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Witamy Was w pierwszym numerze 

Biuletynu Grupy Partnerskiej 

„Zielone Bieszczady” z 2013r. Okres 

poświąteczny i karnawał sprzyjały 

spotkaniom opłatkowym, wieczorom 

kolęd, uroczystościom z okazji święta 

Babć i Dziadków. Wiele tekstów z 

obu części biuletynu mówi o nich 

właśnie. Był to też czas  

podsumowań, rozliczeń i bilansów a 

także intensywnej pracy przy 

projektach rozpoczętych w 2012r. 

Zapraszamy do lektury biuletynu. 

 
 Zespół Fundacji 

Bieszczadzkiej 

 

SPIS TREŚCI:    
 

1. Wydarzenia w GPZB: 

 
 Wakacyjna szkoła języka angielskiego nagrodzona !!!! 
 Szkolenie Ośrodków Działaj Lokalnie  
 Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Ropience 

2.  Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 
 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy 
 Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 
 Publiczne Gimnazjum w Mchawie 
 Publiczne Gimnazjum w Polańczyku 
 Publiczne Gimnazjum w Wojtkówce 
 Publiczne Gimnazjum w Lutowiskach 

 

3. Konkursy dotacyjne i szkolenia 
 Alpy Karpatom I nabór wniosków w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych 
 Trwa rekrutacja do projektu "NGO sprawne jak mało kto" 
 Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" 
 Orelec. Szkolenie "Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie" 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
WAKACYJNA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO NAGRODZONA !!!! 

od 2006r fundacja bieszczadzka organizuje „Wakacyjną  szkołę  języka angielskiego” koordynując  
przyjazd w Bieszczady studentów z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises, którzy jako wolontariusze 
uczą przez jeden wakacyjny miesiąc dzieci i młodzież języka angielskiego. Z oferty tej skorzystało dotąd 28 
miejscowości, niektóre jak Myczków ,  Hoczew czy Ustrzyki Dolne wielokrotnie. W ramach „szkoły” uczyło do tej 
pory 28 wolontariuszy-studentów renomowanych uczelni amerykańskich.  Cały projekt „wakacyjnej  szkoły  
języka angielskiego” opiera się na wolontariacie, wolontariuszami są studenci uczący języka angielskiego, 
wolontariuszem jest koordynator z ramienia Fundacji Bieszczadzkiej, którego zadaniem jest rozpropagowanie 
idei wakacyjnej szkoły w regionie oraz organizacja kontaktów pomiędzy Learning Interprises a organizacjami i 
rodzinami  przyjmującymi studentów. 

Szczególnie ważną rolę jako wolontariusze pełnią 
rodziny goszczące studentów.   „Wakacyjną szkołę 
języka angielskiego” zgłosiliśmy do konkursu „Dobrych 
praktyk w Działaj Lokalnie ”  i przyporządkowaliśmy do 
kategorii: „Wspieranie grantobiorców- sieciowanie i 
włączanie grantobiorców w inne działania lub programy 
prowadzone przez Ośrodki Działaj Lokalnie”. Realizując 
program Działaj Lokalnie rokrocznie przeżywamy 
dyskomfortową sytuację spowodowaną tym, że z racji 
ograniczonych środków finansowych nie możemy 
dofinansować wszystkich dobrych projektów, które 
spływają do LOG w ramach konkursu. 
 Żal jest wtedy pomysłu na konkretną inicjatywę 
społeczną, oczekiwań i niespełnionego potencjału wielu 
osób. 

 Uznaliśmy, że dobrze mieć w ofercie coś co można zaproponować oprócz. Takim działaniem, w które możemy 
włączyć naszych partnerów realizujących projekty z DL jak i organizacje bądź grupy inicjatywne, którym się w 
danym rozdaniu DL nie powiodło jest „.Wakacyjna szkoła języka angielskiego”. Poprzez organizację „szkoły 
wakacyjnej” Fundacja Bieszczadzka (ODL)  zaznacza swą obecność w różnych zakątkach Bieszczadów, daje 
pomysł i pomaga go zrealizować 
 
 

 

Alpy Karpatom 
I nabór wniosków w ramach Górskiego 
Funduszu Organizacji Pozarządowych 
 
Bieszczadzkie Forum Europejskie, jako 
Operator Dotacji Górskiego Funduszu 
Organizacji Pozarządowych ogłasza I 
nabór Wniosków do projektu pn. „Alpy 
Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia 
potencjału ekonomicznego górskich 
obszarów Podkarpacia poprzez transfer 
praktyk szwajcarskich”. Projekt „Alpy 
Karpatom” realizowany przez Fundację 
Karpacką – Polska, jest współfinansowany 
przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z 
nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. 

Alokacja finansowa 
Ogólna kwota dostępna w 

ramach naboru I wynosi CHF 493 967,66 

Miejsce i termin składania wniosków w 
ramach naboru I 

Wnioski o dotację w wersji papierowej i 
elektronicznej wraz z załącznikami należy 
składać osobiście lub wysyłać listem 
poleconym lub pocztą kurierską w 
zaklejonej kopercie zawierającej: 

- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy, 

- nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: 
Bieszczadzkie Forum Europejskie, ul. 
Mickiewicza 17, 38-600 Lesko, 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
WAKACYJNA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO NAGRODZONA !!!!  cd.. 

 
Nasi partnerzy zdobywają doświadczenie organizacyjne, zdobywają zaufanie w swoim środowisku, o projekcie , 
o fundacji, o partnerze dowiaduje się szeroka społeczność lokalna ( sami uczniowie + rodzice to około 150 osób 
w jednej miejscowości jako odbiorcy bezpośredni). 

 
Wspólna organizacja „Wakacyjnej szkoły 
języka angielskiego” przez Fundację 
Bieszczadzką  i partnera ( szkoła, sołtys, 
organizacja pozarządowa), powoduje, że 
obie organizacje zacieśniają współpracę, 
wzajemne kontakty z racji wspólnego 
działania stają się bardzo częste. 
Poznajemy wiele nowych osób ze 
środowiska partnera, poznajemy jego 
zasoby organizacyjne, materialne i 
ludzkie.  Stajemy się dla nich organizacją 
zaufaną, do której mogą zwrócić się w 
sytuacjach problemowych. My zyskujemy 
sprawdzonego partnera. 

Działanie nasze spodobało się jurorom komisji konkursowej przy Polsko Amerykąńskiej Fundacji Wolności, 
znaleźliśmy się w gronie 20 innych organizacji z całej Polski nagrodzonych za najciekawszą praktykę kwotą 10 
tyś. zł 
 
 
Autor tekstu :  Lucyna Sobańska 
Autor zdjęć :  Bartek Sawka 
 
 

- informację o naborze, tj.: ALPY 
KARPATOM/Górski Fundusz Organizacji 
Pozarządowych/Nabór I 

Nabór wniosków trwa od 15 stycznia 
2013 r. do 19 lutego 2013 r. do godz. 
15.30. 

Projekt skierowany jest do organizacji 
pozarządowych położonych na terenie 
realizacji projektu „Alpy Karpatom”: 
powiat sanocki, leski, bieszczadzki, 
krośnieński oraz powiat miasta Krosna. 

Maksymalny poziom 

dofinansowania – 90%, minimalna 

kwota dofinansowania – 5 000,00 

PLN, maksymalna kwota 

dofinansowania – 21 000,00 PLN. 

Wszystkie dokumenty dostępne są na 

stronie internetowej:  

www.bfe-lesko.pl  

oraz  

http://www.alpykarpatom.pl/fundusze/

gorski-fundusz-

ngo/dotacje/ogloszenie-i-naboru-

wnioskow-w-ramach 

 

http://www.bfe-lesko.pl/
http://www.alpykarpatom.pl/fundusze/gorski-fundusz-ngo/dotacje/ogloszenie-i-naboru-wnioskow-w-ramach
http://www.alpykarpatom.pl/fundusze/gorski-fundusz-ngo/dotacje/ogloszenie-i-naboru-wnioskow-w-ramach
http://www.alpykarpatom.pl/fundusze/gorski-fundusz-ngo/dotacje/ogloszenie-i-naboru-wnioskow-w-ramach
http://www.alpykarpatom.pl/fundusze/gorski-fundusz-ngo/dotacje/ogloszenie-i-naboru-wnioskow-w-ramach
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Wydarzenia w GPZB: 
 
Szkolenie Ośrodków Działaj Lokalnie  
 

W dniach 28-29 stycznia 2013r dwoje przedstawicieli Fundacji Bieszczadzkiej; Lucyna Sobanska i 
Grzegorz Mokrzycki uczestniczyli w Warszawie w ogólnopolskim spotkaniu Ośrodków Działaj Lokalnie  
Temat przewodni spotkania brzmiał: „LOKALNIE I SOLIDARNIE – CZYLI JAK RADZIĆ SOBIE W CZASIE WIELKICH 
WYZWAŃ SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH XXI W.”  Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk i 
pokazanie różnych rozwiązań, które mogą wzmocnić sieć Ośrodków Działaj Lokalnie w czasach wielkich wyzwań 
społecznych i ekonomicznych XXI w. W siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  powitali przybyłych z  
Joanna Lempart-Winnicka z PAFW i  Paweł Łukasiak przezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  
 
 

Podkarpackie. Trwa rekrutacja do 
projektu "NGO sprawne jak mało kto" 

We wszystkich Centrach Informacji i 
Wspomagania można składać 
dokumenty rekrutacyjne do projektu 
"NGO sprawne jak mało kto". Każda 
organizacja biorąca w nim udział może 
korzystać ze szkoleń, doradztwa oraz 
puli rozwojowej. Udział w projekcie jest 
bezpłatny. 

W Centrach w Rzeszowie, Lesku, 
Przemyślu i Jaśle można zgłaszać 
organizacje do udziału w projekcie NGO 
sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia 
sektora organizacji pozarządowych w 
województwie podkarpackim” 
realizowanego przez Rzeszowską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
poddziałalnie 5.4.2 „Rozwój dialogu 
obywatelskiego” i trwa do czerwca 2015 
roku. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na 
stronie 
 www.sprawnengo.pl  
 zapraszamy także do naszych Centrów 

Informacji i Wspomagania – adresy 

wraz z mapką dojazdu dostępne są 

również na stronie projektu. 

 

 

http://www.sprawnengo.pl/
http://www.sprawnengo.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
Szkolenie Ośrodków Działaj Lokalnie  cd.. 

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był temu  co  
czeka nas w VIII edycji Programu „Działaj 
Lokalnie”?, refleksjom o Konkursie „Opowiedz…” 
towarzyszącemu każdej edycji programu Działaj 
Lokalnie oraz bazie zasobów jakimi dysponują 
poszczególne ODL-e. Kolejne kwestie poruszane 
podczas szkolenia dotyczyły tego jak Ośrodki 
Działaj Lokalnie powinny przeprowadzać audyt ICT 
oraz jak dbać o bezpieczeństwo danych w 
organizacjach.  Dzień zakończył się uroczystą Galą, 
która odbyła się w Galerii Freta na  Rynku Nowego 
Miasta. Galę poprowadził redaktor „trójki” Dariusz 
Bugalski  a w programie w Galii zaplanowano: 

Fotocast podsumowujący VII edycję Programu „Działaj Lokalnie” („Czym jest „Działaj Lokalnie?”, panel „Jak 
rozmawiać o pomaganiu w czasach wielkich wyzwań społecznych i ekonomicznych XXI w”, wręczenie nagród w 
konkursie na „Dobre praktyki”, wręczenie nagród w konkursie „Opowiedz…” i prezentację zwycięskich prac oraz 
występ artystyczny Ady Szulc. 
W kolejnym, już wyłącznie roboczym dniu spotkania 
wzięliśmy udział w warsztatach dla ODL – 
„Fundraising lokalnie”, w wykładzie Pawła Łukasiaka 
o wyzwaniach, przykładach dobrych praktyk 
pozyskiwania środków w czasach kryzysu, rozwoju 
wolontariatu, angażowaniu społeczności lokalnych. 
Wykład ten był wstępem do panelu dyskusyjnego 
prowadzony przez Pawła Łukasiaka z zaproszonymi 
ekspertami m.in. z Koalicji „Prezesi Wolontariusze 
2011” na temat „ Jak rozmawiać z biznesem w 
czasach wielkich wyzwań społecznych i 
ekonomicznych XXI w. Spotkanie dla ODL zakończyło 
się wykładem na temat „Platformy współpracy 
biznesu i ngo” 
Autor tekstu :  Lucyna Sobańska 
Autor zdjęć :  Bartek Sawka 

Równać szanse 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 
w ramach Programu "Równać Szanse 
2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Celem Programu jest 
wyrównywanie szans na dobry start w 
dorosłe życie młodzieży z miejscowości 
do 20 000 mieszkańców.  

  

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym 
o dotacje do 40 000 zł na projekty 
trwające 15 miesięcy (realizowane 
pomiędzy 1 lipca 2013 r. a 30 listopada 
2014 r.) mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe (zarejestrowane w formie 
stowarzyszeń i fundacji) z terenów 
wiejskich i małych miast (do 20 000 
mieszkańców). 

  

Zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
konkursu i do składania wniosków. 
Informacje o konkursie oraz dostęp do 
formularza aplikacyjnego znajdują się na 
stronie internetowej: 
www.rownacszanse.pl 

 Termin składania wniosków upływa 8 
marca 2013 roku. 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.rownacszanse.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
 
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Ropience. 

 
W sobotę 26 stycznia w świetlicy wiejskiej w Ropience odbył się Wieczór kolęd połączony z 

uroczystością z okazji Dnia Babci i Dziadka. Koło Gospodyń Wiejskich już od kilku lat z powodzeniem łączy te 
dwie piękne imprezy, cieszą się one popularnością wśród mieszkańców Ropienki. Od zeszłego roku członkowie 
Stowarzyszenia” Storczyk „współuczestniczą w przygotowaniu imprezy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ngo.pl / wiadomości / Orelec. 
 
 Orelec. Szkolenie "Ustawa o pożytku 
publicznym i o wolontariacie" 
Stowarzyszenie Ekopsychologia i 
Porozumienie Karpackie "Karpaty 
Naszym Domem" 
 zapraszają przedstawicieli karpackich 
organizacji pozarządowych i samorządów 
lokalnych na szkolenie „Ustawa o pożytku 
publicznym i o wolontariacie”, które 
odbędzie się 18 lutego 2013 
(poniedziałek), w godz. 9.00 - 16.00, w 
Zagrodzie Magija w Orelcu. Szkolenie jest 
bezpłatne. Zgłoszenia będą przyjmowane 
do 15 lutego 2013. 
Przedstawicieli karpackich organizacji 
pozarządowych i samorządów lokalnych 
zapraszamy na szkolenie: „Ustawa o 
pożytku publicznym i wolontariacie”, 
które odbędzie się 18 lutego 2013 r. 
(poniedziałek) w godz. 9.00 - 16.00 w 
Zagrodzie Magija w Orelcu. Nabór na 
szkolenie trwa do 15 lutego br. 
Szkolenie jest 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). 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Ropience. cd.. 

 
Przybyłych gości przywitała Z-ca przewodniczącej KGW Beata, B. która prowadziła cześć artystyczną. 

Występy rozpoczął bardzo utalentowany 4-klasista Tomek Ździebko, który akompaniując sobie na akordeonie 
zaśpiewał kolędę „Wśród nocnej ciszy” po nim wystąpił zespół wokalno gitarowy z Zespołu Szkół Publicznych w 
Ropience przypominając piękne niejednokrotnie zapomniane Pastorałki, następnie swoją wersją kolęd i 
pastorałek dzielił się zespół ludowy „Ropienczanie”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na początku II części wystąpiły młodsze dzieci przedstawiając wierszyki z okazji Dnia Babci i Dziadka, i 
znowu „Ropienczanie” tym razem z repertuarem dla seniorów. Występy wokalne przeplatane były skeczami i 
dowcipami o „staruszkach” w wykonaniu pań z zespołu a zarazem członkiń Stowarzyszenia. Resztę wieczoru 
uczestnikom imprezy czas umilał Zespół muzyczno wokalny z Ropienki, który porywał seniorów do tańca. W 
imprezie uczestniczyło około 80 osób i wszyscy bawili się wybornie . 
 
 
Autor tekstu :  M. Młynarczyk  
Autor zdjęć :  M.Drozdowska  
 
 

Obowiązująca od 2003 roku ustawa o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie to najważniejszy akt 
prawny regulujący w Polsce współpracę 
administracji publicznej z organizacjami 
trzeciego sektora. W 2010 roku została 
uchwalona nowelizacja ustawy, a 
trwające pięć lat prace nad nowelizacją 
stanowiły przykład realnie prowadzonego 
dialogu obywatelskiego. Podczas 
szkolenia szeroko omówione dostaną 
regulacje zawarte w tym akcie prawnym, 
a uczestnicy będą mogli zastanowić się 
jak wykorzystać „potencjał” zawarty w 
omawianych przepisach w działaniach ich 
organizacji. 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.ngo.pl
http://www.podkarpackie.ksow.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.gotocarpatia.pl/
http://www.zielony/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.fundacja.bieszczady.pl
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy 

 
Gimnazjum Bircza  

 

Szkolna Grupa Amnesty International nr 73  
W Publicznym Gimnazjum nr 1 w Birczy 

 
Od dnia 13 listopada 2007 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Birczy rozpoczęła swoją działalność 
pierwsza na Podkarpaciu Szkolna Grupa AI. Jest to jednocześnie 73 grupa w Polsce. Założycielem i 
opiekunem grupy jest Pani Tamara Ryzner nauczycielka języka angielskiego, a sama grupa złożona 
jest z 35 członków. Edukacja praw człowieka ang. HRE – Human Rights Education to po pierwsze 
nauczanie o źródłach, podstawowych dokumentach i istocie praw człowieka, po drugie to edukacja 
na rzecz tych praw. Nasza Szkolna Grupa Amnesty International ma za zadanie spełniać oba te cele. 
Chcemy, aby w naszej szkole wzrosła wiedza o podstawowej roli praw człowieka, zadaniem grupy jest 
również kształtowanie i rozwijanie w oparciu o prawa człowieka środowiska szkolnego, budowanie 
szkolnej samorządności. Ponadto ma uwrażliwiać uczniów i nauczycieli na problemy nietolerancji i 
agresji w szkole, ma pokazywać aktywne metody rozwiązywania szkolnych problemów. Pierwszą 
akcją SGAI nr 73 był VIII Maraton Pisania Listów, który odbył się w naszej szkole w dniach 7-8 grudnia 
2007. Już przed rozpoczęciem Maratonu oraz w jego trakcie o grupie zrobiło się głośno w lokalnej 
prasie i telewizji, jednak wyniki Maratonu przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Zmobilizowaliśmy 
wiele osób i wielu uczniów, razem udało się nam napisać 1343 listy, co dało nam 7 wynik w Polsce. 
Jesteśmy wdzięczni naszym sponsorom, dziennikarzom, nauczycielom, uczniom oraz tym którzy 

wsparli nas dobrym słowem.  

W tym roku szkolnym po raz piąty młodzież naszego gimnazjum wraz z wieloma absolwentami 
zorganizowała Maraton Pisania Listów Amnesty International. Maraton jak co roku zgromadził w 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 
wolnym dniu od nauki ponad 130 osób. Pisaliśmy w obronie więźniów sumienia na całym świecie. 
W ten sposób przyłączyliśmy się do międzynarodowej akcji, która na całym świecie w zimowe dni 
łączy wiele narodów piszących w obronie praw człowieka. 9 grudnia 2012 roku w murach naszego 
gimnazjum od 10.00 do 15.00 było naprawdę bardzo gorąco. Napisaliśmy w sumie ponad 13 tysięcy 

listów, jednak to zasługa nie tylko uczniów i sympatyków gimnazjum. 
 W tym roku do akcji przyłączył się również lokalne szkoły, które w ramach projektu ,,Razem 
zdziałamy więcej-program rozwoju szkolnych grup AI w Gminie Bircza'' wsparły nas i również napisały 
ponad 2000 tysiące lisów. Dzięki dotacji z MEN w ramach konkursu ,,Szkoła Z PASJĄ'' mogliśmy naszą 
akcję poprzedzić szeregiem innych działań, spotkań, szkoleń oraz konkursów. O naszej akcji pisał 
tygodnik „Życie Podkarpackie” oraz portale internetowe. Nie ominęły nas również pochwały 
w mediach i prasie. Poza licznie przybyłymi uczniami naszej szkoły na maratonie pojawili się 
uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół w Birczy, II LO w Przemyślu, IV LO w Przemyślu, Technikum 
z Sanoka, Szkoły Podstawowej nr 14 z Przemyśla i nie tylko. Jeżeli ktokolwiek wątpi w to, że w tym 
zabieganym świecie nie ma wspaniałych uczniów to chętnie zapraszamy za rok. To podczas takich 
akcji w których młodzież, dzieci i inni chcąc pomóc pokrzywdzonym na całym świecie, łączą się i 
poprzez wspólny wysiłek pomagają. . Hasłem tegorocznego maratonu były słowa „Razem mamy siłę, 
możemy zmienić świat”, dlatego też nasi uczniowie do akcji włączyli swoich bliskich, kolegów, 
koleżanki i nawet starych przyjaciół.  Dla niektórych jest to niewyobrażalne ,jednak wystarczy włączyć 
kogoś kogo znamy, poprosić o chwilę, opowiedzieć historię jednego z 11 przypadków. To te historie 
ujmują za serce i dzięki wrażliwości jesteśmy w stanie czynić cuda. W niektórych szkołach w Polsce  
milknie dzwonek. Bowiem zimowy niedzielny poranek i wizyta w szkole nie jest marzeniem ucznia i 
nauczyciela, jednak to tylko stereotyp. My tego poranka, całego dnia nie wyobrażamy sobie inaczej. 
Lubimy ten hałas, szum, zmęczenie i to co niesie ze sobą. Kochamy pomagać.  

 
Autor tekstu i zdjęć : Aneta Leszczawska. 



10 

 

Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 
 

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,  
Dzień, zwykłe dzień, w którym gasną wszelkie spory; 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich, 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski” 

 
 Od lat w naszym gimnazjum w ten wyjątkowy dzień panuje prawie że wyjątkowy nastrój. 
Młodzież szkolna, nauczyciele oraz pracownicy szkoły wspólnie przeżywają radość z nadchodzącego 
dnia Narodzin Jezusa. 
Dziś, to jest 21 grudnia, obchodziliśmy szkolną wigilię. Najpierw spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, 
aby wspólnie obejrzeć jasełka. W tym roku w bożonarodzeniowy nastrój wprowadzili nas Bolek, Lolek 
i Królowa Śniegu. W przepięknej scenerii odbyła się przepiękna świąteczna inscenizacja w reżyserii 
pana Roberta Miszczaka. Był to zupełnie świeży pomysł, osadzony w aurze tajemniczości i odrobiny 
magii. Kolędy, piosenki i pastorałki wykonane przez naszych kolegów i koleżanki wzbudziły 
wszechogarniający zachwyt.  

 Tak obchodzili wigilię klasową uczniowie kl. 3b. 

Występy klas młodszych.     Kolęda w wykonaniu Mai z klasy 3. 
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Na scenę wjeżdżają sanie królowej zimy 
(Zucha) wraz z woźnicą (Kinder). W tle 
piosenka w wykonaniu pingwina 
(Amelki). (u góry) 
Sanie odjeżdżają wraz z porwanym 
Bolkiem . (po prawej) 

 

W przedstawieniu udział wzięli także uczniowie klas 1-3 SP. Zagrali wiernych poddanych królowej.         
 
 
 
 
 
 

Lolek w jamie 
niedźwiadka (Magda) 
szuka sposobu na 

uratowanie 
przyjaciela. Właśnie 
wsłuchują się 
w melodię kołysanki, 
przez którą miś nie 
mógł usnąć tej zimy.  
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Wielki bal w pałacu. Bolek tańczy walczyka z córką północnego wiatru (Ola). 

 Walka z niedźwiedziem strzegącym bram pałacu. (po lewej) Paparazzi i wierni fani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszyscy artyści po skończonym przedstawieniu. Szczęśliwi, że to już koniec  . 

Kapelmistrz (Krystian) wypatrujący 
uciekających 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 

 

Publiczne Gimnazjum w Mchawie 
 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MCHAWIE 
 

A. Z inicjatywy SU od 1 grudnia w szkole organizowane są losowania "szczęśliwego numerku" na 
każdy dzień tygodnia. Osoba z danym numerem jest niepytana. 
B. 29.11 odbyła się dyskoteka, podczas której SU zorganizował sprzedaż ciastek. Zebrana kwota 
zostanie przeznaczona na potrzeby samorządu. Podczas przerw można było wziąć udział we 
wróżbach. Dyskoteka obfitowała w niezwykłe pokazy taneczne. Przy muzyce bezkonkurencyjnego 
DJ wszyscy bawili się świetnie. 
 

 

Budynek Publicznego Gimnazjum w Mchawie 

 Pamiątkowe zdjęcie Pana Dyrektora z 
szefową szkoły i reprezentantką klas młodszych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autorki tekstu: 
Anna Kowalska & Zuzanna Kotyła spółka zoo. 
Autorzy zdjęć:  
Janusz Skrajny i Robert Miszczak 
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Dnia 20.11.2012 r. i 27.11.2012 r. SU spotkał się 
w ramach projektu „Młode Bieszczady” w celu 
zapoznania się z prawem oświatowym 
dotyczącym SU. Efektem naszej pracy było 
stworzenie plakatu. Dowiedzieliśmy się, jakie 
mamy prawa w szkole, co wyzwoliło więcej 
zapału i chęci do wspólnej pracy. Rodzą się nowe 
pomysły  i na pewno ich nie zabraknie. 

 
sami je upiekliśmy 

 
pokazy tańców 

 
my podczas pracy 

 
jesteśmy młodzi 

 
pomysły się rodzą… 

 
i jest efekt 

 
Maciej prawdę Ci powie 

 
może powróżyć? 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Publiczne Gimnazjum w Polańczyku 
 

Uczniowie polańskiego gimnazjum na posiedzeniu sesji rady Gminy Czarna. 
W dniu 28 stycznia 2013r. 9 uczniów gimnazjum z Polany wybranych do projektu „ Młode Bieszczady” 
wzięło udział w posiedzeniu sesji rady Gminy Czarna. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00. 
Wzięli w nim udział: sołtysi, komendant komisariatu policji w Ustrzykach Dolnych, wójt gminy Czarna 
pan Marcin Rogacki, sekretarz gminy pani Małgorzata Bartnik, skarbnik gminy pani Teresa 
Karabanowska, sekretarka pani Krystyna Gąsiorowska, poszczególni radni, oraz przewodniczący Rady 
Gminy pan Tomasz Bielówka oraz jego zastępca. Na samym początku sesji został wybrany sekretarz 
obrad pan Bogusław Borzęcki. Później pani sekretarz odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia 
sesji rady Gminy, która odbyła się 17 stycznia. Następnie podjęto uchwały w następujących 
sprawach: 

 uchwały budżetowej na rok 2013 

 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 

 Programu rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy 

 Prac gminy na rok 2013 

 Przystąpienia do Stadium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania  

 Odbierania przez gminę środków komunalnych, które muszą być zakupione przez 
nieruchomości itd. 

W dalszej części pan Bogusław Borzęcki powiedział o trudniej sytuacji mieszkaniowej jednego z 
mieszkańców Wydrnego. Gmina mówiła, że zrobi wszystko co w jej mocy żeby ten pan miał lepszy 
byt. Prawie na samym końcu obecności naszych gimnazjalistów dyrektor szkoły podstawowej i 
gimnazjum z Polany ks. Jarosław Wnuk wspomniał o harcerzach z Polany. Zwrócił się do wójta z 
pytaniem czy nie było by dofinansowania dla harcerzy. Pan wójt powiedział, że jeśli będzie taka 
możliwość to harcerze będą sfinansowani. Wkrótce grupa 9 wybranych wyszła z obrad i pojechała do 
domów. Niektórych może zaciekawiły obrady, niektórych znudziły ale ważne było zobaczyć co się 
dzieje na takiej sesji. Składamy serdeczne podziękowania pani Dominice Podstawskiej opiekunce 
naszego Samorządu, która była obecna z nami mimo, że jest nauczycielem i ma dużo pracy. 
Dziękujemy również ks. dyrektorami za to, że powiedział mądrze - wspomniał o sytuacji harcerzy z 
Polany. Myślę, że ta sesja nauczyła nas mądrego podejmowania właściwych wyborów.  
 
 
 Autor tekstu:  Miłosz Smoleński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 
Biuletyn „Młode Bieszczady”: 

 

Publiczne Gimnazjum w Wojtkówce 
 
Gimnazjalne Mikołajki w Wojtkówce 
  Niby dzień jak każdy inny, ale to przecież 
MIKOŁAJKI.  Święty Mikołaj nie zapomniał 
o naszym gimnazjum. Podarował uczniom 
słodkie prezenty. Niestety nie mógł 
wręczyć ich nam osobiście z powodu 
intensywnych opadów śniegu 
i przemęczenia reniferów. Poprosił więc 
o pomoc Samorząd Szkolny. Dziewczyny 
wczuły się w rolę pomocników Mikołaja 
i sumiennie wykonały powierzone im 
zadanie. Ten dzień przyniósł wiele 
niespodzianek. 
 
 
Autor tekstu:  Elżbieta Konopelska 
Autor zdjęć:  Natalia Kozioł 
 
Pasowanie: 
Przyszedł czas na powitanie naszych 
nowych kolegów. Samorząd przygotował 
specjalne przedstawienie. Nie zabrakło w 
nim nawet króla, który dokładnie 
sprawdził wiedzę pierwszaków. Wszyscy 
kandydaci zostali ochrzczeni i przyjęci do 
grona gimnazjalistów. Na dobry początek 
nauki w nowej szkole pierwszaki zostały 
zaproszone na słodki poczęstunek. 
Wszyscy miło spędzili ten dzień. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu:  Elżbieta Konopelska 
Autor zdjęć: Przemysław Kaczmaryk 
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Warsztaty Bożonarodzeniowe w Gimnazjum w Wojtkówce. 
 
 Zbliża się grudzień, a wraz z nim gorączka przedświątecznych przygotowań. Aby poczuć atmosferę 
tych rodzinnych i pięknych dni Samorząd Uczniowski zorganizował w listopadzie i grudniu cykl zajęć 
pt. „Warsztaty Bożonarodzeniowe”. Zajęcia tego typu cieszą się  
w naszym gimnazjum coraz większą popularnością. Ze spotkania na spotkanie przybywało 
uczestników zainteresowanych samodzielnym wykonaniem niebanalnych ozdób świątecznych. Nasza 
młodzież, pod czujnym okiem Pani Honoraty Paszkowskiej i Anety Chmielowskiej przez kilka  tygodni 
przygotowywała własnoręcznie ozdoby bożonarodzeniowe, m.in. zawieszki na choinkę zdobione 
techniką decoupage, aniołki orgiami. Harcerze z naszej szkoły pod kierunkiem Pani Natalii Kociuba 
przygotowali oryginalne ażurowe bombki choinkowe.   Wykonaliśmy wiele przepięknych ozdób, które  
są nieodzownym elementem wigilijnej tradycji. Własnoręcznie wykonane kartki świąteczne  
z pewnością ucieszą naszych bliskich, do których zostaną wysłane, a pozostałe ozdoby mogą być 
ciekawym upominkiem pod choinkę. 
 

 

Autor tekstu : Justyna Dul 
Autor zdjęć: Zuzanna Chmarowska 

Wigilia Szkolna w Wojtkówce 

 W piątek 21 grudnia 2012 roku  odbyła się szkolna Wigilia. Uczniowie  przygotowali montaż 
słowno-muzyczny pod tytułem  „Tajemnica Bożego Narodzenia”. Młodzi artyści pracowali pod 
czujnym okiem p. Anety Chmielowskiej. Na scenie pojawiły się postacie biblijne, obrazujące słowa 
Pisma Świętego. Dopełnieniem stał się iście anielski śpiew dziewcząt oraz gra na gitarze Marty . 
Przedstawienie wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój.  Tego też dnia spotkaliśmy się przy 
stole z nauczycielami i rodzicami. Wspólnym posiłkiem były przygotowane przez uczniów  pierogi. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć życzeń i śpiewania kolęd. Spotkanie upłynęło w miłej, przedświątecznej 
atmosferze.  
 
Autor tekstu :  Patrycja Wolniewicz 
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Autor zdjęcia:  Katarzyna Krupińska 
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Wystawa  

W dniu 06 grudnia 2012r. w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac 
uczniów gimnazjum, w którym wzięli udział rodzice, uczniowie i nauczyciele. Wernisaż był okazją do 
podsumowania kilkutygodniowego cyklu zajęć pt. „Warsztaty Bożonarodzeniowe”, które były 
zrealizowane przez Samorząd Uczniowski.  
Podczas wystawy można było podziwiać wykonane przez młodzież kartki i ozdoby 
bożonarodzeniowe, m.in. zawieszki na choinkę zdobione techniką decoupage, aniołki orgiami, 
ażurowe i zdobione pasmanterią bombki choinkowe.  
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mocno dbają o wysoki poziom prac, ich artystyczny wymiar, 
zachowanie estetyki, ale przede wszystkim o kreatywność. A tego naszej młodzieży nie brakuje.  
tekst: Monika Mazur 

 

 

 

Autor zdjęć: Natalia Podkalicka 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 

 

Publiczne Gimnazjum w Lutowiskach 

 
Dzwoneczki bożonarodzeniowe 

 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia uroczyste spotkanie opłatkowe odbyło się również wśród 

uczniów Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Członkowie Samorządu z opiekunem Panią Edytą 
Pereśluchą oraz mamą uczennicy klasy I Gimnazjum Panią Wiolettą Kubicką przygotowali przepiękne 
świąteczne dzwoneczki bożonarodzeniowe z masy solnej dla swoich nauczycieli oraz wszystkich 
pracowników szkoły. Uczniowie wręczyli je podczas uroczystej akademii jasełkowej przygotowanej 
przez klasę VI. Przypomnieli wszystkim również przepiękne polskie kolędy, w tradycyjnych 
aranżacjach. 

 

 
♥$$$$$$$$  
$$$$$$$$$$$$  
$$$$$$$$$$$$$$$$  
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  
._$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$  
.___$$$$$$$$$$$$$$$________$$  
____$$$$$$$$$$$$________$$  
______$$$$$$$$__________$$  
______$$$$$$__#♥#♥____$$  

______$$$$$$__##♥#__$$  
________$$________$$  
________$$____$$$$  
________$$$$$$  

 

Staropolskim obyczajem,  

gdy w Wigil ię gwiazda wstaje,   

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,   

wszyscy wszystkim ślą 

życzenia.   

Przy pięknej sposobności ,   

my życzymy Wam radości,   

aby wszystkim się darzyło,   

z roku na rok lepiej  było .  

 
 
Autor tekstu  i zdjęć : Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Edyta Pereślucha Uczniowie 
Maciej Skuza, Wojciech Pełdiak 
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Publiczne Gimnazjum w Lutowiskach cd.. 

 
Spotkanie opłatkowe Samorządu Uczniowskiego  

 
Grudzień to magiczny miesiąc. Wszyscy myślą o Mikołaju i nadchodzących świętach. 

W kościele Zachodu Wigilia Bożego Narodzenia obchodzona jest 24 grudnia, natomiast w kościołach 
wschodnich – greckokatolickim i prawosławnym 6 stycznia, gdyż oba wyznania posługują się 
kalendarzem juliańskim. 

Z okazji świąt w Zespole Szkół  w Lutowiskach uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nie 
mieli wszystkich lekcji, ale obchodzili uroczyste wigilie. We wszystkich klasach zostały ubrane choinki, 
a także na korytarzu i przed budynkiem szkoły. Cała szkoła była pięknie ustrojona. Tego wyjątkowego 
dnia na początek wszyscy obejrzeli jasełka – przedstawienie bożonarodzeniowe przygotowane przez 
uczniów klasy VI oraz wychowawcę Pana Przemysława Nowaka. Podczas odświętnej akademii odbyło 
się wręczenie nagród i dyplomów za udział w różnorodnych konkursach. Na zakończenie wszystkie 
klasy spotkały się na uroczystych Wigiliach wraz z wychowawcami i rodzicami, aby wspólnie odczytać 
fragment Pisma Świętego, podzielić się opłatkiem i pośpiewać kolędy. Na stołach tego dnia królowały 
tradycyjne potrawy: barszcz z uszkami, pierogi ruskie, z kapustą, z kaszą, ryby, kutia, sałatki i ciasta. 
Apetyt dopisywał wszystkim, zwłaszcza najmłodszym. Na Wigilie przybyli również rodzice, jak 
i zaproszeni goście. 

Uroczyste spotkanie opłatkowe odbyło się również wśród uczniów Samorządu Uczniowskiego 
Gimnazjum, którzy wraz z opiekunem Panią Edytą Pereślucha przygotowali świąteczne stroiki oraz 
dzwoneczki bożonarodzeniowe z masy solnej dla swoich nauczycieli. Przypomnieli również 
przepiękne polskie kolędy, w tradycyjnych aranżacjach. Pod koniec dnia spotkali się również 
nauczyciele i pracownicy szkoły, aby złożyć sobie życzenia z okazji świąt i nadchodzącego Nowego 
Roku 2013. 

 

 

 

Niech się spełnią świąteczne życzenia, 

te łatwe i trudne do spełnienia. 

Niech się spełnią te duże i te małe, 

te mówione głośno lub wcale. 

Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku, 

niech się spełnią w Nowym Roku! 

 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Edyta Pereślucha 

Uczniowie Maciej Skuza, Wojciech Pełdiak 
VN:F [1.9.22_1171] 
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Stroiki świąteczne 
 

Uczniowie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum wraz z opiekunem Panią Edytą Pereśluchą 
przygotowali świąteczne stroiki dla swoich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Zostały one 
wręczone podczas jasełek na świetlicy szkolnej.  

Członkowie Samorządu rozdali również stroiki wraz z życzeniami bożonarodzeniowymi 
przedstawicielom instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą: Wójtowi Gminy Lutowiska Panu Krzysztofowi 
Mrozowi, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Panu Markowi Sokołowi, Prezesowi Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Panu Marianowi Skalińskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lutowiska Panu 
Markowi Bajdzie, Pracownikowi Nadleśnictwa Panu Januszowi Karnatowi oraz Przewodniczącej 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzacie Prokopiak – Młynarczyk. 
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* 

Moc 

 

radości 

 

i miłości, 

 

spokoju ducha, 

 

szczęścia i nadziei, 

 

własnego skrawka nieba, 

 

chwil roziskrzonych kolędą, 

 

wiary w przyszłość i pomyślność, 

 

nabrania dystansu do tego, co wokół, 

 

bardzo radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 

 

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, 

 

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia, 

 

pięknych prezentów, puszystego śniegu i pachnącej choinki 

 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Edyta Pereślucha 

Uczniowie Maciej Skuza, Wojciech Pełdiak 
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