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SPIS TREŚCI:

1. Wydarzenia w GPZB:
 Projekt „Ku lepszej przyszłości”
 Wycieczka klasy II Gimnazjum z Polany do Czech i Jeleniej Góry
 Marta Stępniewska w finale Konkursu Biblijnego „Być solą ziemi”

Zapraszamy do lektury kolejnego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Proponujemy Państwu relacje z
wyjazdów w równie piękne jak nasze
Bieszczady, części Europy: Czechy,
Szwajcarię. Jak zwykle zapraszamy
do nadsyłania materiałów o
wydarzeniach, które dzieją się w
Waszych organizacjach.

 Łożysko Strwiąża na odcinku miejskim już czyste
 „Bieszczadzkie Delfinki”

2. Młode Bieszczady
 Dzień Ziemi 2013 w Lutowiskach
 Warsztaty w Łodynie 12-14 kwietnia- relacja SU z Polany
 Festyn Zdrowia w Tarnawie Dolne

 Gimnazjum w Średniej Wsi w półfinałach wojewódzkich w aerobicu tanecznym
 Gimnazjum w Średniej Wsi - Sprawozdanie ze szkolenia w Dębowej Gazdówce w Łodynie
 Gimnazjum w Średniej Wsi - Święto 3 Maja

3. Konkursy dotacyjne i szkolenia
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Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:

Chcesz coś zmienić? Zgłoś się
na kurs internetowostacjonarny Obywatele na
Horyzoncie

Projekt „Ku lepszej przyszłości”
Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" powstała we wrześniu 2008 roku. Obecnie zrzesza 36
członków (przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego). LGD obejmuje swą działalnością

"Każdy, kto posiada jako taką empatię
wobec świata, kto rozgląda się wokół
siebie, kto zadaje pytania, jest
potencjalnym reportażystą."

obszar (1417,02 km2) pięciu sąsiadujących ze sobą gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Solina i Olszanica,
zamieszkały przez ok. 33 000 os. Stowarzyszenie LGD „Zielone Bieszczady” działa na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historycznokulturowych, rozwoju turystyki, oświaty i ochrony zdrowia oraz popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów
regionalnych.
LGD współdziała z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w kraju i za granicą.
Głównymi celami statutowymi Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w
szczególności:
- opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR ) na terenie działania LGD,
- podejmowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (w tym organizacja
naborów wniosków o dofinansowanie),
- promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD,
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
- upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach
wiejskich.
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Dlatego do 31 maja szukamy aktywnych
osób, które pochodzą z województw:
małopolskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego i lubelskiego!
Zapraszamy do wzięcia udziału w
bezpłatnych warsztatach obywatelskofilmowych! Projekt OBYWATELE NA
HORYZONCIE to kurs tworzenia
reportażu filmowego okraszony dawką
obywatelskiej wiedzy! Weź udział w 5
szkoleniach w Warszawie, poznaj
osoby, które tak samo, jak Ciebie
interesują lokalne sprawy, naucz się
tworzyć reportaż filmowy i ZMIEŃ COŚ
W SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI! Na
zakończenie wszystkie reportaże
zostaną wyświetlone w kinie Muranów
Warszawie.

Wydarzenia w GPZB:
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE,
rekrutacja trwa do 24 maja, a liczba
miejsc jest ograniczona.
Projekt „Ku lepszej przyszłości” cd….
Zapraszam na stronę:
5 grudnia 2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu z Funduszu Study Tour. W imieniu
Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” umowę podpisała Iwona Woch – Prezes Zarządu. W imieniu

www.nhef.pl/obywatelena
horyzoncie

Operatora Dotacji - Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - umowę podpisali: Pan Józef Jodłowski – Prezes
SEKP oraz Pan Dawid Lasek - Wiceprezes SEKP. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w
Rzeszowie w ramach projektu "Alpejsko - Karpacki Most Współpracy" przyznaje dotacje na działalność
promocyjną, eksportową i wizyty studyjne do Szwajcarii i krajów Unii Europejskiej.

oraz na profil FB: Obywatele na
horyzoncie:

www.facebook.com/Obyw
ateleNaHoryzoncie
Organizatorem projektu Obywatele na
horyzoncie jest Stowarzyszenie Nowe
Horyzonty, partnerem - Stowarzyszenie
Homo Faber.
Współpraca merytoryczna: Sieć
obywatelska - Watchdog Polska

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w
ramach
szwajcarskiego
programu
współpracy z nowymi krajami Unii
Europejskiej.
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Wydarzenia w GPZB:

Projekt „Ku lepszej przyszłości” cd….
Nasz projekt pt. „Ku lepszej przyszłości” zyskał pozytywną ocenę komisji konkursowej. Celem projektu
było stworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy jednostkami z obszaru 5 gmin stowarzyszonych
w ramach Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” (polskich właścicieli punktów noclegowych, punktów
gastronomicznych i biur podróży, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych/NGO z terenu działania
LGD, tj. gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina i Ustrzyki Dolne) z partnerami szwajcarskimi.

Fundacja Tygodnika Wprost
i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
w ramach programu „Najbogatsi dla nauki”
ogłaszają konkurs na najciekawszy projekt badawczy
O nagrodę-dotację, w kwocie do 26 000 zł, mogą ubiegać się
szkoły podstawowe lub organizacje pozarządowe prowadzące
działania edukacyjne z dziećmi w wieku 8-13 lat.
Głównym celem programu jest umożliwienie realizacji
doświadczeń i projektów badawczych w zakresie:
- Matematyki
- Fizyki z astronomia
- Chemii
- Nauki o środowisku i Biologii
Informacje o konkursie można również znaleźć na łamach
tygodnika Wprost
Zasady konkursu oraz formularz opisu projektu znajdują się na
stronie:

http://www.pcyf.org.pl/dlanauki
Projekt realizowany jest od lutego do czerwca br. W dniach 24-28.04 zorganizowany został wyjazd
studyjny do zagranicznego partnera. Program wizyty obejmował m.in. odwiedzenie prężnie działających baz
turystycznych zlokalizowanych w Szwajcarii.
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Wydarzenia w GPZB:

Granty na dożywianie
dzieci - trwa nabór
wniosków

Projekt „Ku lepszej przyszłości” cd….

Na miejscu w Heiden miło przywitała nas Polonia aktywnie działająca w środowisku lokalnym: Katarzyna
Strassnigg (Genossenschaft Hotel Linde) i Bożena Frei (Muzeum Henryka Dunanta), Ewa Louis (Stowarzyszenie
Szwajcarsko-Polskie), Arkadiusz Bukowski (Kiwanis Club Appenzeller), Jerzy i Agnieszka Michej. Spotkanie z
burmistrzem Heiden Norbertem Näf i szefem biura informacji i promocji Stefanem Steiner wykazało wiele
różnic w działaniach na rzecz rozwoju turystyki w obu państwach.

W Schaukäserei Appenzeller Stein AR mogliśmy na własne oczy zaobserwować proces technologiczny
tworzenia serów. Po degustacji zakupiliśmy regionalne produkty. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy było
Muzeum Polskie w Rapperswil - muzeum polskiej kultury i historii, które zajmuje obecnie drugie piętro zamku
pokazuje zmienną historię tej instytucji.
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Ruszył nabór wniosków w Programie
Dożywiania Dzieci – Danone Podziel
się Posiłkiem. Czekamy na projekty,
których celem będzie dożywianie
dzieci oraz ich edukacja z zakresu
prawidłowego
odżywiania.
O
dofinansowanie w wysokości do 7
000 zł mogą ubiegać się szkoły,
organizacje pozarządowe, świetlice,
domy kultury, biblioteki, grupy
nieformalne itp. Wnioski można
składać do 22.07.2013 r. poprzez
stronę
www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl
W ramach Programu Dożywiania Dzieci –
Danone Podziel się Posiłkiem (do tej pory
znany pod nazwą Program Grantowy
Danone „Masz pomysł? Podziel się
Posiłkiem!”, realizowany od 2004 r.)
wydano już ponad 850 000 posiłków,
zrealizowano 243 projekty. Czekamy na
kolejne zgłoszenia organizacji, które
chciałyby prowadzić działania związane z
dożywianiem dzieci oraz akcje mające na
celu troskę o dobre nawyki żywieniowe.

Wydarzenia w GPZB:

Projekt „Ku lepszej przyszłości” cd….
Pani Dyrektor Anna Buchmann w ciekawy sposób przedstawiła wielowiekową historię związków polskoszwajcarskich, działalność Szwajcarów w Polsce i Polaków w Szwajcarii, polską kulturę i historię, tradycje walk
Polaków o wolność i wiarę, aż po historię ruchu Solidarności i odzyskania wolności w roku 1989. W programie
naszej wizyty nie zabrakło także czasu na spacer po Zurychu w przemiłym towarzystwie Pani Krystyny Nurczyk -

Warunkiem dopuszczenia projektu do
oceny Kapituły jest zaplanowanie
budżetu, w którym minimum 75%
wnioskowanej
kwoty
zastanie
przeznaczone na zakup artykułów
spożywczych lub posiłków. Istotne jest
również nawiązanie współpracy z
darczyńcami, którzy łącznie zadeklarują
wkład finansowy lub rzeczowy na
poziomie minimum 10% wnioskowanej
kwoty. Działania projektowe mogą być
realizowane między 1.11.2013 r. a
30.04.2014 r., projekty nie mogą być
krótsze niż 4 miesiące.

redaktor Polskiego Radia i zakupy w „czekoladowym raju”.
Wnioski w IX edycji Programu Dożywiania
Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem
należy składać do 22.07.2013 r. wyłącznie
w wersji elektronicznej poprzez stronę
www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl.
Szczegółowe
informacje
dotyczące
składania wniosków można znaleźć na
stronie:
www.podzielsieposilkiem.pl.
Ostatni dzień pobytu w Szwajcarii wypełniło zwiedzanie turystycznych miejscowości Werdenberg
(zabytki UNESCO) i Appenzell, w którym trwały przygotowania do niedzielnego zgromadzenia ludowego, które
odbywa się raz w roku.
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Zachęcamy także do odwiedzenia
fanpage-u Programu Podziel się Posiłkiem
www.facebook.com/podzielsieposilkiem

Wydarzenia w GPZB:

Czekamy na zgłoszenia!
Dodatkowych informacji udziela:
Renata Aderek-Zielińska
Tel. 0 503 110 220,
E–mail:
kontakt@podzielsieposilkiem.pl

Projekt „Ku lepszej przyszłości” cd….

Chociaż nie wszystkie rozwiązania szwajcarskie uznaliśmy za godne uwagi, to w rezultacie oceniamy
bardzo pozytywnie organizację i rozwiązania stosowane w tym państwie. Dzięki wsparciu Pana Włodzimierza
Szeląga Dyrektora Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu (obsługującej zarówno Austrię, jak i Szwajcarię)
mieliśmy okazję zwiedzić także Wiedeń.
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Dziękujemy za 10 lat!
Programu Dożywiania Dzieci – Danone
Podziel się Posiłkiem jest jednym z
elementów Programu Podziel się Posiłkiem,
który właśnie obchodzi 10 lat działań na rzecz
walki z niedożywieniem dzieci w Polsce. Od
początku jego realizacji przyświeca mu
głębokie przekonanie, że aktywne działania,
troska o dobre nawyki, współpraca i dzielenie
się najlepszymi praktykami jest najlepszym
sposobem
na
rozwiązanie
problemu
niedożywienia wśród dzieci. Dzięki zakupom
produktów z symbolicznym talerzykiem,
Programowi Dożywiania, Zbiórkom Żywności i
Koncertom Podziel się Posiłkiem, wydano
łącznie PRAWIE 13 MILIONÓW POSIŁKÓW dla
dzieci w całej Polsce.

Wydarzenia w GPZB:

VI edycja konkursu grantowego
„Na dobry początek”
o dofinansowanie projektów
edukacyjnych

Projekt „Ku lepszej przyszłości” cd….

W ramach podsumowania projektu 8 maja
zorganizowano konferencję, która była zwieńczeniem
wyjazdu i okazją do zebrania opinii od jej uczestników.
Na przykładzie kantonu Appenzell Ausserrhoden oraz
gminy Heiden, uczestnicy wizyty zapoznali się ze

Ruszyła VI edycja konkursu
grantowego „Na dobry początek” o
dofinansowanie projektów
edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5
lat, organizowanego przez Fundację
im. J. K. Steczkowskiego.
Wnioski można składać do 10
września 2013 r.

szwajcarskim modelem promocji regionu, sposobem
eksponowania walorów przyrodniczych, produktów
regionalnych oraz pakietowaniem usług i atrakcji
turystycznych.
Mamy nadzieję, iż umożliwienie przekazania doświadczeń szwajcarskich przedsiębiorców, władz
lokalnych i ngo w obszarze turystyki zaowocuje u nas rozwojem lokalnego rynku. Może to w dłuższej
perspektywie przyczynić do zupełnie innego, dużo bardziej efektywnego sposobu wykorzystania potencjału
Bieszczadów oraz sprzyjać rozwojowi usług turystycznych w naszym regionie.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
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Fundacja
Banku
Gospodarstwa
Krajowego im. J. K. Steczkowskiego
ogłasza szóstą edycję konkursu
grantowego: „Na dobry początek!” o
dofinansowanie
projektów
edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5
lat mieszkających na terenach
wiejskich i w miejscowościach do 20
tys. mieszkańców.

Wydarzenia w GPZB
Wycieczka klasy II Gimnazjum z Polany do Czech i Jeleniej Góry

W dniach 3-7 kwietnia 2013r. odbyła się wycieczka klasy II gimnazjum na Śląsk i do Czech. Nasza
wycieczka rozpoczęła się wyjazdem z Polany o godz. 15:00. Oprócz uczniów z naszej klasy pojechała jako
opiekun nasza wychowawczyni pani Dominika Podstawska oraz jako kierowca ks. proboszcz Stanisław
Gołyźniak. Pierwszy dzień naszej wycieczki był tak samo długi jak i trasa. Wiodła ona przez ważniejsze miasta
Polski: Lesko, Sanok, Rymanów, Krosno, Pilzno, Tarnów, Kraków i Zabrze. Około godz. 21:00 dojechaliśmy na
nocleg do Zabrza, gdzie przyjął nas i serdecznie powitał ks. Tadeusz Goryczki. Przez 4 lata był katechetą naszej
szkoły, prowadził zajęcia z języka angielskiego oraz nadzorował chór polański. Poza tym przygotowywał moją
klasę do przyjęcia I Komunii Świętej. Poczęstował nas na kolację pysznym bigosem i herbatą. Po kolacji rozdzielił
nam też pokoje. Od 22:00 obowiązywała wszystkich cisza nocna, choć każdy poszedł spać o różnych porach.

Następnego dnia 4 kwietnia godzinie 7:00 każdy się obudził i po toalecie porannej zszedł na śniadanie.
Po podziękowaniu za nocleg i posiłki wyruszyliśmy w dalszą drogę do Jeleniej Góry. Za oknem nie było widać
zupełnie nic, ponieważ przez cały dzień zalegała gęsta mgła. Mimo to nic nie popsuło nam radosnej atmosfery
tego dnia.
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W konkursie dofinansowane
będą projekty w dwóch
ścieżkach:

Ścieżka I
(grupa docelowa: dzieci uczestniczące
w
edukacji
przedszkolnej)
–
nowatorskie projekty w zakresie
stymulowania rozwoju kierowane do
dzieci w wieku 2-5 lat mieszkających
na wsiach i w miejscowości do 20 tys.
mieszkańców, które są objęte już
edukacją.
Przez
nowatorskość
rozumiemy działanie projektowe
wykraczające poza bieżącą, stałą
działalność podmiotu zgłaszającego
projekt, rozwijające u dzieci takie
cechy jak wymienione w § 2 ust 2.
Projekty
powinny
uwzględniać
zaangażowanie rodziców/ opiekunów
w ich współtworzenie i realizację

Wydarzenia w GPZB:
Wycieczka klasy II Gimnazjum z Polany do Czech i Jeleniej Góry cd…

Około godz. 13:00 zajechaliśmy do Jeleniej Góry. Zwiedzanie miasta zaczęliśmy od zakupów w
tamtejszym Tesco. Po zakupach spotkaliśmy się z
panią Agatą, naszą przewodniczką po Polsce,
Pradze i skalnym mieście Ardspachu. W niedługim
czasie dojechaliśmy na miejsce zakwaterowania do
Cieplic a dokładnie do domu prawosławnego.
Cieplice są dzielnicą Jeleniej Góry a dom
prawosławny do dom opieki i miejsce kultu
wyznawców religii wschodniej. Po zakwaterowaniu
przeszliśmy na obiad do restauracji pobliskiego
szpitala.
Po obiedzie już z panią Agatą pojechaliśmy
zobaczyć ruiny średniowiecznego zamku na górze
Chojnik.

Ta góra mierzy 612 m. n. p. m. i jest jedną z niższych w Karkonoszach. Po wejściu na górę mogliśmy już
podziwiać przepiękny zamek.
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Ścieżka II
(grupa
docelowa:
dzieci
nie
uczestniczące w żadnej formie
edukacji przedszkolnej) – projekty
mające na celu ułatwienie dostępu do
edukacji w grupach rówieśniczych
dzieciom w wieku przedszkolnym (2-4
lata) zamieszkującym tereny wiejskie i
miejscowości do 20 tys. mieszkańców,
które nie uczestniczą w edukacji
przedszkolnej. Projekty powinny
uwzględniać
zaangażowanie
rodziców/opiekunów
w
ich
współtworzenie i realizację.

O dofinansowanie mogą
ubiegać się podmioty
niedziałające dla osiągnięcia
zysku: stowarzyszenia,
fundacje, świetlice wiejskie,
biblioteki, domy kultury,
przedszkola i pozostałe
instytucje działające dla dobra
publicznego, mające osobowość
prawną i zarejestrowane w
miejscowościach do 20 tys.
mieszkańców.

Wydarzenia w GPZB:
Wycieczka klasy II Gimnazjum z Polany do Czech i Jeleniej Góry cd….
Został on wzniesiony w połowie XV w. przez księcia jaworsko-świdnickiego Bolka II. Przez wiele lat
przechodził on remonty i stał się zamkiem książęcym a potem królewskim. W 1672r. podczas burzy w zamek
uderzył piorun i odtąd opustoszał. Po wejściu na dziedziniec zamkowy podziwialiśmy pręgierz, do którego
przywiązywano niegdyś złoczyńców. Zobaczyliśmy też tablicę poświęconą Janowi Pawłowi II, który jeszcze jako
ks. Karol Wojtyła odwiedził te strony. Weszliśmy także na główną wieżę zamkową. Niestety z powodu
niesprzyjającej aury nie mogliśmy zobaczyć gór. Na dół schodziliśmy starym zejściem zupełnie nie oświetlonym.
Każdy choć trochę poczuł lęk ale szczęśliwie zeszliśmy na dół. Na szczęście w zamku znajduje się mała kawiarnia.
Każdemu było zimno, więc weszliśmy żeby się rozgrzać i wypić ciepłą herbatkę. Potem wróciliśmy do Jeleniej
Góry. Stamtąd pojechaliśmy zobaczyć Szklarską Porębę a w tym ciekawy wodospad Szklarki. Przez cały czas
nasza klasa była na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Po wrażeniach z drugiego dnia wróciliśmy na
nocleg i kolację do Cieplic. Tak to upłynęły dwa dni naszej cudownej wycieczki.

W konkursie udział brać mogą również grupy
nieformalne, pod warunkiem nawiązania
współpracy z podmiotem posiadającym
osobowość prawną i działającym na terenie
do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały
podmiotów, mieszczące się w
miejscowościach do 20 tys. Mieszkańców

Aby wziąć udział w konkursie należy
zapoznać
się
z
regulaminem,
przygotować projekt, wypełnić formularz
wniosku wraz z budżetem a następnie
dostarczyć
wydrukowany
w
3
egzemplarzach do 10 września 2013 r. na
adres:
Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, Al.
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
(decyduje data stempla pocztowego).
Regulamin konkursu oraz formularz
wniosku intencyjnego znajdują się na
stonie internetowej Fundacji, w zakładce:
http://www.fundacjasteczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_N
a_dobry_pocz%C4%85tek!/Edycja_20132014/dokumenty_programowe/

5 kwietnia 2013 był trzecim dniu naszej wycieczki. O godzinie 6:00 jak to było w planie wstaliśmy i zjedliśmy
śniadanie.

Informacji o konkursie udziela Katarzyna
Grzegorczyk, email:
fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl
, tel. (22) 522 93 75 od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00.
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Wydarzenia w GPZB:
Wycieczka klasy II Gimnazjum z Polany do Czech i Jeleniej Góry cd…

Warsztaty artystyczne w ramach
projektu "Młode Bieszczady"relacja z Tarnawy

Po śniadaniu o godz. 7:15 wyjechaliśmy na wycieczkę do Pragi z przewodniczką panią Agatą. Trasa
trwała 2 godziny i wiodła przez Szklarską Porębę, Haracov, liczne czeskie wsie. Po drodze mogliśmy oglądać
stale zmieniający się krajobraz z górskiego na nizinny. Około godziny 9:30 przyjechaliśmy do Pragi i już na
samym początku zaczęliśmy ją zwiedzać. Podziwialiśmy praską wieżę Eiffla i punkt widokowy. Pani Agata
zaproponowała nam herbatę w znajdującej się w wieży kawiarni. Każdy skorzystał z oferty. Po rozgrzaniu się
wyruszyliśmy dalej w kierunku praskiej starówki. Po drodze oglądaliśmy panoramę miasta oraz muzeum
miniatur a w tym Pana Jezusa, oraz miniatury obrazów i innych rzeczy. Po muzeum zobaczyliśmy klasztor braci
Norbertynów oraz ich kościół. Po takich atrakcjach przyszła pora na zwiedzanie starówki i innych zabytków, były
to: pałac biskupi oraz zamek z katedrą. Po wejściu na dziedziniec zamkowy podziwialiśmy jego piękno.

Po śniadaniu o godz. 7:15 wyjechaliśmy na wycieczkę do Pragi z przewodniczką panią Agatą. Trasa
trwała 2 godziny i wiodła przez Szklarską Porębę, Haracov, liczne czeskie wsie. Po drodze mogliśmy oglądać
stale zmieniający się krajobraz z górskiego na nizinny. Około godziny 9:30 przyjechaliśmy do Pragi i już na
samym początku zaczęliśmy ją zwiedzać. Podziwialiśmy praską wieżę Eiffla i punkt widokowy. Pani Agata
zaproponowała nam herbatę w znajdującej się w wieży kawiarni. Każdy skorzystał z oferty. Po rozgrzaniu się
wyruszyliśmy dalej w kierunku praskiej starówki. Po drodze oglądaliśmy panoramę miasta oraz muzeum
miniatur a w tym Pana Jezusa, oraz miniatury obrazów i innych rzeczy. Po muzeum zobaczyliśmy klasztor braci
Norbertynów oraz ich kościół. Po takich atrakcjach przyszła pora na zwiedzanie starówki i innych zabytków,
szczególnie pałac biskupi oraz zamek z katedrą. Po wejściu na dziedziniec zamkowy podziwialiśmy jego piękno.
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Już po raz drugi uczniowie Samorządu
Uczniowskiego
zaangażowani
w
projekt "Młode Bieszczady" mieli
okazję uczestniczyć w trzydniowych
warsztatach (19-21 kwietnia). Tak
samo, jak poprzednio, zajęcia odbyły
się w gościńcu Dębowa Gazdówka w
Łodynie, niedaleko Ustrzyk Dolnych.
Ponownie w zajęciach uczestniczyli
uczniowie trzech gimnazjów łącznie z
naszymi uczniami - gimnazjaliści z
Zagórza i z Komańczy.

Wydarzenia w GPZB:
Wycieczka klasy II Gimnazjum z Polany do Czech i Jeleniej Góry cd…
W tym samym czasie pani Agata poszła kupić nam bilety wstępu do katedry. Zanim to się stało pokazała
nam wejście do siedziby prezydenta zbudowanej za czasów cesarzowej Marii Teresy Habsburg. I w końcu by nie
tracić czasu weszliśmy do katedry. Pochodzi ona z roku 952 z czasów króla Wacława I. Jest ona pod wezwaniem
świętych Wita, Wacława i Wojciecha trzech głównych patronów Czech. W jej wnętrzu znajduje się oryginalny
wystrój z czasów gotyckich. Katedra była zbudowana w dwóch stylach: gotyckim i neogotyckim. Podziwiać
mogliśmy przepiękne witraże przedstawiające świętych oraz chwile z historii Czech. Co ciekawe znajduje się też
tam w niezniszczonym stanie obraz przedstawiający życie i śmierć św. Jana Nepomucena, spowiednika królowej
Zofii Czeskiej. Katedra ta jest pięknym i wartym obejrzenia zabytkiem. Niestety z powodu wielu wojen
religijnych i ruchów reformackich, które nawiedziły Czechy, kościoły tego państwa są puste a ich mieszkańcy to
głównie ateiści i protestanci.

Po wyjściu z katedry weszliśmy już do zamku praskiego.
W jego wnętrzu odbywały się niegdyś turnieje rycerskie oraz
przyjęcia i bale. Z jednego okna zamkowego w 1618r. zostali
wyrzuceni posłowie katolickiego cesarza niemieckiego. Dało
to początek wojnie trzydziestoletniej. Po wyjściu z katedry
udaliśmy się do punktu pocztowego żeby wysłać do naszej
szkoły widokówkę. Potem udaliśmy się na tzw. złotą uliczkę
zwaną też uliczką ubogich. Pani Agata dała nam tam 15
minut wolnego czasu żeby indywidualnie pozwiedzać.
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Tym razem warsztaty dotyczyły
zajęć artystycznych, w skład w
któróch wchodziły:
"Dobre
praktyki
działań
samorządowych", prowadzone przez
Panią Jolantę Jarecką,
- Zajęcia plastyczne, prowadzone
przez Panie Małgorzatę Socha i Ewę
Szymanek,
- "Wolontariat", prowadzony przez
Panią Irenę Kijanka-Fitkowskę.
Uczestnicy zajęć doskonalili swoje
umiejętności plastyczne tworząc
przepiękne ozdoby z kartek papieru,
serwetek, masy solnej... tworzyli
ozdobne linijki oraz zakładki do
książek, konstruowali plany i plakaty
ogłoszeniowe. Po takim doskonaleniu
swoje
możliwości
artystyczne
uczniowie z pewnością wykorzystają
w działaniach Samorządu Szkolnego.
Po wielu godzinach twórczej pracy
gimnazjaliści wszystkich szkół mieli
okazję na wspólne spędzenie czasu
przy wieczornej dyskotece.

Wydarzenia w GPZB:
Wycieczka klasy II Gimnazjum z Polany do Czech i Jeleniej Góry cd…

Mogliśmy też spróbować jednego z czeskich deserów, w trakcie którego byliśmy świadkami zmiany
warty przed zamkiem. Wszystkim się podobało. Następnie zeszliśmy na dół w kierunku parlamentu czeskiego.
W trakcie naszej wycieczki parlament znajdował się w remoncie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Na dziedzińcu
przywitały nas dwa pawie: jeden kolorowy a drugi biały. Dalej idąc na most Karola wstąpiliśmy do kościoła św.
Mikołaja. Ta przepiękna świątynia zbudowana została w stylu gotyckim. Przed wojną trzydziestoletnią (16181648) była zborem protestanckim a później barokowym kościołem katolickim. W jego wnętrzu uwagę skupia
ołtarz główny i boczne. Poza tym wewnątrz świątyni mieści się „Muzeum małego Jezuska”. Figury Chrystusa są
ręcznie haftowane.
Po wyjściu z kościoła udaliśmy się na most Karola. Ten przepiękny most łączący brzegi Wełtawy
pochodzi z 1357 r. z czasów cesarza Karola IV. Na moście znajdują się tablice ze scenami z ostatnich chwil życia
św. Jana Nepomucena. I znów czekały na nas zabytki a w tym pomnik cesarza Karola, przy którym na tle
panoramy na katedrę i zamek zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Wkrótce weszliśmy na rynek a właściwie na
jeden z nich. Praga była bowiem kiedyś jednym z wielu miast a dziś w jej granicach znajdują się Stare Miasto,
Nowe Miasto, Josefov, Mała Strana i Hradczan. Stąd tak wiele rynków. Na rynkach mogliśmy podziwiać
przepiękne kamienice i kamieniczki pochodzące z XIX i XX wieku a więc z czasów już nam bliskich. Naszą małą
grupkę zaczął łapać głód, ale na szczęście w pobliżu była restauracja. Tam za czeskie korony pani Agata kupiła
nam herbatę i knedliczki, narodową potrawę czeską. Robi się je z ziemniaków i mąki, i w smaku przypominają
chlebek. Podaje je się najczęściej z gulaszem wołowym i drobiowym. Po sytym obiedzie, który wszystkim
smakował poszliśmy kupić pamiątki. I tak kończąc nasz dzień poszliśmy na Nowe Miasto, gdzie byliśmy
świadkami przemarszu wyznawców Hare Kryszna. Idąc dalej weszliśmy pod ziemię kupić bilety na tramwaj.
Tramwajem i turystyczną kolejką ze wzgórza udaliśmy się do naszego busa parafialnego. I tak kończąc ten dzień
wyjechaliśmy z Pragi w drogę do Polski. Praga to przepiękne miasto dlatego nazywa się ją „ Paryżem północy” a
od wielu lat jest ona wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Około godziny 18:00 po
swobodnym przejściu granicy wjechaliśmy już do naszej Polski.
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„Bieszczadzkie Delfinki”
Z radością informujemy, że
projekt
„Bieszczadzkie
Delfinki”
dotyczący organizacji zajęć pływackich dla
uczniów
klas
podstawowych
i
gimnazjalnych z terenu 5 gmin z obszaru
LGD „Zielone Bieszczady” został wybrany
do dofinansowania w ramach
zadania nr 2 – rozpowszechnianie
pływania ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

W

projekcie
uczestniczyć
będzie 200 uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych z
terenów wiejskich Gmin Czarna,
Lutowiska, Solina i Olszanica oraz
Ustrzyki Dolne. Nauka pływania
przeznaczona jest dla uczniów z klas I
– III, zajęcia na basenie skierowane do
uczniów z klas starszych IV – VI i z
gimnazjum.
Projekt
przewiduje
przeprowadzenie zajęć w okresie od
lipca do listopada 2013 r. Zajęcia dla
każdej z grup będą się odbywały
według ustalonego harmonogramu.

Wycieczka klasy II Gimnazjum z Polany do Czech i Jeleniej Góry cd…
Po drodze odwieźliśmy panią Agatę a zabraliśmy naszą panią Dominikę i wróciliśmy do Cieplic na kolację
i nocleg. Następnego dnia, 6 kwietnia, po śniadaniu o godzinie 9:00, w czwartym dniu naszej wycieczki,
pojechaliśmy zwiedzać Ardspach (skalne miasto) po drodze zabierając oczywiście panią Agatę. Nazwa skalne
miasto pochodzi od istniejącego na terenie tej miejscowości parku z olbrzymimi skałami. Skały te to piaskowce
powstałe w wyniku zalegającego niegdyś na tym terenie morza. Wielu ludzi nazywa te skały wielkim labiryntem,
ponieważ można się tam samemu pogubić. Na terenie skalnego miasta były kręcone sceny do pierwszej części
filmu „ Opowieści z Narnii - Lew, Czarownica i Stara szafa”. Skały tego obszaru są przepiękne i olbrzymie, a
niektóre z nich mają już wiele milionów lat. Mogliśmy tam zobaczyć i podziwiać wrota, przez które weszły dzieci
z Narnii oraz liczne wspaniałe wodospady. Przejścia tak olbrzymiej trasy podjęliśmy się na własną
odpowiedzialność. Trasa końcowa wymagała wielkiej ostrożności, gdyż mieliśmy zejść po stromym, śliskim
zejściu. Na szczęście nikomu się nic nie stało i powoli wracaliśmy do punktu wyjścia. Zaczął łapać nas mały głód,
ale w pobliżu znajdowała się mała knajpka. Tam nasza niezawodna pani przewodnik zamówiła nam obiad i
herbatę. Po zjedzeniu obiadu wsiedliśmy do busa i wróciliśmy do Polski. Po drodze zatrzymaliśmy się w sklepie
nadgranicznym ażeby kupić coś słodkiego dla siebie i rodziny. Co dziwne w tym sklepie można płacić złotymi. Po
zakupach udaliśmy się do Kowar a tam zwiedzaliśmy muzeum Miniatur Dolnego Śląska. Podziwiać mogliśmy:
Letnią rezydencję królów pruskich w Myslakowicach, Świątynię Wang, pałac w Bożkowie, starówkę Jeleniej
Góry, kościół św. Mateusza z Lubomierza, ratusz i kamienice Lubomierza - miejsce kręcenia scen do Trylogii o
Kargulu i Pawlaku, pałac w Łomnicy, schronisko PTTK „ Szwajcarka”, obserwatorium meteorologiczne na
Śnieżce, kaplicę św. Wawrzyńca również na Śnieżce, pałac w Bobrowie, pałac w Karpnikach, pałac w Dąbrowicy,
ratusz w Kowarach i Wrocławiu, zamki Czocha - miejsce kręcenia scen serialu „ Tajemnica twierdzy szyfrów”
oraz Książ, wieżę rycerską w Siedlęcinie, zamek Chojnik, kościół pokoju w Świdnicy, pałac w Miłkowie, basztę w
Lubaniu, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze, bazylikę w Krzeszowie i wiele innych cennych
miniatur. Pan przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o wszystkim a zatem nikt się nie nudził. Po obejrzeniu
parku miniatur udaliśmy się w drogę powrotną do Jeleniej Góry. Moim zdaniem te dwa dni wycieczki do Pragi i
skalnego miasta były wspaniałe i gorąco zachęcam ciekawych do odwiedzenia Czech. Ostatnim dniem wycieczki
naszej klasy do Pragi i południowo-zachodniej Polski był 7 kwietnia. W tym dniu czekała nas długa trasa
powrotna. Po śniadaniu o godzinie 8:00 spakowaliśmy się i wsiedliśmy do busa parafialnego. Kierowaliśmy się
jednak nie na Jelenią Górę, ale na Nową Wieś Grodziską. Na obiad zaprosił nas tam pan Ryszard Zatwardnicki
wraz z rodziną. Pan Ryszard to syn państwa Zatwardnickich wysiedlonych z Polany w 1945r. na tzw. Ziemie
Odzyskane. To ostatnia osoba ochrzczona przez ks. Franciszka Glazera, ostatniego w latach 1934-1945
proboszcza parafii Polana, który wyjechał wraz z mieszkańcami z Polany.
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W ramach projektu
zapewniony
będzie
bezpieczny
przewóz
uczestników
z
miejsca
zamieszkania na pływalnię.
Do projektu będą
zatrudnieni
instruktorzy
pływania, jak i opiekunowie
-nauczyciele odpowiedzialni
za bezpieczeństwo dzieci w
drodze na basen i z
powrotem.
Drugim
opiekunem
dzieci będą rodzice, którzy
podejmą się tego zadania w
ramach wolontariatu wg
określonego
harmonogramu dyżurów.

Wycieczka klasy II Gimnazjum z Polany do Czech i Jeleniej Góry cd…

Zakładane efekty edukacyjnoPan Ryszard zaprowadził nas na tamtejszy cmentarz, gdzie obok swoich parafian pochowany jest ks.
Franciszek Glazer. Pan Ryszard zrobił nam tam pamiątkowe zdjęcie. Później pokazał nam tablicę pamiątkową
poświęconą właśnie ks. Glazerowi, która po uzgodnieniach zostanie poświęcona podczas uroczystości otwarcia
nowego kościoła w Polanie. Potem weszliśmy już do domu pana Ryszarda na poczęstunek przed obiadem. Miło i
z chęcią nam się rozmawiało z rodziną pana Ryszarda, a przede wszystkim z jego żoną i córką oraz nim samym.
Ks. Stanisław Gołyźniak zaprosił państwa Zatwardnickich na uroczystości otwarcia nowego kościoła w Polanie,
co przyjęli z radością.
Gdy nadszedł czas wyruszyliśmy do kościoła na mszę wraz z panem Zatwardnickim. Kościół w Nowej Wsi
Grodziska to dawna świątynia protestancka a obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. MB Anielskiej. Po krótkim
nabożeństwie wyszliśmy z kościoła i udaliśmy się na obiad po drodze spotykając się z dawnymi mieszkańcami
Polany i robiąc sobie na tle kościoła pamiątkowe zdjęcie. Po powrocie zasiedliśmy już do niedzielnego obiadu.
Swoją obecnością zaszczycił nas również proboszcz Nowej Wsi. W trakcie obiadu pan Ryszard zaprowadził mnie
do domu pani Anieli Jastrzębskiej z Seredniego po mężu Ślimak, która jako dwuletnie dziecko wyjechała z matką
na zachód. Pożegnaliśmy się , podziękowaliśmy i wyruszyliśmy w trasę powrotną do Polany. Jechaliśmy przez
Pielgrzymkę, Złotoryję, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Jasło, Krosno, Sanok i Lesko. Przez okno
widać było Sudety oraz przepiękny krajobraz Niziny Śląskiej.
Nocą około godz. 11:00 wróciliśmy do naszej ukochanej Polany. Moim zdaniem ta wycieczka była
cudowna i warta wyjazdu. Polecam pojechać do Czech i zwiedzić Pragę oraz skalne miasto. Serdeczne
podziękowania należą się ks. proboszczowi, za to, że zgodził się przewieść nas tak długą i ciężką trasą, mimo że
jako proboszcz ma wiele obowiązków. Dziękujemy również pani Agacie, która oprowadzała nas, po Chojniku,
Pradze i skalnym mieście. Jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Podziękowania należą się również naszej
wychowawczyni pani Dominice, która pojechała z nami i była przez cały czas. W imieniu klasy II gimnazjum
dziękujemy czcigodnym, ciepłym, serdecznym, gościnnym, miłym państwu Zatwardnickim za gościnę i pyszny
rodzinny obiad. Przyjęli nas jak honorowych gości.

Autor tekstu i zdjęć :

Miłosz Smoleński
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wychowawcze zadania:
Uczestnictwo uczniów w zaplanowanej
formie aktywności ruchowej daje
możliwość: aktywnego spędzania
wolnego czasu, wyładowania nadmiaru
energii, gdzie przy braku tego typu zajęć
mogliby ją spożytkować w sposób
zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu im
samym oraz innym, doskonalenia
podstawowych form ruchu, uczenia się
nowych form ruchu m.in. nabędą
podstawowe umiejętności pływania,
zaczną zwracać uwagę na swoją
sprawność fizyczną, prawidłową postawę
ciała, higienę i zdrowie swojego
organizmu, wdrożenie do przestrzegania
zasady sportowego kibicowania,
poszanowania mienia społecznego i
nawyku pracy społecznej, rozbudzenie i
pogłębienie zainteresowań różnymi
formami aktywności ruchowej
uczestnicząc w zawodach, a tym samym
reprezentowania szkoły na zewnątrz
poprzez branie udziału w zawodach
zgodnie z kalendarzem imprez
sportowych i ewentualnych zaproszeń
innych Szkół czy Klubów Sportowych.

Marta Stępniewska w finale Konkursu Biblijnego „Być solą ziemi”

Nauka pływania i zajęcia z pływania
przyniosą szerokie korzyści zdrowotne.
Zajęcia te pomogą opanować sztukę

14 maja w Wyższym
Seminarium Duchownym w
Przemyślu odbył się finał
archidiecezjalnego Konkursu
Biblijnego „Być solą ziemi”.
Polanę
reprezentowała
Marta
Stępniewska
uczennica klasy szóstej.
Wcześniej 23 listopada odbył
się szkolny etap konkursu,
który
obejmował
„Listy
świętego Pawła”. Kolejny
etap – dekanalny odbywał
się 21 stycznia w Czarnej.
Brało w nim udział dziesięciu
uczniów w tym troje z
Polany. Joanna Stępniewska
zajęła V miejsce, Sebastian
Koncewicz VII a Marta
Stępniewska III zapewniając
sobie w ten sposób udział w
finale w Przemyślu.
Tam reprezentowała dekanat lutowiski. Wróciła z dyplomem uczestnictwa.
Gratulujemy Marcie kolejnego sukcesu ma ich już sporo na swoim koncie.
Martę oraz innych uczestników z Polany przygotowywał katecheta ksiądz Damian Kempa.

pływania

Karolina Smoleńska

użytkowych,

mają się przyczynić do zwiększenia
bezpieczeństwa w czasie pobytu uczniów
nad zbiornikami wodnymi
Soliński)

oraz

do

(np. Zalew

odpowiedniego

i

odpowiedzialnego z nich korzystania. Nie
mniej

ważne

jest,

aby

uczniowie

zapoznali się z areną, na której odbywają
się zawody pływackie.

Organizowane

zajęcia pozwolą wypełnić wolny czas w
sposób

aktywny

i

przeciwdziałają
zachowaniom

bezpieczny,
negatywnym

młodzieży.

Zajęcia

są

doskonałą formą kształtowania podstaw
prospołecznych. Wykształcone na tym
etapie

nawyki

człowieka.
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celów

rekreacyjnych i zdrowotnych. Zajęcia

późniejsze
Autor tekstu i zdjęć :

dla

trwale

aktywne

wpływają
życie

na

młodego

Wydarzenia w GPZB:

Wakacyjny projekt
dofinansowania posiłków
"Dobry jak chleb"

Łożysko Strwiąża na odcinku miejskim już czyste
W dniu 22.05.2013 uczniowie i opiekunowie BZSZ wraz z pracownikami Lokalnej Grupy Działania
„Zielone Bieszczady” powzięli sobie za cel wyczyszczenie łożyska Strwiąża na odcinku miejskim. Osiemnastu
uczniów z klas II TOUG, I TH, II LP, III TOUG rzetelnie przygotowanych do akcji, uzbrojonych w kalosze, rękawice i
ciepłe ubrania, dzielnie likwidowało całoroczny bagaż nieczystości jaki napotkali w korycie i na brzegach rzeki.
Na odcinku rzeki od ulicy Rzecznej i 1 Maja do kładki przy Hali Sportowej grupa nazbierała około 35 worków o
pojemności 120l. Worków wypełnionych wszelkiego rodzaju tworzywem jaki mogła w sobie rzeka pomieścić.

O dofinansowanie posiłków przez Polską
Fundację Pomocy Dzieciom
„Maciuś”mogą ubiegać się szkoły
podstawowe, gimnazja oraz
zarejestrowane organizacje
pozarządowe prowadzące dożywianie
dzieci w okresie lipiec – sierpień 2013.
Celem projektu jest obejmowanie
dożywianiem dzieci, które ze względu na
trudną sytuację materialną powinny
otrzymywać bezpłatne posiłki.
Instytucje chcące wystąpić o środki na
dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko
za pomocą wniosku, który można pobrać
za pośrednictwem naszej strony
internetowej (Uwaga: rozpatrywane
będą tylko wnioski na aktualnym
formularzututaj.
Podstawą otrzymania dofinansowania od
PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony
formularz wniosku, złożony w siedzibie
Fundacji do dnia 10.06.2013 (decyduje
data wpłynięcia wniosku), zawierający:
- szczegółowe dane adresowe instutucji
wnioskującej i informacje o
dotychczasowym dożywianiu
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Łożysko Strwiąża na odcinku miejskim już czyste
Rozkład gabarytów znalezisk rzecznych miał dużą amplitudę: od worków foliowych, po opony i szybę
samochodową. Częstotliwość materiałów była wyrównana - szkło i plastyki brylowały. Zakończenie akcji zbiegło
się z intensywnym opadem deszczu, ale sądząc po minach młodzieży, za rok na wiosnę w łożysku Strwiąża
ponownie zobaczymy grupę młodzieży BZSZ i pracowników LGD.
Powyższa akcja jest podejmowana corocznie, a jej korzenie sięgają 2009 roku, kiedy to szkoła
uczestniczyła w projekcie „Wolontariat Bieszczadzki - wspólnie dla dobra Bieszczadów” koordynowanym przez
Fundację Bieszczadzką.

- informację z lokalnego OPS
potwierdzającą dane zawarte we wniosku
dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin
uczniów, dla których instytucja ubiega się
o dofinansowanie posiłków
- aktualny wyciąg KRS i potwierdzony
statut (dotyczy tylko stowarzyszeń lub
fundacji)
Wnioski należy przesyłać na adres biura
PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii
Wojska Polskiego 28 do dnia 10.06.2013
roku (decyduje data wpłynięcia
wniosku).
Pomoc w sprawach związanych z
prawidłowym wypełnieniem wniosku
można uzyskać telefonicznie lub osobiście
w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i
złożenie wniosku nie gwarantuje
otrzymania dofinansowania.
Ogólne zasady przyznawania
dofinsowania znajdują sie tutaj.

Worki i odbiór nieczystości zapewniły Pan
Burmistrz i MPGK za co serdecznie dziękujemy.

Autor tekstu i zdjęć :

O przyznaniu dofinansowania instytucje
zostaną poinformowane przez PFPD
„Maciuś” do 17.06.2013

Rafał Walasek
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Dzień Ziemi 2013 w Lutowiskach
Dzień Ziemi jest to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku, finał na Polu Mokotowskim w Warszawie gromadzi tysiące uczestników, dla których idea
ochrony środowiska jest bliska. Uczestnikami festynu są głównie rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna, której można każdorazowo przekazać cenne informacje
ekologiczne.
Ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi organizuje Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Głównym zadaniem tego święta jest przybliżenie społeczeństwu
wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.
Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska
naturalnego a zdrowiem i życiem jej mieszkańców. Obchodom Dnia Ziemi, co roku przyświeca inne hasło, będące odzwierciedleniem aktualnych problemów
ekologicznych podnoszonych na arenie światowej i państwowej:

DRZEWO (1996), POMIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM (1997), WODA (1998), NAWET PTAKOM POTRZEBNA JEST ZIEMIA (1999), CZYSTA ZIEMIA, CZYSTA ENERGIA
(2000), CZYSTA ENERGIA – CZYSTA WODA (2001), SZLAKI NATURY, SZLAKI KULTURY (2002), WODA (2003), DARY ZIEMI (2004), DEKADA EDUKACJI NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (2005), RZEKA (2006), ZIEMIA ODZYSKANA (2007), KLIMAT W POTRZEBIE (2008), Z ENERGIĄ CHROŃMY KLIMAT (2009),
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS (2010), LAS CAŁKIEM BLISKO NAS (2011), DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH (2012), ELEKTROODPADY –
PROSTE ZASADY (2013).
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Dzień Ziemi 2013 w Lutowiskach cd..
Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2013 roku odbywały się podczas ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pod
nazwą „Elektroodpady – proste zasady” dofinansowywanej ze środków NFOŚiGW.
Problem jest bardzo poważny, gdyż w bieszczadzkich lasach można znaleźć wiele lodówek, telewizorów
czy mikrofalówek. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to ochrona środowiska, troska o zdrowie,
kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń. Ważne jest
również to, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to niebezpieczne odpady, które nie powinny i nie mogą
być wyrzucane z innymi śmieciami do kontenerów.
Organizatorzy Światowego Dnia Ziemi chcą uzmysłowić mieszkańcom naszej planety jak postępować z
elektroodpadami, przypomnieć, że warto je segregować, bo recykling jest korzystny. Na Polu Mokotowskim
podczas imprezy zorganizowano zbiórkę elektroodpadów, natomiast w zamian rozdano sadzonki i nasiona
roślin ozdobnych.
Nadleśnictwo w Lutowiskach jak co roku pomaga Zespołowi Szkół w Lutowiskach i wraz z Urzędem Gminy w Lutowiskach współorganizują Dzień Ziemi. Nie polega
on jednak ani na zabawie, ani na konkursach, ale na ciężkiej pracy. W tym roku 2013 Dzień Ziemi zaplanowano
na 22 kwietnia 2013 roku. Tego dnia uczniowie zebrali się o godzinie 8.10 na porannym apelu, który
poprowadził Pan Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa w Lutowiskach) i każda z klas dostała region, który
bezwzględnie należało oczyścić ze wszelkich odpadów, zanieczyszczeń i śmieci. Uczniowie otrzymali worki oraz
ochronne rękawice. Sprzątanie odbywało się według wcześniej ustalonego harmonogramu. Brały w nim udział
kl. V wraz z wychowawcą Panem Leszkiem Sirko, kl. I gimnazjum wraz z wychowawczynią Panią Małgorzatą
Tkacz, kl. II gimnazjum wraz z wychowawczynią Panią Kamilą Trybułą oraz przedstawiciele Nadleśnictwa
Lutowiska. W całej akcji brało udział ok. 80 osób. Uczniowie z opiekunami przeszli wiele kilometrów, ale sami
twierdzą, że robią to również dla siebie i oni także chcą żyć w czystym, zdrowym i zadbanym środowisku.
Wspólnie uzbierano ok. 54 worków – 120 litrowych, a dodatkowo 10 worków puszek. Łącznie jest to ok. 6 000
litrów. Worki ustawiano w dobrze widocznych miejscach przy drodze, a odbiorem ich zajęli się pracownicy
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dowóz uczniów do miejsc zbiórek zapewnił Urząd Gminy
Lutowiska.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Dzień Ziemi 2013 w Lutowiskach cd..
Dzień Ziemi obchodzony w szkołach nie sprowadza się obecnie tylko do wykonanie
przez uczniów gazetek okolicznościowych i do udziału w apelu szkolnym czy akademii.
W dobie globalizacji szkoły odgrywają ważną rolę w uświadamianiu młodemu pokoleniu jak
nawet niewielka zmiana codziennych nawyków i funkcjonowania instytucji i gospodarstw
domowych może oddziaływać na nasze wydatki, a równocześnie na życie ludzi w
innych krajach.
W obecnym roku szkolnym 2012/2013 ilość śmieci i odpadów przeraziła uczniów, nauczycieli
i przedstawicieli Nadleśnictwa. Uczniowie zostawiali worki co kilka kroków, a w niektórych
miejscach stali ok. 20 minut, aby wszystko dobrze posprzątać. Poprzednie lata wykazywały
poprawę, jednak ten zaprzeczył wszystkiemu.
Śmieci były, są i będą, tylko co zrobić, by było ich mniej?
Czy nowa „reforma śmieciowa” polepszy czy jeszcze bardziej pogorszy sytuację?
Na razie źle to wygląda…

Autor tekstu i zdjęć: Koordynator akcji Dzień Ziemi Lutowiska 2013
Opiekun SU Gimnazjum Edyta Pereślucha
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Warsztaty w Łodynie 12-14 kwietnia

W dniach 12-14 kwietnia 2013r odbyły się drugie z kolei warsztaty w Łodynie, w ramach projektu „ Młode Bieszczady” realizowanym przez Fundację
Bieszczadzką.
Po zajęciach szkolnych w piątek o godz. 13:30- 9 wybranych osób w składzie: Norbert Dziubeła, Aleksandra Wiercińska, Agnieszka Myślińska, Wojciech Borzęcki,
Kamil Oliwko, Miłosz Smoleński, Michał Rzeszowski, Witold Michno i Patryk Koncewicz pojechało busem z opiekunką Samorządu Uczniowskiego Panią Dominiką.
Około godziny 14:00 zajechaliśmy na miejsce a jest nim pensjonat
„ Dębowa Gazdówka”. Oprócz naszego Samorządu obecne były grupy ze Średniej Wsi i Birczy.
Po rozpakowaniu się i obiedzie rozpoczęły się zajęcia. Tym razem nie pracowaliśmy w jednej grupie, ale aż w trzech a byli to: prasowcy, radiowcy i fotografowie.
Grupę prasowców prowadziła pani Dorota Mękarska, redaktorka gazety „ Nowiny”. Znaleźli się w niej Witek, Patryk i Miłosz. Drugą grupę prowadził pan Wojciech
Szott, dyrektor Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych. Uczestniczyli w niej Wojtek, Kamil i Michał. Ostatnia grupa była prowadzona przez pana Waldemara
Sosnowskiego, fotografa. Byli w niej Norbert, Agnieszka i Ola. Zajęcia były długie, ale coś wniosły.
Grupa prasowców na samym początku przedstawiła się i przystąpiła do działania. Mieliśmy napisać swój życiorys oraz o tym, co nas interesuje. Każdy popisał się na
swój sposób. Na tych zajęciach mogłem bliżej poznać panią Dorotę i osobiście ją polubiłem.
Druga grupa miała za zadanie przygotować wywiad radiowy. Trzecia robiła zdjęcia, które pan Waldemar omawiał i oceniał.
Następnego dnia 13 kwietnia po śniadaniu wszystkie trzy grupy przystąpiły do działań. Prasowcy mieli tego dnia opisać wzajemnie siebie w grupach dwuosobowych.
Witek oderwał się od nas i pracował z dziewczyną ze Średniej Wsi, ale uważam, że taka praca z kimś innym też jest dobra. Prace były różnorodne i trzeba było
dokonać oceny innych. W dalszej kolejności mieliśmy napisać, „dlaczego znaleźliśmy się w Łodynie?, po co?, i jak?” Dzięki temu każdy mógł się wykazać i rozwinąć
swoje umiejętności. W dalszej części cztery osoby dokonały sceny napadu na bank. Po jej zakończeniu rozpoczęło się nasze bojowe zadanie. Pani Dorota wcieliła się
w postać inspektora, Komendanta Policji Wojewódzkiej w Rzeszowie Joanny Schultz. Zadawaliśmy jej pytania a z nich mieliśmy ułożyć i napisać relację.
Tego dnia było bardzo ciepło i każdy myślał o wyjściu na zewnątrz, ale dotrwaliśmy do końca. Po przeczytaniu prac pani Dorota je oceniła i dała nam czas
wolny. Nasi radiowcy tego dnia dużo mówili a pan Wojciech oceniał ich prace.

23

Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Warsztaty w Łodynie 12-14 kwietnia cd..

Trzecia grupa robiła przeróżne zdjęcia. Fotografowali oni ludzi, zwierzęta, chmury i ogólnie całą przyrodę. Ich zdjęcia często były śmieszne a czasem osoby
fotografowane nie wiedziały, że ktoś im robi zdjęcie.
Popołudnie tego dnia mieliśmy dla siebie. Wszystkie trzy grupy spotkały się wspólnie w miejscu wypoczynkowym obok rzeczki. Było miło i fajnie a
najbardziej chyba podobały się nam zabawy z tamtejszym psem. Był on duży, puchaty i chętny do zabawy. Ten mile spędzony czas był chyba najlepszym i
potrzebnym momentem. Odprężeni i zrelaksowani mogliśmy nawiązać nowe znajomości i pogłębić stare. Chłopcy i dziewczyny ze Średniej Wsi są fajni i mile się z
nimi rozmawia tak samo jak z kolegami z Birczy.
Kiedy zrobiło się ciemno poszliśmy zjeść kolację. Po niej o godzinie 20:00 odbyła się dyskoteka, na której bawiło się niewiele osób. Po jej zakończeniu
bawiliśmy się jeszcze i o późnych porach poszliśmy spać.
Ostatniego dnia osoby, które chciały poszły na mszę na godzinę 9:30 do pobliskiego kościoła. Po mszy zaczęliśmy nasze ostatnie w tym dniu zajęcia.
Prasowcy mieli przeprowadzić wywiad z panią Dorotą i dwoma wybranymi osobami. Było bardzo miło i ciepło a wywiady wyszły świetne. W grupie fotografów pan
Waldemar oceniał zdjęcia a grupa pana Wojciecha nagrywała relacje. Po spakowaniu się i obiedzie zrobiliśmy sobie wszyscy na koniec pamiątkowe zdjęcie. Przez
ten krótki czas swoją obecnością zaszczyciła nas pani Lucyna Sobańska, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej, która pozowała do zdjęcia wraz ze wszystkimi. Około
godziny 13:00 wyruszyliśmy do Polany.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego składam serdeczne podziękowanie naszej opiekunce pani Dominice za to, że była z nami przez cały czas. Jesteśmy jej

wdzięczni.
Myślę teraz, że te warsztaty coś w nas zmieniły. Pozwoliły nam odkryć i pogłębić nasze umiejętności, ale i nawiązać nowe znajomości. Ten krótki czas był
myślę dla wszystkim najlepszym okresem na rozmyślenia i refleksje.
Autor tekstu i zdjęć :

Miłosz Smoleński
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Festyn Zdrowia w Tarnawie Dolnej

15 maja 2013 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej odbył się Festyn Zdrowia, jako podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu „Czas na
zdrowie”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Osobą odpowiedzialną za całokształt festynu była Pani Renata Kaczmarska, która wraz z
opiekunami Samorządu Uczniowskiego (Ewa Rozmus i Jarosław Bochnak) zaangażowała do przygotowania i poprowadzenia imprezy gimnazjalistów, a szczególnie
uczniów biorących udział w projekcie „Młode Bieszczady”. Do pomocy w przygotowaniu tego wyjątkowego dnia włączyli się wszyscy nauczyciele gimnazjum.
Impreza miała charakter otwarty i zgromadziła nie tylko młodzież gimnazjum, ale i też ich rodziców, absolwentów tejże szkoły, uczniów Szkoły Podstawowej
w Tarnawie Dolnej oraz zaproszonych gimnazjalistów z Zagórza i Komańczy, biorących udział w projekcie „Młode Bieszczady”.
Ideą spotkania było promowanie zdrowego stylu życia, a przede wszystkim zdrowego odżywiania się i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Podczas festynu odbył się pokaz filmów edukacyjnych, pt.: „Śmietnik w mojej głowie”, prezentacja działania analizatora składu ciała wraz z omówieniem
przez Panią dietetyk, degustacja zdrowej żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych. Zaprezentowano przykłady zdrowych przekąsek, które zostały
samodzielnie przygotowane przez rodziców i uczniów. Były to bułeczki drożdżowe, „koreczki”, warzywa, owoce, woda. W porze obiadowej wszyscy zostali
poczęstowani pierogami z owocami. Uczestnikom dopisywał apetyt po aktywnie spędzonym czasie na świeżym powietrzu. Uczniowie tańczyli „Belgijkę”,
rywalizowali w takich konkurencjach jak: wyścigi w workach, bieg z jajkiem, przeciąganie liny, rzut piórnikiem. Imprezę uatrakcyjniały występy uzdolnionej
młodzieży, konkursy i zabawy.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Festyn Zdrowia w Tarnawie Dolnej cd..
Uroku całej imprezie dodała obecność znakomitych gości: Pana Ernesta Nowaka – Burmistrza Miasta i Gminy w Zagórzu, Pani dietetyk Renaty Kaszyckiej
oraz Mistrza Polski, Wicemistrza Europy i Wicemistrza Świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii wiekowej 55 lat, kategorii wagowej 77 kg Pana Zbigniewa
Kruczkiewicza.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się obecność Pani Anny Koryto, uczestniczki programu ”Top Model – zostań modelką”. Pani Ania, udzieliła wywiadu
uczennicom z sekcji dziennikarskiej, rozmawiała z uczestnikami, wpisywała dedykacje. Uczniowie z sekcji artystycznej zadbali o wystrój i plakaty, a członkowie sekcji
fotograficznej udokumentowali całość imprezy. Warsztaty uczniów projektu „Młode Bieszczady” w Łodynie przyniosły wyśmienite efekty.
Wspaniała atmosfera, radosny nastrój, słoneczna majowa pogoda, tak wszystkich oczarowały, że zgodnie powzięliśmy decyzję powtórzenia tego wzniosłego
przedsięwzięcia już za rok. Zapraszamy!
Autor tekstu i zdjęć :

SU TARNAWA
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Gimnazjum w Średniej Wsi w półfinałach wojewódzkich w aerobicu tanecznym
W dniu 5 kwietnia 2013 r. drużyna dziewcząt z Publicznego Gimnazjum w Średniej Wsi wzięła udział w półfinałach wojewódzkich w aerobicu tanecznym.
Zawody odbyły się w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. Poziom zawodów był bardzo wysoki. Nasze dziewczyny zaprezentowały się
znakomicie i ostatecznie zajęły piąte miejsce. Dzięki otrzymaniu "Dzikiej karty" dryżyna została zakwalifikowana do finału wojewódzkiego.
Finał wojewódzki został rozegrany w dniu 19 kwietnia, także w hali MOSiR w Krośnie. Występ naszych zawodniczek wywarł duże wrażenie na jury konkursu, które
przyznało nam wysokie szóste miejsce. Jest to największy sukces sportowy w historii naszego gimnazjum. Tancerki do zawodów przygotował nauczyciel wychowania
fizycznego Dariusz Kotyła.

Skład drużyny: Kinga Giefert, Zuzanna Kotyła, Alicja Kolinczat, Weronika Kozak, Monika Drabik Julita Antosz i Aleksandra Jankowska

Autor tekstu i zdjęć :

Skrajny Janusz
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Gimnazjum w Średniej Wsi - Sprawozdanie ze szkolenia w Dębowej Gazdówce w Łodynie
Kiedy nadszedł dzień 12 kwietnia 2013 r., na który z utęsknieniem wszyscy czekali, spakowaliśmy manatki i ruszyliśmy ku ukochanej Dębowej Gazdówce w
Łodynie. Nasze oczy ujrzały ją koło godziny 13:00 jeszcze pustą, byliśmy bowiem pierwszymi przybyszami. Płakaliśmy za pozostałymi szkołami, głównie z tego
powodu, że musieliśmy czekać na nich z obiadem. Po iście królewskiej uczcie rozpoczęły się zajęcia. Już wstępnie byliśmy podzieleni na trzy grupy, gdyż nasza
opiekunka, znając nas doskonale, wiedziała, że wszyscy się pozabijamy na miejscu.

Największą popularnością cieszyły się zajęcia radiowe z Wojciechem Szottem. Podczas przerw uczestnicy grup dziennikarzy prasowych i fotografów ściągały
do saloniku, aby posłuchać jego monologu. Jest w tym dobry – głównie na tym polega jego praca. 
Nie oznacza to wcale, iż inne zajęcia były mniej ciekawe. Na warsztatach z fotografii, Waldemar Sosnowski – mistrz w swoim fachu – w przystępny sposób i z wielką
pasją opowiadał o sztuce, jaką jest robienie zdjęć.
Na zajęciach z Dorotą Mękarską uczestnicy nauczyli się, jak maksymalnie ograniczyć wyobraźnię, by ich prace były przystępne dla wszystkich czytelników.
Odgrywaliśmy scenki, pisaliśmy życiorysy – swoje i cudze, więc nie było czasu, żeby się nudzić.
Pod koniec szkolenia podsumowaliśmy swoje dorobki artystyczne – radiowcy nagrali audycję, zawierającą m.in. wywiad z koordynatorką projektu Lucyną Sobańską;
fotografowie zaprezentowali swojemu mistrzowi zdjęcia wykonane na terenie obiektu i, po drobnych i mniej drobnych uwagach ,ten wybrał najlepsze dzieła.
Prasowcy mogli zaś zadać pani prowadzącej nurtujące ich pytania dotyczące jej pracy, oczywiście wykorzystując wszystkie uprzednio zdobyte umiejętności
dziennikarskie.
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Gimnazjum w Średniej Wsi - Sprawozdanie ze szkolenia w Dębowej Gazdówce w Łodynie cd..
Pobyt w Łodynie nie był wyłącznie czasem nauki. W przerwach na rozprostowanie kości integrowaliśmy się z innymi uczestnikami i naturą. Pomagały nam w
tym wspólne pasje, m.in. gra na (czterech!) gitarach i miłość do psów. Nasz nowy czworonożny przyjaciel Helena dbał o naszą kondycję fizyczną. Być może jego
ulubiona maskotka wyglądała „trochę” inaczej niż na początku, ale wydawał się być bardzo szczęśliwy.
Nie wszystkie rozrywki musieliśmy organizować sobie sami. W planie była przewidziana także dyskoteka. Oczywiście uczniowie z naszej szkoły byli królami parkietu.
Głównie dlatego, że nasze kocie ruchy odstraszyły innych potencjalnych kandydatów na to stanowisko. Moglibyśmy tak balować do białego rana, ale właściciele
gazdówki z niewiadomych przyczyn wyciszyli muzykę przed ciszą nocną.
Na szkoleniach zdobyliśmy wiele przydatnych umiejętności i doświadczeń. Wróciliśmy do domów wypełnieni mądrością, którą zamierzamy się dzielić ze wszystkimi.

Autorki tekstu i zdjęć:

Zuzanna Kotyła i Anna Kowalska
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Gimnazjum w Średniej Wsi - Święto 3 Maja
Dnia 30 kwietnia w Publicznym Gimnazjum w Średniej Wsi odbyła się uroczysta akademia z okazji 222 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja. Uczniowie
szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej i drugiej gimnazjum zaprezentowali interesujący program artystyczny. Przedstawienie przybliżyło nam w bardzo ciekawej
formie artystycznej to bardzo ważne dla nas wydarzenia historyczne.

Akademię przygotował nauczyciel języka polskiego Robert Miszczak.

Autor tekstu i zdjęć :

Skrajny Janusz
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