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Zapraszamy do lektury czerwcowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Kończy
się
projekt
„Młode
Bieszczady” mamy jednak nadzieję,
że część naszego biuletynu o takiej
samej nazwie będzie funkcjonować
nadal i wciąż spływać będą do
redakcji
biuletynu
wieści
z
bieszczadzkich gimnazjów.
Zapraszamy również do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

1

Wydarzenia w GPZB:

„Polska wieś – dziedzictwo
i przyszłość”.

Obchody Dnia Matki w Polanie
Świętowanie Dnia Matki rozpoczęliśmy wspólną Mszą św. o godz. 10, którą odprawił ks. dyrektor
Jarosław Wnuk, nadmieniając, że słowo „matka” sprawia, że milkną armaty. Z kolei ks. Damian Kempa w swoim
kazaniu dodał, że najlepszą matką jest Maryja, która jest wzorem do naśladowania, gdyż była wierna swojemu
synowi aż do krzyża. Podczas mszy byliśmy świadkami historycznego wydarzenia, gdy Piotr Wierciński i
Sebastian Koncewicz zostali lektorami, składając przysięgę, że należycie wywiążą się z zadania czytania Słowa
Bożego. Kolejnym punktem uroczystości były występy artystyczne, na które przenieśliśmy się do świetlicy
wiejskiej, gdzie p. Dominika Podstawska – szkolny koordynator projektu Młode Bieszczady zapoznała nas z
harmonogramem na najbliższe godziny, dziękując przy tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do sprawnego funkcjonowania tego kończącego się projektu. Tego dnia gościliśmy m. in. p. Lucynę Sobańską
– przedstawiciela Fundacji Bieszczadzkiej, którą ks. dyr. serdecznie przywitał.

Przypominamy, że Fundacja na rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI
edycję konkursu na prace dotyczące polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
Konkurs
został
objęty
patronatem
honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Celem Konkursu jest promocja polskiego
rolnictwa,
problematyki
związanej
z
obszarami
wiejskimi,
dziedzictwa
kulturowego oraz wzbogacenie publicznej
debaty na temat polskiej wsi. Kapituła
Konkursowa
wyłoni
wyróżniające
się
opracowania, które zostaną wydane w
postaci
książkowej
w Wydawnictwie
Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl),
będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo
zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma
nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy
złotych brutto.

Termin nadsyłania prac upływa 31
lipca 2014 r.
Przedsięwzięciu patronują:
Jako pierwsza na scenie wystąpiła Asia Stępniewska z klasy V SP, która stwierdziła, że maj to święto
matki, Milena Froń z kl. IV SP dodała w wierszu, że daje ten dzień mamie, aby się uśmiechała, jej koleżanka z
klasy Jowita Fundakowska oznajmiła, że mama kłopocze się o nas, Klaudia Krakowska życzyła mamie zdrowia,
Hubert Caban dziękował mamie za miłość z serca i trud wychowania, a Mateusz Caban za to, że dopasowywała
swoje życie do jego. Z kolei Sebastian Koncewicz wyrecytował, że mama jak gwiazda nad snem czuwa, Asia
Stępniewska zawdzięcza jej istnienie, według Zosi Myślińskiej najważniejsze u mamy jest to, że ją mamy, a Wika
życzyła mamie zdrowia, sił i codziennej radości.
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www.kulturaludowa.pl ;
www.witrynawiejska.pl.

Wydarzenia w GPZB:
Obchody Dnia Matki cd..
Po występach IV i V klasy na scenie pojawili się najmłodsi artyści, a zaczęła Emilka Caban, która
chciałaby życzyć mamie dni szczęśliwych z dziećmi swymi, Marek Hermanowicz przekazał mamie życzenia, aby
była miła i uśmiechnięta, Roksana Tarnawska z optymizmem stwierdziła, że tego dnia słońce na drzewach
śpiewa, Przemek Łysyganicz z przykrością oznajmił, że dużo mamie mówić chciał, ale zapomniał, Wika Mazur
chciała powiedzieć mamie co w serduszku czuje, Amelka Pisarska przekazała dobrą myśl, że maj to miesiąc
najpiękniejszy, a Małgosia Michno życzyła mamie, by żyła długie lata. Na zakończenie tej części występów kl. II
SP i zerówka we wspólnej piosence zanucili m. in., że mamy pracują jak pszczółki.
Następnie poprzez prezentację multimedialną miało miejsce podsumowanie projektu Młode Bieszczady, tak
więc jeszcze raz dane nam było obejrzeć slajdy z
zorganizowanych akcji, m. in. Góry grosza, Godziny z
Tuwimem, kiermaszów świątecznych, Walentynek,
licznych konkursów, a także gdy gościliśmy w naszej
szkole osoby opisujące swoje pasje.

Chwilę później, p. Anna Stępniewska i Małgorzata
Podraza-Gałek wręczyły nagrody w konkursie
plastycznym, gdzie spośród zerówkowiczów I miejsce
zajęli ex aequo Małgosia Michno, Marek Hermanowicz,
Amelka Pisarska i Marcin Kania. Na drugim miejscu
uplasowali się: Paweł Drozd, Roksana Tarnawska i Wika
Mazur, a trzecie miejsce przypadło Emilce Caban,
Przemkowi Łysyganicz i Ernestowi Krakowskiemu. Nazwa
konkursu w kl. II SP brzmiała Nasza Polana, w którym
najwyżej uplasował się Patryk Froń, a tuż za nim
rodzeństwo Oliwia i Oskar Krakowscy.

Minione cztery edycje Konkursu cieszyły się
ogólnopolskim zainteresowaniem. Poziom,
problematyka oraz liczba zgłaszanych prac
mile zaskakują Fundację oraz Kapitułę
Konkursową, w skład której wchodzą wybitni
naukowcy zaangażowani w rozwój obszarów
wiejskich: prof. dr hab. Józef Styk, prof. dr
hab. Roch Sulima, prof. dr hab. Jerzy Wilkin,
dr Andrzej Hałasiewicz, dr Dorota KlepackaKołodziejska oraz dr Barbara Perepeczko. W
gronie autorów opracowań znajdują się
przedstawiciele świata nauki, studenci,
dziennikarze, regionaliści i pasjonaci, którzy z
zamiłowaniem dokumentują historie i
zwyczaje polskiej wsi. Pośród nadesłanych
zgłoszeń można odnaleźć monografie wsi,
osobiste wspomnienia, cenne opisy tradycji
oraz życia mieszkańców wsi, sagi rodzinne,
opowiadania, a nawet powieści, wiersze i
scenariusze teatralne. Laureaci mogą
pochwalić
się
opublikowanymi
opracowaniami. Obecnie trwają prace nad
książkami tegorocznych finalistów. Każda
edycja Konkursu jest zakończona uroczystą
galą połączoną z promocją wydanych
publikacji. Z sylwetkami laureatów i tematyką
nagrodzonych dotychczas prac można
zapoznać się na stronie internetowej
www.fdpa.org.pl
oraz
portalu

www.facebook.com/Fundacja.FDPA.
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Wydarzenia w GPZB:
Obchody Dnia Matki cd..
Gromkimi brawami obdarowani zostali uczestnicy konkursu piosenki bieszczadzkiej Rodzinne
śpiewanie, gdyż o kandydatów było trudno, jako że odważnych do śpiewania znaleźć było ciężko. Najwięcej
punktów jury przyznało duetowi Kindze i p. Bogdanowi Borzęckiemu, którzy wystąpili w utworze W
bieszczadzkim gaiku z akompaniamentem na akordeonie. Drugą pozycję zajęły Małgosia i p. Barbara Michno za
ten sam utwór, na trzecim miejscu znaleźli się Marta, Asia i Kuba Stępniewscy za gitarowo-wokalny występ w
utworze Babka w klapkach. Wyróżnienie w tymże konkursie przypadło Julii, Markowi i p. Angeli Hermanowicz za
występ w utworze Bieszczadzkie anioły.
Nie sposób pominąć pozostałych artystów, którzy w ocenie
niektórych niekoniecznie gorzej się zaprezentowali, a byli
nimi: Wika Mazur w utworze Stokrotka oraz Przemek
Łysyganicz z mamą w piosence Bieszczady.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z
dokumentacją znajdują się na stronie
internetowej
www.fdpa.org.pl.
W załączeniu przesyłamy ogłoszenie
konkursowe, regulamin i kartę zgłoszeniową.
Dodatkowych informacji na temat konkursu
udziela:
Anna
Misiewicz,
e-mail:
a.czapla@fdpa.org.pl
,
tel. 22 864 03 90; 784 013 951, fax 22 864 03
61.
Liczymy na to, że w swojej działalności
często spotykają się Państwo z osobami,
które są potencjalnymi uczestnikami
naszego konkursu, dlatego prosimy o
rozpowszechnienie informacji o projekcie
wśród
zainteresowanych
tematyką
konkursu.
Będziemy
wdzięczni
za
zamieszczenie przesłanego ogłoszenia w
Państwa serwisie.

Z wyrazami szacunku
Anna Misiewicz

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. I ty możesz
dostrzec piękno wokół siebie ogłosiła p. Hanna Myślińska a
jury stanowili goszczący niedawno w naszej szkole zawodowi
fotograficy p. Bilińscy. Każdy uczestnik tego konkursu mógł
sfotografować otaczającą go przyrodę, która w jakiś sposób
mogła coś przekazać i zafascynować odbiorcę. A pomysłów
było wiele, czego byliśmy świadkami oglądając znajdującą się
na świetlicy wystawę.

4

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego
Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. (22) 864 03 90
fax (22) 864 03 61

e-mail: a.czapla@fdpa.org.pl
www.fdpa.org.pl
www.facebook.com/Fundacja.FDPA

Wydarzenia w GPZB:

Konkurs MEN: „Polsko-ukraińska
współpraca młodzieży”

Obchody Dnia Matki cd..

W kategorii kl. I-III SP jako jedyna udział wzięła Julia Hermanowicz, która ujęła aparatem gniazda kwiczoła.
Spośród uczniów kl. IV-VI SP I miejsce zajęła Ola Oskorip także za zdjęcie kwiczoła. Z kolei Zosia Myślińska
uplasowała się na drugim miejscu za zdjęcie kota, a trzecie miejsce przypadło Asi Stępniewskiej za zdjęcia
kotów, psa i kwiatka. Wyróżnieni zostali Kacper Podstawski za zdjęcie Cisza nad zalewem oraz Ola Oskorip za
zdjęcie zwierzaka na motokrosie. W kategorii klas gimnazjalnych także mogliśmy podziwiać potencjalne talenty,
a nagrodzeni zostali: Agnieszka Myślińska za Tajemniczą zimę – zajmując I miejsce, Nina Smoleńska za fotkę
rozlewiska i kota, która zdobyła II miejsce i Witek Michno za Widok z Tarnicy plasujący się na III pozycji. I tu
także przypadły wyróżnienia, a zdobyli je Iza Borzęcka za zdjęcie zalewu solińskiego, Marta Stępniewska za Aleję
chmur, Miłosz Smoleński za Barwy jesieni oraz Agnieszka Myślińska za ujęcia księżyca i nici pajęczej.
Konkurs gonił konkurs, ale czym byłaby szkoła bez nich? Mógłby ktoś zapytać. Gdyż również p. Krystyna
Pisarska przedstawiła rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego, tak więc w kategorii szkoły podstawowej
wyróżnienie przypadło Milenie Froń, III miejsce Asi Stępniewskiej, II pozycja Karolinie Oskorip, a najlepszy
okazał się Kacper Podstawski. Wśród gimnazjalistów wyróżniony został Witek Michno, III miejsce zdobyła Marta
Stępniewska, II pozycję zajął Miłosz Smoleński, a główną nagrodę zdobyła Agnieszka Myślińska.
Ostatnim punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu na logo naszej szkoły, który zorganizowała p.
Bernadetta Szkarłat. Propozycji było wiele, każdy uczestnik-uczeń miał inną wizję loga, które ma być w
przyszłości wizytówką naszej szkoły, ale najwięcej pozytywnych komentarzy uzyskało logo zaprojektowane
przez Karolinę Oskorip, a zaraz za nią uplasowały się kolejno Marta Stępniewska, Piotr Wierciński, Agnieszka
Myślińska i Asia Stępniewska, a wyróżnienia otrzymały: Małgosia Michno, Wojtek Hermanowicz, Arek Borzęcki,
Ola Borzęcka, Arek Daniłów oraz Irena Zięba.
Należy podkreślić, że fundatorem nagród w konkursach była Fundacja Bieszczadzka, za co należą się
podziękowania. Wyrazy uznania należą się także p. Annie Stępniewskiej za całą organizację uroczystości,
poszczególnym wychowawcom za przygotowanie swoich klas do występów i rodzicom za przygotowanie sali i
poczęstunku, a bez których całe wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

Autor tekstu: Radosław Pasławski, autor zdjęć: Karolina Smoleńska
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Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło
konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn. „Polsko-ukraińska
współpraca młodzieży”. Termin składania
ofert przez organizacje pozarządowe oraz
jednostki samorządu terytorialnego upływa
21 lipca 2014 r.
Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną
ofertę.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych
ofert wnioskodawców z zakresu współpracy
dzieci i młodzieży oraz dwustronny rozwój
kontaktów w oparciu o następujące
wytyczne:
1) zadanie polega na organizacji spotkań
rówieśników z Polski i Ukrainy w ramach
pobytu młodych Ukraińców w Polsce,
trwającego nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż
21 dni,
2) liczba uczestników ukraińskich oraz kadry
nauczycielskiej musi stanowić minimum 50%
ogólnej liczby uczestników projektu i wynosić
co najmniej 10 osób,
3) partnerem ukraińskim w projekcie może
być szkoła, placówka oświatowa, organizacja
pozarządowa, organizacja kościelna lub
nieformalna grupa młodzieży,

Wydarzenia w GPZB:
Wycieczka kl. III Gimnazjum na Suwalszczyznę
28 maja we wczesnych godzinach popołudniowych, w dobrych humorach i pozytywnie nastawieni na to
co ma się wydarzyć wyruszyliśmy na wycieczkę w składzie: pilot-przewodnik Karolina Smoleńska, opiekun
Radosław Pasławski, kierowca ks. proboszcz Stanisław Gołyźniak oraz piątka gimnazjalistów: Wojtek Borzęcki,
Agnieszka Myślińska, Kamil Oliwko, Ala Podraza i Miłosz Smoleński. Przeprawa na północno-wschodni kraniec
Polski zabiera ok. 11 godzin, więc na pierwszy odpoczynek zakotwiczyliśmy w Lublinie, aby odwiedzić byłego
proboszcza Polany ks. Stanisława Lasaka, który serdecznie nas ugościł i z którym mogliśmy powspominać
dawne, wspólne dzieje. Do pierwszej bazy noclegowej i kulinarnej – gospodarstwa agroturystycznego Orlanka
dotarliśmy przed godz. 22, a przyjęła nas p. Alicja – nasz przewodnik, która dzień później, oprowadzała nas po
Białowieskim Parku Narodowym. Wypoczęci i syci mogliśmy posłuchać z jej ust przyrodniczo-historycznych
ciekawostek, które przyswajaliśmy z zapartym tchem przechadzając się po rezerwacie ścisłym. Dowiedzieliśmy
się, że klępa to samica łosia, że poroże (np. u łosia) jest przez niego zrzucane, a natomiast rogi (np. u krowy) nie
są. Z historycznego punktu widzenia w XIX wieku park był terenem polowań carskich co sprawiło, że zachowały
się tu lasy pochodzenia naturalnego. W naturalnych warunkach łosia jest ciężko zobaczyć, w takim wypadku
przenieśliśmy się do okolicznego rezerwatu pokazowego, w którym one przebywają, a obok nich także żubry –
największe zwierzęta Europy, rysie, żbiki, sarny, dziki i tarpany.
Tego dnia odwiedziliśmy także kościół p. w. św. Teresy w
Białowieży, w którym znajdują się relikwie rodziców
świętej, a także zabytkowe konfesjonały wydrążone z
drzewa, a które stały się sporą atrakcją dla naszych
gimnazjalistów, którzy próbowali sprawdzić ich
użyteczność. Obejrzeliśmy także cerkiew św. Mikołaja, w
której znajduje się ikonostas z porcelany, jedyny w Polsce.
Chwilę później udaliśmy się w dalszy etap naszej podróży,
którym była wieś Buda Ruska położona przy Wigierskim
Parku Narodowym. Po przyjeździe na miejsce naszym
oczom ukazało się nasze lokum, którym była jurta
mongolska, wzbudzająca nasze zainteresowanie, jako
obiekt osobliwy i zarazem odmienny od kultury, w której
dane jest nam żyć na co dzień.
Okolicę otacza bujna roślinność, powolna rzeka (Czarna Hańcza) a przede wszystkim piękne wiejskie krajobrazy.
Nasi uczniowie szybko zaaklimatyzowali się w nowej sytuacji, sprawnie radząc sobie z rozpalaniem w piecu,
rąbaniem drewna na opał, czy choćby w polowych warunkach sanitarnych i gastronomicznych.
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4) wyłonione w konkursie projekty muszą
umożliwiać nawiązanie lub wzmacnianie
kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską,
zapewnić aktywny udział
młodzieży i nauczycieli we wspólnych warsztatach
/zajęciach edukacyjnych z uwzględnieniem
wymiaru między kulturowego oraz rozwijać wiedzę
na temat
zapoczątkowanych w Polsce przemian
demokratycznych oraz współczesnej Polski i
Ukrainy,

5) współpraca młodzieży powinna:
- koncentrować się na poznawaniu historii i
kultury lokalnej,
- budować dialog i porozumienie między
młodymi Ukraińcami i Polakami na bazie
wspólnych zainteresowań w ramach
współpracy szkół/placówek oświatowowychowawczych z Polski i Ukrainy,
- pomagać w nawiązywaniu trwałych relacji i
partnerskiej współpracy polskich szkół,
placówek oświatowych, samorządów,
organizacji pozarządowych z partnerem
zagranicznym,
- wspierać dialog społeczny i
międzykulturowy między młodymi
Ukraińcami i Polakami, pomagać w
zapobieganiu i przeciwdziałaniu
uprzedzeniom, ukazywać podobieństwa i
pogłębiać wzajemną wiedzę o kulturach i
tradycjach obu społeczeństw,
- przyczyniać się do propagowania praw
człowieka i idei demokracji,
- przyczyniać się do osiągnięcia celów
edukacji obywatelskiej, w tym podnoszenia
kompetencji społecznych i obywatelskich,
przybliżania przykładów aktywności
społecznej

Wydarzenia w GPZB:

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie.
Formularz oferty zamieszczony jest na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem

Wycieczka kl. III Gimnazjum na Suwalszczyznę cd..
Nazajutrz swoje kroki skierowaliśmy do Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie przywitał nas zastępca
dyrektora pan Andrzej Grygoruk a potem odbyliśmy zajęcia edukacyjne z przewodnikiem parku – p. Katarzyną
Nowicką, która podkreśliła, że park posiada największą populację ptaków w Polsce (ponad 200 gatunków),
spośród których żuraw jest największy, że batalion jest symbolem tego parku, a łoś jest największym jego
ssakiem. Wyposażeni w lornetki i sprzęt fotograficzny przemierzaliśmy szlaki i wspinaliśmy się na punkty
widokowe, aby dostrzec i podziwiać faunę i florę, które rozciągają się na kilometry. Dane nam było zobaczyć
dziwonię (ptaka wędrownego), gęsi gęgawę, rybitwę białoskrzydłą (ptaka wodnego), potrzosa (ptaka lęgowego
niżu), specyficzne gniazdo (kokon) remiza plecione z trawy, a także dowiedzieliśmy się, że występująca w parku
brzoza omszona rośnie także na Syberii.

www.bip.men.gov.pl.
Wypełniony formularz oferty należy wysłać za
pośrednictwem łącza internetowego do bazy
danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a
następnie wydrukować.
Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy
przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.
Wersja elektroniczna i papierowa muszą być
identyczne.
Miejsce składania ofert:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
Termin składania ofert:

Na miłośników historii czekała, chwilę potem, nie mała gratka, gdy udaliśmy się do osady Osowiec, aby
przyjrzeć się z bliska znajdującej się tam twierdzy. Zwiedzając znajdujące się w niej muzeum cofnęliśmy się w
czasie do XIX i początku XX wieku, oglądając widniejące tam eksponaty (uzbrojenie, stare dokumenty, czy
banknoty). Nasza przewodniczka – p. Anna Karniej- opisywała, że twierdza stanowiła ważny element zespołu
umocnień broniących zachodnich granic imperium rosyjskiego i nigdy nie została zdobyta. W jej podziemiach
znajduje się jedno z największych zimowisk nietoperzy w Polsce. Twierdza ma także swoje duchy (Czarna Damę
oraz Tunel Śmierci, przez który przeszliśmy w absolutnej ciemności, co tylko wzmagało poczucie strachu
zwłaszcza, gdy usłyszeliśmy od p. przewodnik, że ponoć zamieszkuje go duch oficera rosyjskiego).
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21 lipca 2014 r.
Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty
nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji
Narodowej do 21 lipca 2014 r. W przypadku ofert
przesłanych pocztą decyduje data stempla
pocztowego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
internetowej MEN: Konkurs

Wydarzenia w GPZB:
Wycieczka kl. III Gimnazjum na Suwalszczyznę cd..

WAŻNE TERMINY DLA OPP

Pytania przewodniczki kierowane do gimnazjalistów, spotykały się z odpowiedziami, które powodują
uznanie, zwłaszcza odpowiedzi Miłosza, który bez problemu poradził sobie m. in. z pytaniem o herb carski. Po
kilkugodzinnym spacerze odwiedziliśmy Augustów, aby obejrzeć to okoliczne uzdrowisko.
Kolejnego dnia zawitaliśmy do trzeciego już parku na trasie naszej wycieczki – Wigierskiego Parku
Narodowego, gdzie na wstępie udaliśmy się do muzeum Wigier w Starym Folwarku, które pełni funkcje
wystawiennicze i edukacyjne. Historię nadwigierskiego krajobrazu, głębiny jezior, rzeki, torfowiska, czy choćby
ekosystemy lądowe mogliśmy poznawać korzystając ze znajdujących się w nim audio przewodników, a także
poprzez prezentacje filmowe. W parku tym warte obejrzenia są również jeziora Suchary, wokół których rozciąga
się bogata flora torfowiskowa przyciągająca oko fotografów. Bogaty program wycieczki sprawił, że
przyśpieszyliśmy tempa, gdyż kolejną atrakcją było zwiedzanie pokamedulskiego klasztoru na Wigrach, gdzie z
bliska dane nam było przyjrzeć się apartamentom papieskim oraz podziwiać panoramę rozciągającą się z wieży
zegarowej. Klasztor stanowi bogatą pamiątkę po pobycie św. Jana Pawła II w 1999 roku, gdzie znajduje się
obecnie muzeum. Wygląd pomieszczeń, w których odpoczywał i modlił się Jan Paweł II pozostał niezmieniony.
Długo oczekiwanym punktem wycieczki był spływ kajakowy szlakiem papieskim przez Czarną Hańczę, który
Karol Wojtyła rozpoczął wraz z młodymi naukowcami w 1954 roku. Nasza przeprawa przez tę rzekę rozpoczęła
się w Budzie Ruskiej a po ponad trzech godzinach dotarliśmy do Frącek, bogaci w ciekawe przeżycia. Na trasie
spotkaliśmy m. in. natarczywego łabędzia, który dał nam do zrozumienia, że to jego teren, a my jesteśmy tylko
jego gośćmi. Swoimi wrażeniami i świeżymi doświadczeniami mogliśmy chwilę później podzielić się przy ognisku
i relaksując się w czarnej banji, czyli łaźni znajdującej się we wsi staroobrzędowców nad wodą, w naszym
przypadku w Budzie Ruskiej. Jest to niewielki, drewniany budynek o jednym lub dwóch pomieszczeniach,
zaopatrzony w kamienne palenisko. Czarna bo jest to kurna chata bez komina a dym rozchodzi się po
pomieszczeniu. Ciepło jak wiadomo idzie do góry więc po polaniu kamieni witkami brzozowymi należy nimi
również „wygonić” dym pod sufit. Tymi samymi witkami naprzemiennie ciepłą i zimną wodą należy okładać
ciało. Po półgodzinnej wizycie w banji zimna woda w Czarnej Hańczy w późny wieczór nie była nam straszna, a
w dodatku banja to wspaniały sposób na pozbycie się toksyn z organizmu, wydalanych z potem.
Wszystko, co dobre, szybko się kończy, także w niedzielę nadszedł czas pożegnania i powrotu do Polany. Przed
samym wyjazdem wzięliśmy jeszcze udział we Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej w Studziennicznej, które 9
czerwca 1999 roku odwiedził papież Jan Paweł II, o czym przypomina postawiony na brzegu pomnik papieża.
Nieopodal w miejscowości Suchowola znajduje się geometryczny środek Europy, o czym świadczy ustawiony w
parku głaz oraz tablica symbolizująca ten fakt, którą z bliska obejrzeliśmy. Monotonię podróży busem
uatrakcyjnialiśmy sobie konwersując w języku angielskim, utrwalając poznane słownictwo i zwroty oraz ucząc
się nowych. O północy dojechaliśmy szczęśliwie do celu, w dobrych humorach i z miłymi wspomnieniami.
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LIPIEC
10 lipca – ostateczny termin wysłania
sprawozdania finansowego do
urzędu skarbowego
W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia
sprawozdania finansowego trzeba je
przesłać do US wraz z uchwałą
zatwierdzającą oraz ewentualnie
uchwałą o podziale nadwyżki
przychodów nad kosztami i
przeznaczeniu jej na cele statutowe.
Jeśli sprawozdanie finansowe zostało
zatwierdzone w ostatnim możliwym
dniu, czyli 30 czerwca, to termin jego
wysłania mija 10 lipca.
Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe
zostało zatwierdzone wcześniej,
termin jego wysłania do US upływa
dziesiątego dnia od daty
zatwierdzenia.

Wydarzenia w GPZB:
Wycieczka kl. III Gimnazjum na Suwalszczyznę cd..

WAŻNE TERMINY DLA OPP

Szczególne podziękowania należą się p. Karolinie Smoleńskiej za organizację wycieczki, bezpłatną
obsługę przewodnicką i pilotaż oraz lody dla grupy z okazji Dnia Dziecka, ks. proboszczowi Stanisławowi
Gołyźniakowi za zorganizowanie transportu i wspaniały humor oraz wszystkim osobom za darmowe, bądź
ulgowe bilety wstępu, noclegi, wyżywienie: p. Ani Grebieniow za bezpłatne noclegi w jurcie, pp. Piotrowi i
Agnieszce Malczewskim za bezpłatne noclegi dla księdza proboszcza w ich gościnnej agroturystyce oraz tańsze
udostępnienie banji i tańszy posiłek, p. Alicji Karczewskiej za tańsze noclegi oraz dużo tańsze i niezwykle
smaczne wyżywienie (zwłaszcza za chleb własnego wypieku i pyszną owsiankę), p. Halinie Bereźniak za tańsze
noclegi, księdzu Lasakowi z Lublina za pyszny poczęstunek oraz słodycze na drogę, dyrekcji klasztoru
Kamedułów za darmowy wstęp, dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego za darmowe foldery, książki, bilety
wstępu i zajęcia edukacyjne, firmie „Sóweczka” za przewodnictwo bez marży na terenie Białowieskiego Parku
Narodowego, agroturystyce „ U Haliny” w Wigrach za tańszy i przepyszny posiłek regionalny, karczmie
„Kaktusik” z Augustowa za darmowe kawy, p. Marii Zygmunt z masarni z Ustrzyk Dolnych za darmową kiełbasę
oraz wędliny, p. Arkadiuszowi Szymurze za oprowadzenie po kościele w Białowieży i wspaniały mini koncert
organowy, p. Zbyszkowi Terleckiemu z Budy Ruskiej za dużo tańszy spływ kajakowy wreszcie p. Andrzejowi
Matkowskiemu ze Świerszczowa za darmowy obiad w restauracji, napoje i truskawki.

Autor tekstu: Radosław Pasławski, autor zdjęć: Karolina Smoleńska

LIPIEC

15 lipca – ostateczny termin wysłania
sprawozdania
finansowego
do
Krajowego Rejestru Sądowego
Organizacja,
która
prowadzi
działalność gospodarczą, musi złożyć
sprawozdanie finansowe do KRS w
ciągu 15 dni od daty jego
zatwierdzenia (czyli najpóźniej 15
lipca, jeśli sprawozdanie zostało
zatwierdzone 30 czerwca). Do
sprawozdania dołącza się uchwałę
zatwierdzającą
sprawozdanie,
ewentualnie uchwałę o podziale
nadwyżki przychodów nad kosztami i
przeznaczeniu jej na cele statutowe
oraz opinię audytora (jeśli organizacji
dotyczy ten wymóg).
Uwaga! Jeśli sprawozdanie
finansowe zostało zatwierdzone
wcześniej, termin jego wysłania do
KRS upływa piętnastego dnia od daty
zatwierdzenia.
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Wydarzenia w GPZB:
Ostatni wyjazd Klubu Młodych Talentów

WAŻNE TERMINY DLA OPP

Ku końcowi zbliżają się projekty jakie Fundacja Bieszczadzka realizuje z POKL we współpracy z gminami
Olszanica i Ustrzyki Dolne w trzech zespołach szkół: w Uhercach Mineralnych, Olszanicy i Nr1 w Ustrzykach
Dolnych.

LIPIEC
15 lipca – ostateczny termin
umieszczenia sprawozdań OPP w
bazie sprawozdań MPiPS
Organizacja pożytku publicznego
(OPP) ma obowiązek umieścić
sprawozdanie
merytoryczne
i
zatwierdzone
sprawozdanie
finansowe w internetowej bazie
sprawozdań
prowadzonej
przez
MPiPS.
OPP
publikuje
też
sprawozdania na swojej stronie
internetowej. W przypadku OPP,
której rok obrotowy jest taki sam jak
rok kalendarzowy, sprawozdania
muszą być umieszczone w bazie do 15
lipca. Niezłożenie sprawozdań grozi
m.in. wykreśleniem z listy OPP
uprawnionych do otrzymania 1%
podatku.

Zakończyły się dodatkowe zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ścisłych i języka angielskiego,
realizowane są ostatnie zajęcia wyjazdowe. Tak wyjazd w Bieszczady w ramach projektowego Klubu Młodych
Talentów relacjonują gimnazjalistki z Olszanicy: Jola Dziadosz i Martyna Małecka: „Uczniowie klasy II i III
gimnazjum z Olszanicy wraz z opiekunami panią Lucyną Sobańską i panią Danutą Jaracz wybrali się na
dwudniową wycieczkę, którą rozpoczęli w dniu 17.06.2014r.
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Ważne! Fundacja, która ma status
OPP, sporządza dwa sprawozdania
merytoryczne – jedno z tytułu bycia
fundacją (zazwyczaj do 31 grudnia),
drugie z tytułu posiadania statusu
OPP.

Wydarzenia w GPZB:

WAŻNE TERMINY DLA OPP

Ostatni wyjazd Klubu Młodych Talentów

LISTOPAD

Wyjazd realizowany był w ramach projektu „Moja szkoła, moją szansą” z Klubu Młodych Talentów.
Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem był zakład „Nowy styl” w Rzepedzi założony w 1992 roku przez
braci Adama i Jerzego Krzanowskich i będący dzisiaj największym zakładem produkcyjnym w gminie Komańcza.

30 listopada – ostateczna data uzyskania
statusu OPP, aby móc ubiegać się o 1%
podatku za 2014 r.
Do tego dnia organizacja musi uzyskać status
OPP (wpis w KRS o posiadaniu statusu), by
znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do
otrzymywania 1% za 2014 r.

GRUDZIEŃ

Kolejnym miejscem które odwiedziliśmy był klasztor nazaretanek, gdzie w
latach 1956 -1957 internowany był Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Po
wizycie w klasztorze, odwiedziliśmy cerkiew prawosławną w Komańczy.
Następnie udaliśmy się do Zagrody Chryszczata, gdzie zakwaterowaliśmy się.
Po krótkim wypoczynku udaliśmy się w góry. Doszliśmy do „Schroniska nad
Smolnikiem” gdzie też znajdowało się lotnisko. W schronisku powitały nas
bardzo sympatyczne psy. Kiedy schodziliśmy, czworonożni przyjaciele nie
chciały zostać przy schronisku, ale pójść z nami w dalszą naszą wycieczkę. Pod
wieczór skosztowaliśmy obiadokolacji która była zniewalająco pyszna,
podobnie jak pozostałe posiłki. Wieczór spędziliśmy na grze w siatkówkę,
ponieważ przy Zagrodzie znajdował się plac do siatkówki. Po czym, byliśmy
naprawdę wyczerpani fizycznie. Dlatego też, szybko poszliśmy spać. Dzień
18.06.2014r. rozpoczęliśmy od przejażdżki kolejką wąskotorową na trasie
Majdan-Przysłup-Majdan. Widoki były zapierające dech w piersiach, nie da się
opisać tych przeżyć, które doznaliśmy. Większość jechała tą kolejką pierwszy
raz, dlatego ten chwile były dla nich jeszcze większą atrakcją. Zmęczeni i pełni
wrażeń wróciliśmy zadowoleni do domów”
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31 grudnia – złożenie przez fundacje
sprawozdania z działalności do właściwego
ministerstwa
Każda fundacja ma obowiązek złożyć
sprawozdanie z działalności (sprawozdanie
merytoryczne) do ministra sprawującego nad
nią nadzór (wskazanego w statucie).
Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy, co dla
większości fundacji oznacza rok
kalendarzowy. W przepisach nie podano
terminu składania sprawozdania; przyjmuje
się, że należy je wysłać najpóźniej do końca
następnego roku (czyli sprawozdanie za 2013
r. do końca 2014 r.). Czasem ministerstwa
oczekują sprawozdań wcześniej, warto więc
termin sprawdzić (np. na stronie internetowej
ministerstwa).
Ważne! Fundacja, która ma status OPP,
sporządza dwa sprawozdania merytoryczne:
jedno z tytułu bycia fundacją, a drugie z tytułu
posiadania statusu OPP (najpóźniej do 15
lipca).

Wydarzenia w GPZB:

31 grudnia – zamknięcie roku

Podsumowanie VIII edycji programu Działaj Lokalnie 2013, inauguracja DL VIII-2014
15 czerwca w ustrzyckim domu kultury odbyło się podwójna uroczystość. Podsumowanie viii edycji
programu Działaj Lokalnie 2013 programu Polsko-Amerykańskie Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce a na terenie Bieszczadów realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i inauguracja kolejnej
edycji Działaj Lokalnie VIII-2014. 12 zrealizowanych projektów , których ogólnym celem było dobro wspólne,
wolontarystyczna praca prawie wszystkich koordynatorów i wielu innych ludzi zaangażowanych w realizację
projektowych działań.

Koniec roku to czas na tzw. zamknięcie roku
od strony księgowej, czyli:






Wszystko to sprawiło, że w 12 lokalnych społecznościach coś się działo, w jednych były to warsztaty
muzyczne zespołu Zamłynianki skierowane do pozostałych mieszkańców wsi i okolic, w innej warsztaty
kreatywnego pisania i literacki konkurs „Jest taka miejscowość”, w jeszcze innej zorganizowano sprzątanie
turystycznych szlaków zwieńczone rodzinnym rajdem. O plenerowej sali lekcyjnej przy szkole w Bóbrce
opowiadała Lucyna Kuncewicz, o zespole muzycznym powstałym przy gimnazjum w Uhercach Magdalena
Demkowicz , o obchodach 50 rocznicy Szkoły Nr 1 w Ustrzykach Dolnych Małgorzata Socha a o zajęciach
plastycznych i literackich dla dzieci spędzających wakacje w mieście Pani Daniela Zborowska z Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne.
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Sporządzenie protokołu z kontroli
kasy (przeliczona gotówka w kasie
powinna zgadzać się z ostatnim
raportem kasowym) oraz
przeprowadzenia weryfikacji sald
z zapisami w księgach (stan kasy
musi zgadzać się z dokumentem
księgowym przedstawiającym stan
środków w kasie) przez organizacje
przyjmujące lub dokonujące
płatności gotówką (prowadzące
kasę).
Przeprowadzenie weryfikacji sald
na rachunku bankowym z
zapisami w księgach (stan konta
bankowego na koniec roku musi
zgadzać się z dokumentem
księgowym przedstawiającym stan
środków w banku) przez organizacje,
które mają konto w banku.
Przeprowadzenie weryfikacji sald
należności i zobowiązań przez
organizacje, które mają przepływy
finansowe (wydatki, wpływy); w
przypadku stwierdzenia rozbieżności
wysłanie potwierdzenia sald
należności do dłużników organizacji
albo uiszczenie własnych zaległych
zobowiązań.
Opłacenie podatków i składek
przez organizacje, które mają
płatności wobec US (np. zaliczki na
podatek dochodowy od osób
fizycznych), ZUS i korzystają z
pieniędzy publicznych (zwykle,
zgodnie z zapisami umowy
dotacyjnej, organizacja musi zapłacić

Wydarzenia w GPZB:

Ważne linki:

Podsumowanie VIII edycji programu Działaj Lokalnie 2013 cd..
W drugiej części spotkania prezes Fundacji Bieszczadzkiej, Bogusław Pyzocha wręczył umowy dotacyjne
przedstawicielom 11 organizacji i grup nieformalnych, które otrzymały dotację w tegorocznym konkursie Działaj
Lokalnie. Są to: -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru- „Dziedzictwo naszą siłą! Ekomuzeum w
Nowosielcach Kozickich.-5500 zł - Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa- „Przystań nad Strwiążem.
Cztery kultury, cztery questy”-5200 zł - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Prosperita- „Naiwne wakacje moje Karpaty -moje korzenie”- 4000 zł - Stowarzyszenie Przy Granicy-„Wspólnie widzi się więcej”-5100 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w Gminie Solina- „Lotem pszczoły”-5500 zł - Ludowy Klub Sportowy
Olszanica-„Olszanica na sportowo”- 5000 zł - Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej -”Pamięć
Ocalona – Reaktywacja pomnika Aleksandra Fredro jako początek ścieżki historyczno - przyrodniczej „-4700 zł Ustrzycki Dom Kultury - Strefa wolności – zatańcz z nami! -5000 zł - Grupa nieformalna „Żukowianie”-„Hej od
Żukowa jadę”-5100 zł -„Grupa Nieformalna: Aktywni Razem „-"Kulturalnie i sportowo czyli mądrze i zdrowo"4700 zł -Grupa Nieformalna Bieszczadzki Uniwersytet Społeczny –„„Prawa Człowieka na Pętli Bieszczadzkiej”5200 zł

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

W tym roku w ramach Działaj Lokalnie powstaną questowe trasy w Nowosielcach Kozickich i w Krościenku,
dzieci i młodzież ze szkoły w Bóbrce poznają dogłębnie świat pszczół a ich koledzy z Olszanicy rozwijać się będą
sportowo. Będą miedzy innymi: warsztaty muzyczne, taneczne, zielarskie. Powstanie Młodzieżowy Dyskusyjny
klub Filmowy i Objazdowy Festiwał Filmowy. Nowo dotowanym życzymy powodzenia w realizacji
zaplanowanych działań.
Autor tekstu: Lucyna Sobańska, autor zdjęć: Jola Jarecka
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W kuchni Pana Antoniszaka
W ramach naszego projektu Młode Bieszczady postanowiliśmy zgłębić sekrety dobrej, starej bieszczadzkiej kuchni . W tym celu udaliśmy się na spotkanie z
miłośnikiem kuchni starego bieszczadu, panem Krzysztofem Antoniszakiem. Z tego co nam pan opowiedział możemy się dowiedzieć więcej niż z nie jednej książki
kucharskiej . Dzięki takim osobom jak pan Krzysztof możemy zgłębić sekrety dawnych przysmaków i dań.. Łemkowie i Bojkowie są rdzennymi mieszkańcami naszych
Bieszczad, ich zwyczaje i tradycja przetrwały po dziś dzień. Pan Antoniszak opowiedział nam o tym jak poznał tajemnice tej wspaniałej aczkolwiek niesamowitej
kuchni .

„Wszystko to co znajduje się w moich książkach ,,Kuchnia Bieszczadu” i ,,Kuchnia Bieszczadu z pogranicza łemkowsko-Bojkowskiego” zawdzięczamy oczywiście
właśnie gospodyniom domowym z dawnych czasów . To właśnie one spisywały wszystkie te przepisy dań , które same przyrządzały , ja tylko trochę je przyprawiłem i
nic więcej . Nawet gotuje w takich samych naczynia jak one , tylko oczywiście w nowych. Każdy sądzi , że nowe naczynia kuchenne z 21 wieku są wytrzymalsze, nie
przesiąkają zapachem itp. Ale to nie prawda, właśnie większość tych rzekomo nowoczesnych i niezniszczalnych naczyń zwykle okazują się nietrwałe. Za to naczynia
bojków były i są sto razy lepsze niż te obecnie „.
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Podczas spotkania pan Krzysztof opowiedział nam nie tylko o tradycji , ale i pewnych przepisach które z pewnością zainteresowałyby nie jednego doświadczonego
kucharza .
Autor tekstu: Katarzyna Kudełka kl. II , autor zdjęć: Klaudia Dziechciarz

Warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich Z Cisnej
6 czerwca w szkole odbyły się warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń w ramach realizacji Projektu Młode Bieszczady. Uczniowie samodzielnie pod okiem Gospodyń,
upiekli chleb i przygotowali ser. Zabawa była przednia. Mieliśmy okazję nauczyć się w jaki sposób wyrabia się ciasto, poznaliśmy całą recepturę pieczenia swojskiego
chleba. Z niecierpliwością czekaliśmy czy ciasto wyrośnie. Potem włożyliśmy je do forem i znów czekaliśmy czy się upiecze. Efekt końcowy był zdumiewający.
Wszystko się udało. Teraz nastąpiło to co najlepsze czyli degustacja. Panie z koła pochwaliły nasze wyroby. Chleb i ser czekały do poniedziałku, czyli finału naszego
projektu, kiedy to poczęstowaliśmy wszystkich tymi smakołykami. Poniżej podajemy przepis, który jest godny polecenia i sprawdzony.
Przepis na chleb :
1kg mąki ( przemiał 650 lub 550) wsypać do miski, dodać 1
szklankę siemienia lnianego, ½ szklanki pestek z dyni, ½
szklanki ziaren słonecznika, ½ szklanki płatków owsianych
górskich,1 ½ łyżki soli i 1 łyżkę cukru. , 7 dkg drożdży
zarobić z odrobiną mąki, cukru i letniej wody
Gdy drożdże „ ruszą” dodać je do mąki, dodać 1litr ciepłej
wody, wszystko dobrze wyrobić, odstawić do wyrośnięcia.
Wyłożyć do 2 wysmarowanych olejem foremek. Ciasto
„przyklepać” mokrą, zimną ręką. Piec w temperaturze
200-220 stopni przez około godzinę (wkładamy do
zimnego piekarnika).

Życzymy smacznego!
Tekst-Kinga Cycak.
Zdjęcia Klaudia Dziechciarz
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Sprawozdanie z finału projektu Młode Bieszczady- Cisna.
Dnia 9 czerwca 2014r. o godzinie 9:00 na głównym korytarzu Zespołu Szkół w Cisnej odbył się finał projektu edukacyjnego „Zdrowo jedz, zdrowo żyj” w
ramach kampanii regionalnej Młode Bieszczady. Wzięli w nim udział uczniowie naszego gimnazjum i zaproszeni goście, w tym przedstawiciele szkoły z Myczkowa.,
prezes Fundacji Bieszczadzkiej- Bogusław Pyzocha.Celem spotkania było przedstawienie efektów dwuletniej pracy uczniów w projekcie Młode Bieszczady.
W pierwszej kolejności dwóch uczniów przywitało wszystkich zebranych. Następnie przedstawili powód naszego spotkania. Jagoda i Emilka dokonały
prezentacji na temat racjonalnego żywienia, po czym Tomek, Kuba Piotrek, Szymon, Kasia i Kinga wytłumaczyli nam, na czym polega rola tłuszczów, cukrów i
białek w organizmie. Pięcioro uczniów z klasy II wykonało doświadczenia chemiczne i przedstawiło wnioski. Wyświetlono filmy min z warsztatów pieczenia chleba.
Następnie Klaudia i Kuba przedstawili wyniki BMI, a później odbyła się prezentacja upraw ekologicznych roślin. Pod koniec finału projektu odbył się konkurs
kulinarny oraz quiz na temat zdrowego żywienia. Na zakończenie rozstrzygnięto konkursy i wręczono nagrody.

W trakcie trwania imprezy wszyscy mieli okazję spróbować przygotowanego samodzielnie przez
młodzież chleba.
Projekt był bardzo interesujący a sens organizowania takich imprez jest słuszny, ponieważ możemy
się wiele nauczyć i dowiedzieć. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni.
Tekst: Kinga Cycak
Zdjęcia: Klaudia Dziechciarz
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Wieści z gimnazjum w Komańczy:
Dzień Kobiet w Zespole Szkół w Komańczy
Męska część Samorządu Uczniowskiego przygotowała wszystkim paniom i dziewczętom naszej szkoły rozśpiewane życzenia. Dawid Kułak, Patryk Krzesiński przy
akompaniamencie gitar, na których grali Jakub Miszczyszyn i Karol Kijowski, zaśpiewali przebój Czerwonych Gitar, a Patryk Jarosz pięknie wyrecytował życzenia. Po
części artystycznej chłopcy obdarowali wszystkie koleżanki słodyczami oraz wręczyli kartki z życzeniami. Nasz Samorząd nie zapomniał o piękniejszej części grona
pedagogicznego - wszystkie panie pracujące w szkole zostały wyróżnione drobnym upominkiem.
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Z wielkanocnymi życzeniami
We wtorek 15 kwietnia odwiedziliśmy instytucje współpracujące ze szkołą. Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych w imieniu całej społeczności szkolnej
składaliśmy życzenia oraz wręczaliśmy własnoręcznie przygotowane stroiki świąteczne.
Dziękujemy wszystkim za miłe przyjęcie oraz za przepyszne słodkości.
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Anioł Bieszczadzkich Wolontariuszy w Komańczy
W przeddzień Pikniku Rodzinnego odebraliśmy od uczniów z Gimnazjum w Rakowej Anioła Bieszczadzkich Wolontariuszy.
Z uczniami z Rakowej spotkaliśmy się na wzgórzu Gruszka koło Leska, w połowie drogi między naszymi szkołami. Przy okazji tego spotkania poznaliśmy tragiczną
historię tego miejsca. Z 5 na 6 lipca 1940 roku 112 patriotów polskich, którymi byli ludzie różnych zawodów oraz młodzież polska z różnych stron kraju zostali
wywiezieni do lasu na Gruszce. Tam dokonano na nich masowej egzekucji, gdzie po jej zakończeniu zasypano mogiły ziemią. Nasi koledzy odczytali wiersz, który
wygrał konkurs literacki, a my zaśpiewaliśmy piosenkę „Znów wędrujemy”. W promieniach słońca wracaliśmy z Aniołem do Komańczy. Następnego dnia po
głównej części naszego pikniku przekazaliśmy Anioła Bieszczadzkich Wolontariuszy wraz z listem do społeczności uczniowskiej Gimnazjum nr 2 w Ustrzykach
Dolnych pani Alicji Gruzie – wiceprezesowi Fundacji Bieszczadzkiej, która zawiozła go do Ustrzyk Dolnych.
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Piknik Rodzinny w Komańczy
W dniu 7 czerwca w naszej szkole odbył się Piknik Rodzinny. Wzięli w nim udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi. Przybyli również zaproszeni
goście i inni mieszkańcy z terenu naszej gminy. Przy pięknej, słonecznej pogodzie uczestnicy mogli skorzystać z szerokiej oferty atrakcji - dmuchanej zjeżdżalni,
jazdy konnej, malowania twarzy, rodzinnych zawodów sprawnościowych i międzyklasowych rozgrywek w siatkówkę. Można było pobawić się przy muzyce,
skorzystać z loterii fantowej, obejrzeć występy laureatów konkursu piosenki, sekcji karate i tanecznej, a także smacznie zjeść. Całości dopełnił występ zespołu
łemkowskiego Łem My z Komańczy oraz gwiazdy wieczoru - kapeli My Bike, przy którym zarówno młodsi jak i starsi świetnie się bawili, dając pokaz swoich
umiejętności wokalnych i tanecznych.

Podczas pikniku odbył się również finał dwuletniego projektu "Młode Bieszczady", realizowanego przez Fundację Bieszczadzką. W projekcie brali udział
gimnazjaliści, którzy uczyli się dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności uczniowskiej i lokalnej. W opinii uczestników pomysł pikniku był świetny,
a impreza bardzo udana.
Samorząd Uczniowski z Gimnazjum w Komańczy
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Przyjęcie Anioła do gimnazjum w Rakowej
W kolejnych dniach od 24 maja do 14 czerwca odbywały się w bieszczadzkich gimnazjach imprezy, promujące i podsumowujące działania projektu „ Młode
Bieszczady”. Spotkaniom tym towarzyszyła wędrująca od szkoły do szkoły postać Anioła Wolontariusza. 5 czerwca 2014r. czteroosobowa delegacja uczniów
Gimnazjum z Ropienki odwiedziła naszą szkołę w celu przywiezienia statuetki „ Anioła Wolontariatu.” Wspólnie uczniowie – Goście i my zaśpiewaliśmy piosenkę
o Bieszczadach i później została przekazana statuetka. Anioł Towarzyszył nam podczas naszej imprezy w dniu następnym. Przekazana została nam piękna,
słoneczna pogoda, wesoła zabawa, emocje sportowe.
Po uroczystości Anioła oddamy do kolegów z Gimnazjum w Komańczy.
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Spotkanie z lokalnym artystą
W sobotę 31 maja 2014 r. uczniowie Gimnazjum w Rakowej, biorący udział w projekcie Młode Bieszczady odwiedzili lokalnego artystę Bogusława
Iwanowskiego. Pan Bogusław pokazał nam swoją kolekcję prac wykonanych w drewnie. A oto krótka biografia Bogusława Iwanowskiego
Urodził się w wiosce Dorguń, położonej między Grodnem a Augustowem. Nowa granica po wojnie przecięła Białostocczyznę. Z częścią własnej rodziny znalazł się
po wschodniej stronie. Jego wioska licząca 150 zagród jako ostatnia poddała się rusyfikacji. Do końca stawiała zacięty opór przeciw pozbawieniu jej prywatnej
własności na rzecz kołchozów Przeżył gehennę bolszewickiej kolektywizacji, obóz pracy w tajdze, budowę elektrowni wodnej w Kujbyszewie. Do dzisiaj pozostało
to w nim. Ciągle szuka siebie i przeżywa świat swego dzieciństwa, ginących Kresów. Świat, który mocno wrył się w jego psychikę i w ten powtarzalny, niezwykle
ekspresyjny sposób uzewnętrznia się w jego rzeźbach. Doświadczył w życiu głodu, zimna, nędzy, poniewierki i ukazuje to w swoich rzeźbach. "Łagiernik" idący
przed siebie w obszarpanym szynelu, z połataną torbą przerzuconą przez ramię i kosturem w dłoni wygląda jak żywy. Matka Boska rysami twarzy przypomina
zatroskaną i spracowaną wiejską kobietę.
Po spotkaniu z Panem Iwanowskim odbyło się ognisko które dobrze wspominamy.

Tekst i zdjęcia: uczniowie kl. II
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Rozstanie z Aniołem.
Po zakończeniu pikniku w Ropience delegacja uczniów w składzie: Justyna, Paulina, Wiktoria i Maciej wraz opiekunem pojechała do kolegów z Gimnazjum
w Rakowej. Nasi przyjaciele na czele z panem dyrektorem Kazimierzem Kociszewskim i Gronem Pedagogicznym wyszli nam na spotkanie przed szkołę, gdzie
nastąpiło uroczyste przekazanie figurki Anioła Wolontariusza. Nasi uczniowie wygłosili humorystyczny wiersz Beaty Kołodziej pt. "Kolorowe Anioły". Przy
akompaniamencie gitary nasza grupa wykonał utwór Starego Dobrego Małżeństwa pt. „Makatka z aniołem” a następnie wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę tego
samego zespołu pt. „Bieszczadzkie anioły”. Gdy się upewniliśmy, że zostawiamy Anioła w dobrych rękach- wróciliśmy do domów.
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… a tak Ropienka przyjmowała Anioła Wolontariuszy
W trzynastym dniu wędrówki Anioł Wolontariatu wylądował na Świętej Górze Lotników w Bezmiechowej. W to piękne i urzekające miejsce przywieźli go lescy
uczniowie aby przekazać tego wędrującego anioła gimnazjalistom z Ropienki. Rozśpiewany korowód na tle pięknej tęczy przekazał statuetkę ropienczanom
wystrojonym w kolorowe stroje ludowe. Uczniowie z Ropienki przy akompaniamencie gitary zaśpiewali piosenki, przybliżyli kolegom z Leska historię szybowiska i
wyrecytowali wesoły wiersz Beaty Kołodziej pt. "Kolorowe Anioły". Po przekazaniu anioła młodzież opowiadała wrażenia, jak zrobiło na nich to niesamowite
miejsce. Nikt nie chciał wracać „na ziemię”.
Są na świecie Anioły zielone;
One patrzą na mnie ciekawie
i w pośpiechu płoszą motyle,
kiedy biegam boso po trawie.
Gdy za oknem wciąż pada i pada,
krople deszczu kapią jak łezki,
wtedy leci do mnie z pomocą
prosto z nieba - Anioł niebieski.
A gdy zasnę, Anioły
tańczą taniec wesoły
i na fletach grają do rana;
Moje prośby i smutki,
nawet pacierz za krótki
zostawiają przed tronem Pana.
Gdy na sercu mi ciężko i płaczę,
biały Anioł smutki rozumie
i otula swymi skrzydłami
i pociesza mnie tak, jak umie.
A wesołe Anioły różowe
kiedy piję sok malinowy,
wysyłają do mnie całuski,
sto pomysłów sypią do głowy.
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Wojtkówka w Suchych Rzekach
W dniach 6-7 maja 2014r. młodzież z Gimnazjum w Wojtkówce wzięła udział w zajęciach terenowych w ramach programu „Zachowajmy piękno i walory
przyrodnicze Bieszczadów”. Warsztaty odbyły się w stacji Terenowej BdPN w Suchych Rzekach. Uczniowie naszego gimnazjum od wielu lat biorą udział w
zajęciach. Na powyższy program składają się zajęcia kameralne prowadzone w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych, z zastosowaniem
atrakcyjnych metod i środków dydaktycznych (laboratorium, sprzęt audiowizualny), oraz warsztaty terenowe, które odbywają się w oparciu o Terenową Stację
Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych ścieżek przyrodniczych. Uczniowie w ramach zajęć poznali, wiele
zagadnień z zakresu geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geologii, gleboznawstwa, fitosocjologii, florystyki, zoologii hydrobiologii oraz historii gospodarczej
regionu. Ekologiczne powiązanie tych wszystkich treści w dynamiczny system funkcjonowania bieszczadzkich ekosystemów, dokonało się w trakcie praktycznych
zajęć w terenie przeprowadzanych wiosną.

Autor tekstu i zdjęć:

Tekst i zdjęcia: Piotr Kaczmaryk

Piotr Kaczmaryk
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Anioł w Gimnazjum Wojtkówce
W dniach od 24 maja do 14 czerwca odbywają się imprezy, promujące i podsumowujące nasze działania. Spotkaniom tym towarzyszy wędrująca od
szkoły do szkoły postać Anioła Wolontariusza. Na zaproszenie Uherczan 10 czerwca 2014r. czteroosobowa delegacja uczniów naszej szkoły: Justyna, Monika,
Natalia i Patrycja - pojechała do zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych w celu przywiezienia statuetki „ Anioła Wolontariatu.”
Nasza grupa wzięła udział w imprezie z okazji zakończenia projektu „Młode Bieszczady”.

Najpierw był pokaz jazdy konnej, podsumowanie projektu „Młode Bieszczady” oraz projektu gimnazjalnego „Szwajcaria w naszych oczach”. Obejrzeliśmy
również pokaz strażacki. Potem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród oraz uroczyste przekazanie „Anioła Wolontariatu”, którego powitaliśmy
słowami wiersza pt. „Jesteś aniołem”.
Po uroczystości zawieźliśmy Anioła do kolegów z Gimnazjum w Zagórzu.
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„Jesteś aniołem”
Anioły są ludźmi niosącymi światło. Tam, gdzie są, robi się jasno i przejrzyście.
Anioły są ludźmi, którym dano w raju
rodzaj pierwotnej radości.
Anioły pomagają stanąć na nogi ludziom załamanym
i w niewidzialny sposób utrzymują równowagę świata.
Czujesz w nich trochę tajemnicę
niezgłębionej dobroci, która pragnie cię objąć.
W ludziach tych czuję, jak przychodzi do mnie Bóg
ze swoją czułością i rozważną troskliwością.
Masz problem. Utknąłeś w nim.
I gdzieś ktoś za pomocą niewidzialnej anteny
otrzymuje sugestię, coś w rodzaju nakazu,
by do ciebie przyjść i ci pomóc,
pchnąć cię naprzód lub cię pocieszyć.
„Jesteś aniołem”- mówisz do mężczyzny czy kobiety.
Odetchnąłeś, znów widzisz światło, minęła udręka.
Ale anioły nie zjawiają się na zawołanie czy za opłatą.
Najczęściej przychodzą zupełnie nieoczekiwanie, wskazują drogę,
rozwiązują problem i znikają, nie czekając na podziękowania.
Są jeszcze na świecie anioły, ale jest ich za mało.
Dlatego panuje jeszcze tyle ciemności i niedoli.
Bóg szuka aniołów pośród współczesnych ludzi.
Ale wielu już go nie dostrzega, już nie słucha.
Ich antena już nie odbiera i już nie nadaje.
Chodź, jesteś aniołem, a w twoim otoczeniu
jest dosyć ludzi, dla których możesz być aniołem.
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Wojtkówka -na konkursie w Uhercach Mineralnych
27 maja 2014 czworo uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w czwartej
edycji międzyszkolnego konkursu „Odkrywamy piękno poezji i piosenki
polskiej”. Konkurs podzielony był na dwie kategorie: poezję recytowaną i
poezję śpiewaną oraz na dwie grupy wiekowe: szkoły podstawowe k. IV – VI
i Gimnazjum. W konkursie recytatorskim wzięło udział 23 uczniów w tym 13
gimnazjalistów, natomiast w poezji śpiewanej wystąpiły trzy zespoły. Naszą
szkołę reprezentowali:
Uczennica klasy I Patrycja Zawalska, oraz troje uczniów klasy III, Natalia
Podkalicka, Łukasz Rycąbel oraz Alicja Pasławska, która zajęła III miejsce w
kategorii szkół gimnazjalnych recytując wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Pan
od przyrody”. Oczekiwanie na werdykt komisji konkursowej uprzyjemniły
piosenki śpiewane przez zespoły wokalne biorące udział w konkursie.
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
Serdecznie dziękujemy Pani Anecie Chmielowskiej, za poświęcony czas i
przygotowanie nas do konkursu.

Autor tekstu: Natalia Podkalicka
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Rodzina to nasz największy skarb.
Życzenia, śpiew, taniec i humor zdominowały popołudniowe spotkanie z rodzinami, które odbyło się 8 czerwca 2014 roku o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej
Wojtkówka-Chwaniów. Gimnazjaliści przygotowali ciepły, serdeczny występ dla swoich najbliższych, chcąc pokazać i przekazać jak ważna dla wszystkich jest
RODZINA.
Wszystkich, licznie zgromadzonych gości, powitali sołtys wsi pan Edward Krupiński oraz dyrektor szkoły pani Małgorzata Pencarska. Następnie sceną
„zawładnęła” młodzież, która pod czujnym okiem pani Natalii Kociuby przygotowała humorystyczny montaż słowno-muzyczny odzwierciedlający obraz
współczesnej
rodziny.
Przedstawienie
wywołało
uśmiech
na
twarzach
zebranych.
Po obejrzeniu spektaklu, który został nagrodzony gromkimi brawami, był czas na wspólną zabawę. Nie obyło się także bez pięknych życzeń i kwiatów
przygotowanych przez uczniów i panią Beatę Wójtowicz.
Uczniowie wraz z Dyrekcją nie
zapomnieli
o
przygotowaniu
konkurencji dla rodzin, przy których
wszyscy
świetnie
się
bawili.
Uroczystość uświetnił występ zespołu
"Wiarczanki". Po części oficjalnej
zorganizowana
została
zabawa
taneczna. Wszyscy zebrani do późnych
godzin wieczornych bawili się przy
muzyce zespołu „Alcanto”.
Występy
wszystkich
uczestników
spotkania, jak i rodzinna atmosfera
towarzysząca wszystkim gościom oraz
wspaniały, słodki poczęstunek - były
niezapomnianym
akcentem,
wieńczącym tak wspaniałe święto.

Natalia Podkalicka i Monika Mazur
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Gimnazjum w Wojtkówce na zajęciach preorientacji zawodowej
Uczniowie klasy III przez cały rok szkolny na zajęciach preorientacji zawodowej przygotowywali się do podjęcia ważnych decyzji życiowych – wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej, a niektórzy z nich wyboru zawodu. Po zajęciach teoretycznych na których poznawali swoje zalety, wady, uzdolnienia i predyspozycje,
po warsztatach z psychologiem, po spotkaniach z przedstawicielami różnych szkół ponadgimnazjalnych przyszedł czas na poznanie niektórych profesji z bliska.
Pod opieką swojej wychowawczyni H. Paszkowskiej trzecioklasiści wybrali się do Ustrzyk Dolnych i Krościenka. Celem ich wyjazdu było przyjrzenie się z
bliska pracy służb mundurowych: strażaków, policjantów, pograniczników i celników oraz poznanie ścieżki kształcenia, warunków i specyfiki pracy służb
mundurowych.
Pracownicy KP Państwowej Straży Pożarnej szczegółowo omówili warunki pracy, zadania i zasady funkcjonowania straży pożarnej. Przypomnieli także
szczegółowo zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Największe zainteresowanie wzbudził sprzęt strażacki, a szczególnie samochody, którymi
strażacy udają się na akcje. W KP Policji uczniowie oglądali m.in. tzw. niebieski pokój, ale najwięcej emocji wywołała cela dla osób zatrzymanych, w której
oczywiście wszyscy uczestnicy wycieczki chwilę posiedzieli. Na przejściu granicznym w Krościenku trzecioklasiści zostali zaznajomieni z pracą celników i straży
granicznej. Z zainteresowaniem oglądali prezentacje i film o pracy tych służb. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zdjęcia towarów nielegalnie przewożonych
przez granicę i eksponaty zatrzymane przez celników oraz spotkanie z psem pracującym na przejściu. Niestety z uwagi na bardzo duże opady deszczu nie
mogliśmy pooglądać całego przejścia granicznego w Krościenku.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Podziękowania
Dyrektor, wychowawca i uczniowie klasy III Gimnazjum w Wojtkówce składają serdeczne podziękowania pracownikom KP Państwowej Straży Pożarnej w
Ustrzykach Dolnych, KP Policji w Ustrzykach Dolnych, Placówki Straży Granicznej w Krościenku i Oddziału Celnego w Krościenku za podzielenie się
merytoryczną wiedzą i zawodowym doświadczeniem. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych profesji pomoże naszym uczniom w dokonaniu
mądrych życiowych wyborów i ukierunkuje ich dalsze kształcenie.

Życzymy wielu sukcesów w realizowaniu planów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. Szczególne życzenia należą się strażakom i
pogranicznikom, którzy obchodzili niedawno swoje święto – o czym nie zapomnieli uczniowie i z tej okazji wręczyli im tradycyjne laurki. Jeszcze raz bardzo
dziękujemy.
Tekst i zdjęcia: SU Wojtkówka
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Wojtkówka u Kopernika
17 czerwca 2014 r. uczniowie Gimnazjum w Wojtkówce uczestniczyli w Podkarpackim Festiwal Nauki i Techniki. „ Nauka nie musi być nudna” – pod takim hasłem
odbywał się Podkarpacki Festiwalu Nauki i Techniki w Ustrzykach Dolnych. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, ciekawych zajęć i wykładów, na których
nikt się nie nudził. Festiwal Nauki i Techniki był skierowany głównie do uczniów. Poprzez zabawę i ciekawe eksperymenty miał ich zachęcić do przedmiotów
ścisłych, takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Główną atrakcją festiwalu była wystawa „Eksperymentuj” oraz pokazy przygotowane przez Centrum Nauki
Kopernik. W czasie festiwalu młodzież mogła między innymi zobaczyć wystawę samolotów, rakiet i modeli kosmicznych, wziąć udział w ciekawych
doświadczeniach oraz eksperymentach naukowych. Atrakcją były także wirtualne loty samolotem oraz interaktywne stoiska. Równie interesujące okazały się
warsztaty z fotografii, w których bardzo licznie uczestniczyła nasza szkoła.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Festiwal Nauki i Techniki w Ustrzykach Dolnych
Organizatorami festiwalu w Ustrzykach Dolnych był Samorząd Województwa Podkarpackiego, Zespół Szkół Licealnych im Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach
Dolnych oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z Mielca - jako koordynator zadania projektu systemowego. Spotkania odbyły się w budynku Zespołu
Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Mikołaja Kopernika 4.

Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki jest częścią dużego projektu systemowego, którego liderem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. W tej edycji
głównym celem było dotarcie z festiwalowymi atrakcjami do dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, które mają utrudniony dostęp do takich wydarzeń i
zainteresowanie ich naukami ścisłymi.
Tekst i zdjęcia: Piotr Kaczmaryk
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
WOJTKÓWKA – wycieczka szkolna po Bieszczadach
16 czerwca grupa uczniów naszej szkoły udała się na wycieczkę szkolną. Celem wyjazdu było poznanie atrakcji turystycznych naszego regionu. Pierwszym
punktem programu był pobyt w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. Tam uczniowie poznali roślinność obszaru Bliskiego Wschodu w Ogrodzie Biblijnym oraz
sakralną architekturę drewnianą obszaru pogranicza polsko- słowacko-ukraińskiego w Centrum Kultury Ekumenicznej. Następnie w Solinie podziwialiśmy piękne
widoki najpierw z zapory, a potem ze statku w czasie rejsu po Jeziorze Solińskim. Dla ochłody weszliśmy do środka zapory i oglądaliśmy ją od wewnątrz.
Poznaliśmy historię budowy zapory solińskiej i zasady jej funkcjonowania dzisiaj. Ostatnim punktem naszej wyprawy była ścieżka dydaktyczną Żuków w
Ustianowej, gdzie urządziliśmy ognisko i pieczenie kiełbasek. Było wspaniale. Dziękujemy paniom organizatorkom: A. Chmielowskiej i H. Paszkowskiej.

Tekst i zdjęcia: Piotr Kaczmaryk
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Debata Samorządowa „Ekoraban 2014”
14 maja w Gimnazjum w Zagórzu odbyła się już po raz drugi Debata Samorządowa „Ekoraban 2014”, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele
samorządów uczniowskich wraz ze swoimi opiekunami ze wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Zagórz. Tematem przewodnim tegorocznej debaty była
szeroko pojęta edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, a pośrednio również zdrowia nas wszystkich. Młodzi samorządowcy pracowali w
sześciu grupach pod czujnym okiem naszych gimnazjalnych liderów ekologii, p. Ewy Bryły-Czech i p. Krystyny Witowicz. Międzyszkolne drużyny zmagały się z
różnorodnymi zadaniami, m.in.: rozwiązywali test wiedzy ekologicznej, fotozagadki, rebusy i gry przyrodnicze, oznaczali i rozpoznawali za pomocą kluczy gatunki
roślin i zwierząt, rozpoznawali głosy ptaków, musieli wykazać się znajomością środowiska życia bieszczadzkich ssaków oraz przedstawić je w formie plakatu.
Oprócz wiedzy i umiejętności uczniowie musieli wykazać się znajomością lokalnych problemów ekologicznych oraz zaproponować metody poprawy jakości
naszego środowiska. Gościem Ekorabanu był kierownik Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Zasławiu, p. Mirosław Kaźmierczak, który podzielił się
swoimi doświadczeniem w wieloletnim działaniu na rzecz ochrony środowiska oraz praktycznymi wskazówkami co każdy z nas może zrobić dla Ziemi. Udzielił
również wielu cennych wskazówek młodym fotografom przyrody oraz zaprosił wszystkich do odwiedzania GCE w Zasławiu.

Ostatnim zadaniem z jakim zmierzyli się nasi goście było przygotowanie kreacji z recyklingu i pokaz Eko-mody. Liczyła się inwencja twórcza i wyobraźnia. Każda z
grup przygotowała jeden oceniany strój (ale niektórym ta zabawa tak się podobała, że stworzyli dwie a nawet trzy kreacje). Warto podkreślić twórczą, radosną i
zespołową atmosferę, jaka panowała podczas przygotowywania kostiumów. Komisja miała nie lada problem aby dokonać oceny tak pomysłowych i
artystycznych „dzieł”.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Debata Samorządowa „Ekoraban 2014” cd..

Podsumowując debatę Pan dyrektor, Tomasz Rudy podziękował młodym samorządowcom za
przybycie, pogratulował wiadomości,
umiejętności przyrodniczych, twórczego rozwiązywania
problemów oraz umiejętności pracy zespołowej. Pani Krystyna Witowicz zaprosiła wszystkich
uczestników Ekorabanu na 12 czerwca, kiedy nastąpi ogłoszenie wyników ich konkursowych zmagań i
będą przyznane nagrody dla najlepszej drużyny. Na zakończenie Pan Dyrektor oraz p. Ewa Bryła-Czech
i p. Krystyna Witowicz wręczyli uczniom szkól podstawowych pamiątkowe dyplomy potwierdzające ich
udział w Gminnej Debacie Samorządowej .
Tekst i zdjęcia
Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Zagórzu
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Wycieczka w ramach kampanii regionalnej projektu „Młode Bieszczady” ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Pomocna woda”
Uczniowie naszego gimnazjum w Birczy poznawali w maju swoją najbliższą okolicę poprzez wędrówki piesze. Trasę naszej wycieczki wyznaczała ścieżka
przyrodniczo-dydaktyczna „Pomocna woda” o długości 4200m. położona we wsi Stara Bircza. Prezentuje ona zbliżone do naturalnych lasy porastające
południowe stoki doliny Stupnicy, ciekawą rzeźbę terenu i krajobraz kotliny Birczy. Jej osobliwością jest cudowne źródełko wypływające u stóp
wielowiekowego buka rosnącego w głębi lasu – obiektu kultu maryjnego. Nazwa trasy pochodzi właśnie od nazwy tego cudownego źródełka znajdującego się
wśród ostępów pozostałości puszczy karpackiej.
Jak podaje legenda źródełko uważane jest za cudowne od momentu uzdrowienia
niewidomej dziewczynki, która przemywszy oczy cudowną wodą przewidziała.
Mimo, iż mieszkamy w Birczy nikt z naszej grupy jeszcze tu nie był. Chociaż wyprawa
błotnistą drogą i stromymi zboczami góry nie należała do najlżejszych, wszyscy z
uśmiechami na twarzy dotarliśmy do źródła, napełniając nasze butelki cudowną wodą.
Wycieczka była bardzo rzeczowa ponieważ za przewodnika służył nam pan Paweł Dec
pracownik Ośrodka Edukacji leśnej przy LKP Lasy Birczańskie, szczegółowo zapoznając nas z
gatunkami roślin i zwierząt obecnych na tym terenie.

Tekst i zdjęcia : Samorząd Uczniowski
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Myczków z wizytą w Cisnej
W poniedziałek 19.06 2014 odwiedziliśmy naszych kolegów z gimnazjum w Cisnej, którzy w tym właśnie dniu świętowali finał kampanii „Młode
Bieszczady” pod hasłem „JEDZ ZDROWO, ŻYJ ZDROWO”. Byliśmy ciekawi jakie atrakcje przygotowali nasi znajomi. Okazało się, że był to przyjemnie i pożytecznie
spędzony czas. Nie tylko pogłębiliśmy naszą wiedzę na temat zdrowego żywienia, pooglądaliśmy przygotowane prezentacje, ale też skosztowaliśmy upieczonego
przez uczniów chleba i zdrowych przekąsek. Pod koniec spotkania przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w konkursie wiedzy dotyczącej zdrowej żywności.
Nasi opiekunowie mogą być z nas dumni!!! Zajęliśmy PIERWSZE MIEJSCE. Nagrodą okazała się ogromna micha pięknych truskawek, którymi dzieliliśmy się z
zapałem aż do wyczerpania zapasów. Bardzo miło wspominamy tę wizytę, to, że się wszyscy spotkaliśmy i że nasze kontakty uległy zacieśnieniu.
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