas wspólnie będą wyjeżdżać z opracowanym na
warsztatach repertuarem na różne imprezy cykliczne. W dzisiejszym czasie znalezienie zajęcia tym
osobom odgrywa ważną rolę aby nie czuły się odizolowywane od reszty społeczeństwa, chodzi tu
zwłaszcza o osoby starsze, które niejednokrotnie narażone są na samotność.
Tekst i zdjęcie: Ewelina Widomska
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Do 40 tysięcy złotych

Program pożyczkowy wspierania
przedsiębiorczości – dofinansowanie
"Inwestujemy w rozwój
województwa podkarpackiego"
Program współfinansowany jest przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2007–2013 oraz z budżetu Państwa.

Nabór wniosków na
staże w Szwajcarii w
ramach Górskiego
Funduszy Organizacji
Pozarządowych - Sanok
Fundacja Karpacka - Polska ogłasza
drugi nabór wniosków dla osób
zainteresowanych wyjazdem na staże
do Szwajcarii objęte honorowym
patronatem Ambasadora Szwajcarii w
Polsce.

Wydarzenia w GPZB:
Obchody Święta Niepodległości w Polanie
Po latach rozbiorów, powstaniach narodowych oraz zmaganiach na wielu frontach, po 123 latach
niewoli Polacy odzyskali niepodległość. To narodowe święto obchodzimy 11 listopada, począwszy od
1937 roku, chociaż w okresie komunizmu obchody jego były zakazane. Na terenie całego kraju,
corocznie organizowane są patriotyczne pochody i wiece, a w kościołach są odprawiane msze w
intencji ojczyzny. Nie inaczej było w Polanie, gdzie świętowanie rozpoczęliśmy Mszą świętą o godz. 11,
spotykając się wspólnie w nowo wybudowanym kościele. Podczas owej mszy gościliśmy ks. Janusza
Marszałka – proboszcza z parafii w Cisnej, który w kazaniu przekonywał nas, że datę 11 listopada na
zawsze będziemy w swoich sercach nosić i nigdy nie wolno nam o niej zapomnieć, gdyż łączy ona
Polaków i stanowi o naszej tożsamości narodowej.

Staże w Szwajcarii dotyczą działania
związanego z transferem wiedzy w
ramach projektu „ Alpy Karpatom –
program na rzecz uwolnienia
potencjału ekonomicznego górskich
obszarów Podkarpacia poprzez
transfer praktyk szwajcarskich”
realizowanego przez Fundację
Karpacką – Polska i
współfinansowanego przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej. Staże
w Szwajcarii zorganizowane będą na
podstawie dwóch naborów wniosków.
1. Miejsce składania wniosków
Fundacja Karpacka – Polska
ul. Rynek 7
38-500 Sanok
2. Osoba do kontaktu:

Po mszy udaliśmy się z procesją na cmentarz przy dzwonnicy a następnie na cmentarz główny w
Polanie, gdzie odbył się Apel Poległych, prowadzony przez p. Andrzeja Majewskiego oraz Ochotniczą
Straż Pożarną z Polany, upamiętniający wszystkich, którzy polegli za ojczyznę. W uroczystościach wzięli
także udział uczniowie naszej szkoły: Witold Michno, Miłosz Smoleński, Joanna Stępniewska oraz
mieszkańcy Polany: Anna Rzeszowska, Paulina Domańska i Jakub Stępniewski, prowadzący całość
akademii oraz harcerze, którzy wspólnie z mieszkańcami Polany śpiewali pieśni patriotyczne (My,
Pierwsza Brygada oraz Piechota) i recytowali wiersze.
11

Maria Gajewska
Tel: 13 46 388 50
Mail:
maria.gajewska@cfoundation.org

Wydarzenia w GPZB:

Ważne linki:

Obchody Święta Niepodległości w Polanie cd..
Z kolei delegacja z Czarnej reprezentowana przez p. wójta Marcina Rogackiego oraz p. Urszulę
Pisarską, oraz z Polany (przedstawiciele OSP) złożyły znicze i kwiaty pod krzyżem cmentarnym, jako
wyraz patriotyzmu i solidarności z poległymi w obronie ojczyzny. Po uroczystościach zostaliśmy
zaproszeni na otwarcie izby „Polańskie Zbiory Historyczne”, mieszczącej się w budynku świetlicy
wiejskiej, stanowiącej kolekcję starych narzędzi gospodarstwa domowego, zdjęć, gazet, strojów
ludowych i innych eksponatów przekazanych przez mieszkańców, a całe przedsięwzięcie
koordynowane jest przez p. Marię Faran i Grupę Inicjatywną Wsi Polana. Całość uroczystości
przebiegła bez zakłóceń, a liczny w niej udział społeczności polańskiej stanowi wyraz patriotyzmu i
chęci pielęgnowania narodowej tradycji, języka i kultury.

www.wolontariatbieszczadzki.pl
www.ngo.pl
www.podkarpackie.ksow.pl
www.nasze-bieszczady.pl
www.lgd-zielonebieszczady.pl
www.barr-ustrzyki.pl

Autor tekstu: Radosław Pasławski, autor zdjęć: Karolina Smoleńska

www.pokl.wup-rzeszow.pl
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl
www.mlode-bieszczady.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Debata społeczna na temat bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w powiecie bieszczadzkim
15 listopada 2013 roku pod hasłem „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” odbyła się II Powiatowa Debata Społeczna dotycząca
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w powiecie bieszczadzkim. Debata zorganizowana została przez Powiatową Komendę Policji w Ustrzykach Dolnych.
Uczestniczyli w niej: Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych mł. Insp. Adam Winiarski, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Zastępca
Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Witold Urban oraz ekspert Zespołu Prewencji Kryminalnej podinsp. Alina Pieniążek, Wicestarosta powiatu
bieszczadzkiego Zygmunt Krasowski i Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Jacek Przybyła, przedstawiciele instytucji pomocowy m. In. PPP w
Ustrzykach Dolnych, władz gminnych, dyrektorzy szkół, pedagodzy i psychologowie oraz młodzież szkół średnich i gimnazjalnych.
Spotkanie prowadziła Oficer Prasowy st. asp. Dorota Głazowska-Krzywdzik, która przedstawiła cel debaty: zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań
młodzieży w zakresie zapobiegania patologiom, które pomogą w wypracowaniu wspólnej metody ich eliminowania. Następnie podała plan spotkania:
1.
Wystąpienie Komendanta Komendy Powiatowej.
2.
Wypowiedzi zaproszonych gości.
3.
Podsumowanie debaty, wyciągnięcie wniosków.

Wprowadzeniem do debaty był raport nt. stanu zagrożenia przestępczością nieletnich w I półroczu 2013 roku na terenie powiatu
bieszczadzkiego. Debata dotyczyła patologii, które dotyczą również młodzieży, alkoholizmu, narkomanii, przemocy szkole i w domu, cyberprzemocy.
Do dyskusji zachęciła młodzież podinsp. Ryszarda Czerenkieiwicz. Młodzież nie tylko stawiała pytania, sama na nie odpowiadała. Dyskusja toczyła się
nie tylko między młodzieżą a zaproszonymi gośćmi, również między samą młodzieżą, która szczególną uwagę zwróciła na kwestię spędzania wolnego
czasu jako sposobu zapobiegania patologiom. Pytania do zaproszonych gości dotyczyły również zakresu uprawnień policji podczas legitymowania
nieletnich w różnych sytuacjach. Poruszono również kwestię pomocy młodzież, która zdecydowała się zerwać ze środowiskami patologicznymi.
Uczestnikom spotkania bardzo podobała się taka forma spotkania z policją. Organizatorzy debaty zachęcali młodzież do organizowania szkolnych
debat nie tylko z policją lecz również z przedstawicielami powiatu, samorządów lokalnych na nurtujące ich problemy. Gimnazjum w Czarnej
reprezentowali przedstawiciele samorządu uczniowskiego: Kinga Sobiecka, Katarzyna Gruszeczka, Anita Sobiecka, Elwira Osękowska wraz z
opiekunem panią Alicją Miesiączek.
Opracowała Alicja Miesiączek na podstawie notatek Anity Sobieckiej.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Witamy I klasę w gronie gimnazjalistów.
Samorząd uczniowski stara się aby uczniowie klasy pierwszej dobrze czuli się w gronie gimnazjalistów. Aby ich powitać uczniowie klasy III
Gimnazjum w Czarnej, pod opieką wychowawcy pani Krystyny Ulewicz zorganizowali dyskotekę. Przygotowali śmieszne pytania i zabawne zadania.
Wśród zadań znalazły się: nawlekanie makaronu gwiazdki na nitkę bez igły, bieg z jajkiem na łyżce. Pytania natomiast dotyczyły takich zagadnień jak:
ile jest schodów między parterem a pierwszym piętrem, jaki jest naturalny kolor włosów pani Ewy, jakiej firmy buty nosi pan Jacek. Wszyscy świetnie
się bawili, a chętni do udziału w zabawach byli także uczniowie klasy II i III.

Opracowała Alicja Miesiączek na podstawie notatek Anity Sobieckiej.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Wybory do Samorządu Szkolnego 2013/2014
w Zespole Szkół w Komańczy
13 września w piątek, w Zespole Szkół w Komańczy odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory zostały poprzedzone kampanią,
podczas której kandydaci na plakatach przygotowanych przez własne komitety wyborcze, prezentowali przed wyborcami siebie i swoje mocne strony.
Sam dzień wyborów od rana był bardzo emocjonujący, wyborcy nie mogli doczekać się momentu głosowania, ponieważ oprawa tego
przedsięwzięcia niczym nie odbiegała od prawdziwych wyborów, znanych uczniom z mediów. Frekwencja wyborcza była bardzo wysoka, wszyscy
obecni tego dnia w szkole uczniowie wzięli udział w głosowaniu. Wierzymy, że w przyszłości nasi uczniowie zawsze tak dojrzale będą uczestniczyć w
wyborach.

Przebieg wyborów był obserwowany przez gościa: panią Lucynę Sobańską –
wiceprezesa Fundacji Bieszczadzkiej oraz koordynatora projektu „Młode Bieszczady”.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum w Mchawie 2013/2014
Od pierwszych dni nauki w naszej szkole panowało radosne zamieszanie związane z nadchodzącymi wyborami do SU. 12 września odbyła się
debata, na której zaprezentowali się nasi kandydaci: Aleksandra Sybidło, Waldemar Pyko i Konrad Pitycz. Podczas publicznego apelu przedstawili nam
swoje plany oraz własnoręcznie przygotowane plakaty. W następnych tygodniach Ola zachęcała uczniów do oddania na nią głosów przez rozdawanie
słodkości.
23 września nastała cisza wyborcza. Tego dnia uczniowie klasowo wychodzili na korytarz aby oddać głos na wybranego przez siebie kandydata.
Dostali specjalne karty do głosowania, które potem wrzucali do specjalnie przygotowanej urny. Gdy wszyscy oddali już głosy komisja składająca się z
Oliwii Kopczyńskiej, Bartłomieja Słowika, Rafała Łaniaka, Magdy Burnus i Danieli Bełej podliczyła wszystkie głosy.
Wynik wyborów prezentowały się następująco:
Przewodniczącym został Konrad Pitycz a zastępcą Aleksandra Sybidło .
Serdecznie im gratulujemy!

Autor tekstu: Daniela Bełej
Autor zdjęć: Klaudia Lipa
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
„Godzina z Tuwimem" w Gimnazjum w Polanie
Dnia 20 listopada odbyło się przedstawienie pt. „Godzina z Tuwimem" zorganizowane przez klasę II gimnazjum.
O godzinie 10.45 klasy I - III szkoły podstawowej spotkały się w dużej sali, by móc podziwiać młode talenty starszych kolegów. Przygotowanych zostało
6 utworów Juliana Tuwima.
Naszą prezentację rozpoczął Witold Michno krótkim wprowadzeniem, recenzując najważniejsze fakty z życia poety. Pierwszym zaprezentowanym
utworem był wiersz pt. „Dyzio marzyciel", w którym główną rolę odegrał Patryk Koncewicz. Następnym był wiersz pt. „O Grzesiu kłamczuchu i jego
cioci", w którym Kłamczuchem był Witold Michno a ciocią Marta Stępniewska.
Kolejnym zaprezentowanym utworem był wiersz pt. "Pan Hilary", gdzie główną rolę odegrał nasz kolega z klasy - Witold Michno wraz z Izabellą
Borzęcką.

Czwartym utworem był wiersz pt. „Pstryczek", który wyrecytował Michał Rzeszowski. Przed ostatnim wierszem był utwór „Spóźniony słowik" gdzie
rolę tytułową odegrał nasz kolega Dariusz Oskorip a Panią Słowikową Patryk Koncewicz. Ostatnim wierszem była „Rzepka", na którą zaprosiliśmy naszą
wspaniałą publiczność. Na tym skończyło się przedstawienie dla naszych młodszych kolegów.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
„Godzina z Tuwimem" w Gimnazjum w Polanie cd..
Na kolejnej lekcji poświęconej Tuwimowi zaprosiliśmy klasy IV - VI, które były tym faktem bardzo ucieszone. Przedstawienie z naszej strony nie różniło
się bardziej od tego z małymi dziećmi, jedynie tym, że dołożyliśmy sceny improwizowane, w które najbardziej zaangażowany był Patyk Koncewicz.

Przedstawienie zajęło dwie godziny lekcyjne. Wszystkim zaangażowanym w przedstawienie, a w szczególności Pani Annie Stępniewskiej - serdecznie
DZIĘKUJEMY.

Michał Rzeszowski
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Otrzęsiny w Gimnazjum w Rakowej
18 października, w piątek odbyły się w naszym gimnazjum czyli „łajbie pirackiej” OTRZĘSINY tzn. przyjęcie na nasz pokład pierwszoklasistów – majtków
pokładowych.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Otrzęsiny w Gimnazjum w Rakowej cd…
Pierwszaki byli poddawani różnym próbom, musieli sprawdzić się jako tropiciele skarbów, trafiali do celu rzucając szkieletem do kosza, przechodzili
przez bagno, poznawali działanie maseczki z alg, łowili z morza(miski) złote talary i wykonywali wiele innych śmiesznych konkurencji czyli – spotkań z
piracką rzeczywistością.
Śmiechu było mnóstwo, całość oceniała szanowna komisja, której przewodniczył sam Jack Sparrow.

Na koniec pierwszaki złożyli przysięgę, która tak brzmiała:
My, majtki pokładowe,
Przyrzekamy na naszą głowę
zawsze korytarz polerować
I codziennie zęby szorować
Zjadać kości, ości, nie grymasić
I nikomu humoru nie skwasić.
Rekinów i piratów szanować,
A gdy trzeba, skarpety im cerować
Myć się, brudu nie produkować.
Przestrzegać regulaminu gimnazjalnego.
A nade wszystko słuchać Kapitana naszego.
Tekst i zdjęcia: Samorząd Uczniowski
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Z Ropienki pod niemiecko-francuską granicę
Na specjalne zaproszenie Pana Hansa Bollingera - dyrektora Ekologicznej Zielonej Szkoły „Spohns Haus” w Gersheim w Niemczech, grupa 22 uczniów z
Gimnazjum w Ropience pojechała do Niemiec. Od 12 do 19 października młodzież pod opieką pań: Anetty Rogalińskiej i Elżbiety Andruch, przebywała
w pięknym i malowniczy Kraju Saary (niem. Saarland), graniczącym z Francją i Luksemburgiem.

Celem tej podróży było nawiązanie kontaktu z uczniami niemieckiej szkoły Gesamtschule z
Marpingen, wymiana doświadczeń oraz wspólna praca w ramach realizacji projektu
„Zrównoważona mobilność”. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania i podnoszenia
poziomu znajomości języka niemieckiego, gdyż wszystkie zajęcia prowadzone były w tym
języku.
Każdy dzień obfitował w niezapomniane doznania i ciekawe przeżycia. Młodzież w grupach
polsko-niemieckich zajmowała się tematami związanymi z szeroko rozumianą mobilnością
ludzi, transportem towarów, turystyką oraz wykorzystaniem surowców naturalnych i
ochroną środowiska. W ramach realizacji projektu uczestnicy spotkania mieli możliwość
przejażdżki niezwykłym elektrycznym rowerem - dodatkowo napędzanym baterią.

21

Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Z Ropienki pod niemiecko-francuską granicę cd…
Uczniowie wzięli też udział w wycieczce do Heilderbergu, gdzie mieści się najstarszy uniwersytet w Niemczech. W tym urokliwym miejscu
czekały kolejne atrakcje, m.in. zwiedzanie miasta statkiem na baterie słoneczne pływającym po rzece Neckar. Odbyły się też wycieczki do miejscowości
Reinheim, gdzie mieści się Rezerwat Biosfer „Bliesgau” oraz Europejski Park Kultury „Bliesbruck-Reinheim” z pozostałościami osad celtyckich i
rzymskich. W drodze do stolicy Landu - Saarbrücken, odwiedziliśmy ogromną i przepiękną szkołę w Marpingen.
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Bardzo zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domów. Ale wszystkim przelatywały przez myśl
wspólnie spędzone dni, projekty, i przejażdżki rowerowe, gra w piłkarzyki, uczniowskie koncerty, śmiech, śpiewy, pokaz mody, gry integracyjne, dyżury
w kuchni, spacery po Gersheim i do Francji, wspólne zakupy i wymiana butelek…
Dzięki tej wyprawie mogliśmy lepiej zrozumieć czym tak naprawdę jest Europa. To nie tylko nasz dom, wspólnota ludzi żyjąca na jednym kontynencie.
Jest to również obszar, na którym żyje wiele wspaniałych, życzliwych ludzi, z którymi można się zaprzyjaźnić.
Szczególne podziękowania składamy Panom Burmistrzom Ustrzyk Dolnych za pomoc w nawiązaniu kontaktu z Zieloną Szkołą w Niemczech.
Jesteśmy wdzięczni również Panu Hansowi Bollingerowi i Jerzemu Węgrzynowskiemu za zorganizowanie tego polsko - niemieckiego spotkania.
Dziękujemy za zaproszenie!

Tekst: Uczestnicy wyjazdu.
Zdjęcia: A. Rogalińska
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Pamiętać o poległych, którzy w latach wojennych oddali życie tu, w Tyrawie Wołoskiej.
Miesiąc listopad jest miesiącem, w którym pamięta się o wszystkich zmarłych, poległych, zamordowanych.
15 listopada br. młodzież naszego gimnazjum postanowiła oddać hołd i pamiętać o poległych, którzy w latach wojennych oddali życie tu, w Tyrawie
Wołoskiej.
Dla uczczenia pamięci powstał pomnik oddający hołd zamordowanym na posterunku milicji w Tyrawie Wołoskiej.
W chwili zadumy i refleksji należy pamiętać o wszystkich bohaterach którzy oddają życie za innych.

Tekst i zdjęcia: Samorząd uczniowski
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Kampanie i debaty wyborcze w Gimnazjum Nr 1 w Ustrzykach Dolnych
W czerwcu 2013 roku w Gimnazjum Nr 1 w Ustrzykach Dolnych odbyły się kampanie i debaty wyborcze dla uczniów klas I-III gimnazjum oraz dla klas VI
szkoły podstawowej. Po raz pierwszy Samorząd Uczniowski postanowił przedstawić swoje kandydatury uczniom klas VI, aby oni sami mogli
zadecydować o tym komu zaufają i z kim będą współpracować uczęszczając do gimnazjum.
Kampanie wyborcze trwały od początku czarwca. Rywalizacja była bardzo zacięta, ponieważ do wyborów stanęły dwie silne osobowości: Martyna
Lewek (kl. II B) oraz Konrad Usyk (kl. II A). Osoby te charakteryzują się pragnieniem dominowania, doskonałą organizacją pracy swojej i innych, uporem
oraz szybkim i przemyślanym działaniem. Zwrot w akcji spowodowała Monika Koza (kl. II D), która w ostatnich chwilach zgłosiła swoją kandydaturę. 13
czerwca nastąpiła cisza wyborcza. Plakaty zniknęły ze szkolnych ścian a kandydaci cierpliwie czekali na wyniki wpatrując się w nauczyciela
prowadzącego lekcję.

Uczniowie pracujący w Samorządzie dopieli wszystko na ostatni guzik: przygotowali lokal
wyborczy, plakaty promujące wybory, plakaty informujące "jak głosować", przygotowali
również harmonogram pracy komisji (czyli sprawiedliwie podzielili się obowiązkami) oraz
drugi harmonogram informujący kiedy która klasa może, lecz nie musi, przyjść na
głosowanie. Gimnazjaliści mogli oddać głosy od godz. 8:00 do 10:00. Nastepnie komisja
zliczyła wszystkie głosy ważne i za pomocą protokołu ogłosiła wyniki:
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Kampanie i debaty wyborcze w Gimnazjum Nr 1 w Ustrzykach Dolnych cd..
"Większością głosów przewodniczącym Gimnazjum na rok szkolny 2013/2014 zostaje Martyna Lewek, zastępcą Konrad Usyk. Opiekunem Samorządu
Uczniowskiego ponownie została p. Aneta Trybuła-Tomoń".
Od września 2014 roku Martyna jak i Konrad są regularnie i sumiennie rozliczani przez gimnazjalistów ze swoich czerwcowych "obietnic". Ich praca
okazuje się bardzo owocna. Wszyscy życzymy im wytrwałości i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

Tekst:
Zdjęcia:

Aneta Trybuła-Tomoń
Aneta Trybuła-Tomoń
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Pasowanie na Gimnazjalistę w Wojtkówce
7 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Gimnazjalistę.
Nazwa pasowanie (także: akolada) pochodzi od nadania giermkowi godności rycerza przez wręczenie mu miecza i pasa.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Pasowanie na Gimnazjalistę w Wojtkówce cd…
Uczniowie klasy I wraz ze swoją wychowawczynią panią Anetą Chmielowską przygotowali humorystyczny występ z tej okazji. Po akademii
uczniowie składali ślubowanie, a następnie pani dyrektor Małgorzata Pencarska pasowała ich na uczniów Gimnazjum w Wojtkówce. Członkowie
Samorządu Uczniowskiego, postanowili sami sprawdzić czy wychowankowie klasy I nadają się na uczniów gimnazjum. Z tej okazji przygotowali pytania
dla pierwszoklasistów, aby przetestować ich wiedzę. Przygotowano konkurencję, w której brali udział rodzice i uczniowie. Dorośli udowodnili w ten
sposób, że świetnie potrafią bawić się ze swoimi pociechami. Wszyscy otrzymali drobne prezenty.

Uczniom klasy I życzymy wiele sukcesów w nauce,
oraz serdecznie witamy w progach Gimnazjum!
Autorki tekstu: Monika i Natalia
Zdjęcia: Anetta Rogalińska
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Młodzi samorządowcy z Zagórza
Młodzi samorządowcy z Zagórza ambitnie podeszli do sprawy doskonalenia swoich umiejętności w zakresie grafiki rastrowej. Wielu z nich
bierze udział w licznych konkursach fotograficznych stąd potrzeba poszerzania wiedzy zdobytej podczas marcowych zajęć komputerowych. Tematyka
spotkań październikowych dotyczyła w szczególnej mierze:
1. Pojęcie grafiki rastrowej,
2. Zdjęcie jako obraz zapisany w grafice rastrowej,
3. Sposoby przenoszenia i kopiowania zdjęć z aparatów i nośników pamięci,
4. Programy graficzne do obróbki i kompresji obrazu,
5. Narzędzia programu PhotoShop (jasność, kontrast, balans bieli, filtry poprawiające
jakość zdjęcia),
6. Kadrowanie zdjęcia –czyli określenie rozmiaru zdjęcia,
7. Kompresja zdjęcia do rozmiaru 600KB,
8. Sposoby i programy za pomocą których można wprowadzić zmiany na stronie
internetowej.
Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy pod adresem naszego nieocenionego
pana Artura Krzywdy, który wspiera nasze samorządowe fantazje.

Tekst i zdjęcia: Samorząd Uczniowski
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