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BIULETYN INFORMACYJNY 
GRUPY PARTNERSKIEJ  ZIELONE BIESZCZADY 

 

 
 
 
 
             Nr 1 / 2014    (47)                               styczeń  2014 

 

 

 

 
 
Za oknem śnieg  i zawierucha, to 
dobry czas na lekturę styczniowego 
numeru Biuletynu Informacyjnego 
Grupy Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady”  
Cieszyć powinno, że okres 
poświąteczny, karnawał, obfitują w 
wydarzenia związane z tradycją, 
obrzędami i zwyczajami 
regionalnymi.  O nich dużo w 
naszym biuletynie. 
.Jak zwykle zapraszamy  do 
nadsyłania materiałów o 
wydarzeniach, które dzieją się w 
Państwa organizacjach.  
 

Zespół Fundacji 

Bieszczadzkiej 
 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:    
1. Wydarzenia w GPZB: 
 
 Zebranie zarządu Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady” w Średniej Wsi 
 Kolędowanie w Polanie 
 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP u Salezjanów 
 Konkurs szopek w Polanie 
 Zakończenie projektu „Ocalić od zapomnienia-polańskie zbiory historyczne” 
 Wigilia u przedszkolaków w Ropience 

2. BIULETYN „MŁODE BIESZCZADY” 
 

 6 grudnia 2013r. Święty Mikołaj gościł w Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi. 
 Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Mchawie 
 Stroiki od młodzieży ze Mchawy 
 Sto lat górnikom w Ropience 
 Jasełka w Zespole Szkół w Myczkowie 
 Konkurs „ Na najpiękniejszy świąteczny wystrój klasy”. Myczków 
 Z Wojtkówki na Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima  
 Mikołaj nie zapomniał o Gimnazjum w Wojtkówce! 
 Wigilia szkolna w Polanie 

 Ropienka szachuje w Lesku  
 Wieczornica w Ropience 

3. Konkursy dotacyjne i szkolenia 
 

10 lat Fundacji Bieszczadzkiej 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Zebranie zarządu stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady” w Średniej Wsi 
 
W dniu 7 stycznia w gospodarstwie agroturystycznym Słoneczna Chata państwa Bytnarów w Średniej Wsi 
miało miejsce posiedzenie zarządu stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne (GGG) „Bieszczady”.  
Prezes pan Roman Glapiak omówił krótko ostatnie wydarzenia.  

13 grudnia 2013 r w Berezce odbyły się obchody XX -  lecia GGG – Bieszczady i XX – lecia Agroturystyki 
na Podkarpaciu połączone z konferencją naukową  „ Z tradycją w przyszłość . . .”pod patronatem posłów E. 
Łukacijewskiej, Bogdana Rzońcy, marszałka Władysława Ortyla, rektora WSI i Z w Rzeszowie Prof. Tadeusza 
Pomianka i prezesa PROT Jarosława Reczka. W uroczystościach uczestniczyli nasi agroturyści, agroturyści ze 
Stowarzyszenia Agroturystycznego „GG” w Boguchwale, zaproszeni goście, dziennikarze  - ogółem 102 
osoby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas uroczystości zostali odznaczeni : Andrzej Gąsiorowski, Roman Glapiak i Wiesław Matuszewski 

srebrnymi krzyżami zasługi „za rozwój agroturystyki na Podkarpaciu”. Odznaczeniami resortowymi: 
Bogusława Kucharyk, Roman Być, Marcin Budzyk –„Za zasługi dla Turystyki”. Listami gratulacyjnymi 
Marszałka: Stanisława Pacześniak Teleśnica 11, Władysław Cienki Berezka 30, Witold Smoleński Serednie 1, 
Stanisław Drozd Myczków31, Roman Być Komańcza 197. Listami gratulacyjnymi PROT: Małgorzata 
Koncewicz Rajskie 3, Bogumiła Kucharyk Berezka 23, Ewa Szydłowska Wołkowyja 8, Artur Wojtas Berezka 4, 
Stanisław Wethacz Dołżyca 1, Franciszek Barzowski Polańczyk ul. Bieszczadzka 1. Listem gratulacyjnym PFTW 
:Gospodarstwa Gościnne” - Roman Glapiak z Dźwiniacza. 

 

 
 

PIERWSZE SZKOLENIA            
Z FIO - 2014 

 
 

Centrum Informacji i Wspomagania w 

Lesku, serdecznie zaprasza na szkolenie 

pt. "Metodologia pisania wniosków 

FIO", które odbędzie się 6 i 7 lutego 

2014r. w siedzibie CIW w Lesku. 

Tematyka została dobrana w związku 

planowanym na początek lutego 

ogłoszeniem naboru wniosków z 

Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. 

Szkolenie rozpocznie się obiadem o 

godz. 14:00. Wszyscy uczestnicy 

otrzymają materiały szkoleniowe oraz 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu 

prosimy o kontakt z biurem CIW, w celu 

zapisania się na listę uczestników. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy 

przyjmowane będą mailowo, 

telefonicznie bądź osobiście, do 3 

lutego 2014r. do godz. 17:00. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Zebranie zarządu stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady” w Średniej Wsi cd.. 

 
Zakończył się projekt  współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013. Projekt „ANIMATOR W 
KARPATACH- w zagrodzie karpackiej rozmawiamy o tożsamości i kulturze regionu to działania partnerskie 
skierowane do: społeczności kwaterodawców tworzących Stowarzyszenie, urzędów administracji samorządowej 
i instytucji kultury, mieszkańców powiatu bieszczadzkiego i leskiego. Celem projektu było zwiększenie znaczenia 
zrównoważonego rozwoju Bieszczad z poszanowaniem tożsamości karpackiej w powiecie bieszczadzkim i 
leskim. Projekt był realizowany od 01 maja do 31 grudnia 2013r. Odbyły się warsztaty „Akademia Karpacka”- 
skierowane do grupy 16 –tu osób zainteresowanych Karpatami, Bieszczadami. Ludzi aktywnych społecznie, 
lubiących turystykę, promujących i tworzących kulturę regionu. Przeprowadzono certyfikację zagród karpackich- 
15 obiektów- miejsc pełniących zarazem funkcję edukacyjną, kulturalną i wypoczynkową, odbyły się cztery 
imprezy promujące tożsamość karpacką, dwa spotkania strategiczne dla urzędów administracji publicznej i 
instytucji kultury, konferencja podsumowująca projekt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na zebraniu w Średniej Wsi wręczono certyfikat „Zagroda karpacka” dla Stadniny koni huculskich 

Serednie Małe p. Karoliny i Witolda Smoleńskich , którzy byli nieobecni na obchodach XX lecia GGG. 
Sekretarz pan Andrzej Gąsiorowski przeczytał szczegółowy plan pracy zarządu w roku 2013. 
W lutym odbyło się posiedzenie zarządu w Lesku. 
Na wyjazdowym posiedzeniu zarządu w Wołkowyi wybrano nowego prezesa gminnego Koła w Wołkowyi 
którym został pan Andrzej Koncewicz z Rajskiego. 

 
 
 
 
 

 

RUSZA OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS GRANTOWY 
PROGRAMU „RÓWNAĆ 

SZANSE 2014” 
 

 
Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki 

któremu poczują się oni ważni i 
docenieni! 

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 
Programu „Równać Szanse 2014” na 
projekty dla młodych ludzi. Takie, o 
których będzie głośno w całej okolicy! 
Takie, które odmienią życie uczestników! 
Takie, z których to oni sami będą dumni! 
Nieważna jest dziedzina – ważny jest 
rozmach, zaangażowanie i samodzielność 
młodych ludzi. 

Udział w Programie „Równać Szanse 
2014” to prestiż i dowód profesjonalizmu. 
Twórcą programu jest Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności, a 
prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i 
Młodzieży – najlepsze rekomendacje i 
najlepsze towarzystwo, gdy chce się 
zyskać status naprawdę skutecznej 
organizacji. 

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie 
Grantowym to dotacja do 40 000 zł na 
projekt 15-miesięczny (trwający od 1 
lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 r.). 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Zebranie zarządu stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady” w Średniej Wsi cd.. 
 

Na zjeździe sprawozdawczo- wyborczym w marcu wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną 
stowarzyszenia. Do Zarządu weszli : Roman Glapiak prezes, Władysław Cienki i Stanisława Pacześniak – 
wiceprezesi, Jadwiga Ligęza skarbnik, Andrzej Gąsiorowski sekretarz, Wiesław Matuszewski, Andrzej Koncewicz, 
Karolina Smoleńska członkowie. Do komisji rewizyjnej weszli : Bogusława Kucharyk przewodnicząca, Bronisław 
Moskot wice przewodniczący, Feliks Kobus. Artur Wojtas, Władysław Gola członkowie. 

Ponadto przyjęto uchwały : zrezygnować z wydania katalogu i pieniądze przeznaczyć na pozycjonowania 
naszej strony, nawiązać ścisłe kontakty z dziennikarzami i upowszechnić problemy związane z funkcjonowaniem 
agroturystyki, informować kwaterodawców o imprezach odbywających się w terenie Bieszczadów drogą 
mejlową lub listownie, zwrócić się do gmin z prośba o umieszczenie na stronach gminnych linków do strony 
GGG, opłaceniu linku Forum Bieszczadzkiego do strony GGG.  

Zawarto umowę z Agencją Interaktywną Bieszczady w Lesku w sprawie wpisania do bazy 
www.noclegi.bieszczady.info.pl naszych gospodarstw, które można otworzyć na „Forum Bieszczadzkim”. 
Odbyły się kolejne zebrania zarządu w maju i w czerwcu. 
Skreślono osoby zalegające ze składkami za lata 2011 i 2012. Obecnie stowarzyszenie liczy 165 członków. 
Dyskutowano na temat zorganizowania wspólnej imprezy oraz promowania stowarzyszenia. Zastanawiano się 
jak dotrzeć do większej liczby gospodarstw agroturystycznych i jak je zachęcić do wstąpienia w szeregi 
stowarzyszenia.  

Zebranie przebiegało w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze głównie dzięki gospodarzom państwu 
Danucie i Franciszkowi Bytnarom, którzy przygotowali dla obradujących prawdziwe przyjęcie. Był czas na 
dokładne zwiedzenie kwatery p. Bytnarów. Miłą niespodzianką była degustacja wina z własnej winnicy państwo 
Bytnarowie posiadają bowiem winnicę w Albigowej w gminie Łańcut już od 2007 roku. Pyszne wino być może 
niedługo będzie już można kupić w ich gospodarstwie „Słoneczna chata” w Średniej Wsi” co byłoby niewątpliwą 
atrakcją turystyczną. 

Zrodziła się myśl aby kolejne zebrania zarządu organizować w poszczególnych gospodarstwach 
agroturystycznych aby lepiej poznać kwatery oraz ich właścicieli. To bardzo dobry pomysł. Wszak najlepiej 
można reklamować to co się zobaczy na własne oczy. 

 
Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska 

 
Zapraszamy organizacje pozarządowe 
(zarejestrowane w formie stowarzyszeń i 
fundacji) z małych miejscowości do       20 
000 mieszkańców. 

Termin składania wniosków upływa 10 
marca 2014 roku. Informacje o konkursie i 
dostęp do formularza aplikacyjnego 
czekają na naszej stronie internetowej: 
www.rownacszanse.pl 

W Programie „Równać Szanse” chodzi o 
wyrównanie szans młodych ludzi na 
dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój 
udział w ciekawym projekcie muszą 
zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, 
ważnego i dającego pewność siebie; że 
zdobyli umiejętności cenne w ich 
obecnym        i dorosłym życiu. Muszą 
uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym 
kierunku.  

Na stronie www.rownacszanse.pl  
czekają szczegółowe informacje o 
konkursie wraz z zasadami i kryteriami 
oceny. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.noclegi.bieszczady.info.pl/
http://www.rownacszanse.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
 
Kolędowanie w Polanie 

 
„Hej kolęda abyście zdrowi byli hej kolęda i Bogu zawierzyli” tak śpiewali niemal w każdym polańskim 

domu kolędnicy  przez dwa dni w sobotę 11 i w niedzielę 12 stycznia. 
Kolędowanie przez chór parafialny stało się już tradycją ale w tym roku dołączyła schola co znacznie wzmocniło 
kolędniczą grupę i dostarczyło wiele radości. W pierwszym dniu kolędowania było nas aż 22 osoby, w tym 
znaczna grupa dzieci pięknie przebranych. 
Były aniołki, diabełki, król z gwiazdą, pastuszkowie, cyganki i oczywiście Żyd składający życzenia. Do tego gitara, 
harmonia, grzechotki, tamburyn… Mnóstwo radości i pięknej muzyki. 

 
 

Rusza rekrutacja na 

XIII Ogólnopolskie 

Spotkanie Organizacji 

Działających na 

Obszarach Wiejskich 

 
 

Trzynaste już spotkanie w 

Marózie odbędzie się w dniach 

22-24 maja 2014 r. pod hasłem 

„Nowe wyzwania, nowe 

metody” 

Wiejskie organizacje pozarządowe 

zajmują się rozmaitymi potrzebami 

swojej społeczności, osobami w 

różnym wieku i o różnych pasjach. 

Stąd zamiast jednego tematu 

przewodniego na Spotkaniu w 

Marózie poruszymy 4 zagadnienia 

(zwane dalej „koszykami” 

tematycznymi), które naszym zdaniem 

są dziś szczególnie ważne: młodzież, 

seniorzy, świetlice i wewnętrzne 

problemy organizacji. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Kolędowanie w Polanie cd.. 
 
Wzruszające były życzenia i wierszyki wypowiadane przez dzieci : 
 
 „Niech Wam zawsze świeci słońce, niech Wam sprzyja los. 
Szczęść Wam Boże w każdej porze, w polu złoty kłos. 
Niech Wam nie zabraknie chleba, niech Wam będzie lżej, 
Z dala niech omija bieda, szczęść Wam Boże szczęść.” 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dużo śmiechu wywoływał diabełek, który mógł sobie 
pofolgować nawet przy nauczycielach : 
„Za twe grzechy za twe zbytki choć do piekła boś ty 
brzydki”. 
 

Kolędnicy spotkali się z bardzo serdecznym przyjęciem, mieszkańcy Polany chcieli zatrzymać ich w 
każdym domu na dłużej ale to nie było możliwe- musieliby kolędować conajmiej jeszcze jeden dzień . 
Dzięki ofiarności parafian udało się zebrać aż 2525,90 zł za co kolędnicy bardzo dziękują. 

Suma ta pozwoli na zrealizowanie zamierzonych celów: zakup jednej stacji drogi krzyżowej do naszego 
nowego kościoła  za 1500 zł oraz zakup instrumentów dla scholii i chóru oraz dofinansowanie wyjazdu scholii. 
Dzieci ponadto otrzymały mnóstwo łakoci. Zarówno dzieciom jak i dorosłym to kolędowanie przyniosło 
mnóstwo radości. Trzeba pochwalić dzieci za wytrwałość, niektóre już zasypiały po wielu godzinach 
kolędowania ale wcale nie chciały iść do domu. 

Kolędę chór zakończył spotkaniem  opłatkowym  na plebanii. 

 
Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska 

 
 

 

Zapraszamy uczestników do 

wybrania tematu, który najbardziej 

odpowiada ich zainteresowaniom, 

już na etapie rekrutacji. 

 Świetlica i co dalej? 

Jak funkcjonują wiejskie świetlice – 

czy tylko jako sale do wynajęcia lub 

„od projektu do projektu”? Kto 

mógłby z nich jeszcze skorzystać? Nie 

będziemy mówić o remoncie czy 

wyposażeniu, lecz o ludziach oraz 

problemach bieżącej działalności – o 

tym, kto potrzebuje świetlicy; jak 

uatrakcyjnić jej ofertę; jak oprócz 

modnych, popularnych zajęć 

zaproponować coś nietypowego; 

spróbujemy się zastanowić co zrobić, 

by świetlica stała się miejscem 

wspólnym dla wszystkich 

mieszkańców. 

 Młodzież – wyzwania i 

pomysły 

Zapraszamy osoby, które mają 

doświadczenia w działaniach z 

młodzieżą i chcą podzielić się swoimi 

obserwacjami i pomysłami, ale także 

sukcesami i porażkami. Jednocześnie 

wiedzą, że nie istnieją uniwersalne 

recepty i chciałyby coś w swojej 

działalności zmienić. 
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Wydarzenia w GPZB: 

 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP u Salezjanów 

 
Świętowanie rozpoczęliśmy wspólną Mszą świętą o godz. 8.00, a odprawił ją ks. dyrektor Jarosław 

Wnuk, który w kazaniu głosił, że tylko Maryja zasługuje na miano niepokalanej, że jest Ona pierwsza po Panu 
Bogu oraz, że gdy obierzemy Ją sobie za przewodnika, to nic złego nam się w życiu nie przydarzy. W dalszej 
części mszy ks. proboszcz poświęcił medaliki komunijne dla uczniów kl. II SP, które z pewnością pomogą im w 
pełni przygotować się i przeżyć dzień Pierwszej Komunii Świętej. Po zakończeniu mszy udaliśmy się do świetlicy 
wiejskiej gdzie każdy uczeń otrzymał czekoladowego Mikołaja z okazji przypadającego dzień wcześniej jego 
święta. Mówiąc o prezentach, zgodnie z tradycją pierwszaki z gimnazjum otrzymały także od dyrektora 
pamiątkowe krawaty z salezjańskim logo, stanowiące znak rozpoznawczy i identyfikacyjny. Ale nie to było 
główną atrakcją uroczystości, gdyż jak p. Anna Stępniewska zapowiedziała, czekały na nas trzy prezentacje – 
wszystkie w wykonaniu uczniów kl. III gimnazjum. Podczas pierwszej z nich obejrzeliśmy pokaz slajdów wraz z 
lektorem ukazujące fragmenty z życia ks. Bosko oraz wpleciony w całość teatrzyk przedstawiający ks. Bosko 
wraz z młodzieżą, z którą bardzo był związany, gromadząc ich w swoim oratorium. Jako podsumowanie 
usłyszeliśmy z ust występujących gimnazjalistów jego słowa, według których Świętość polega na tym, aby być 
ciągle radosnym, które wciąż są aktualne, i którymi każdy z nas powinien się kierować w swoim życiu. 

 
Z kolei uczniowie podstawówki zaśpiewali 

wszystkim piosenkę pt. Gdy Janek Bosko, przy gitarowym 
akompaniamencie p. Anny Stępniewskiej, co stanowiło 
zakończenie pierwszej części występów. Natomiast na 
drugą część złożyły się dwie prezentacje rezultatów 
projektu edukacyjnego, którego zakres tematyczny może 
wykraczać poza treści objęte podstawą programową. 

. Temat pierwszego prezentowanego projektu to: 
Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie 
człowieka, którego autorami są Agnieszka Myślińska, Alicja 
Podraza i Miłosz Smoleński. Usłyszeliśmy od nich ważne 
dla nas wszystkich zagadnienia, m. in., że aktywność 
fizyczna daje zdrowie i dobre samopoczucie, co jest także 
uwarunkowane czynnikami genetycznym i środowiskiem. 

Druga grupa, w składzie: Kamil Oliwko, Tomek i Wojtek Borzęccy za tytuł projektu obrała sobie „Wpływ 
treningu na wydolność człowieka”. 

 Seniorzy na wsi – potencjał, 

oczekiwania, potrzeby 

Żyjemy coraz dłużej, tymczasem 

ubywa ze wsi młodych. Seniorzy mają 

swoje marzenia, pasje pomysły oraz 

potrafią się zorganizować. Będziemy 

rozmawiać o tym, jak mała 

organizacja może zadbać o starszych 

członków swojej społeczności, 

reprezentować ich interesy wobec 

samorządu i innych instytucji, 

aktywizować i integrować osoby 60+. 

Zajmiemy się także sytuacją, w której 

seniorom zaczyna brakować sił, są 

samotni, znaleźli się w trudnej sytuacji 

życiowej, potrzebują wsparcia i 

opieki. Jakie działania może podjąć 

organizacja, żeby starszym na wsi 

żyło się lepiej? 

 Organizacja na zakręcie – 

jak poradzić sobie w 

sytuacjach kryzysowych? 

Omówimy przykładowe „zakręty” w 

działalności organizacji - konflikty, 

zmęczenie czy brak finansów. Jak 

radzimy sobie w takich sytuacjach? 

Zbierzemy listę porad i doświadczeń, 

tak by uczestnicy spotkania po 

powrocie do domu mieli świadomość, 

że kryzys zdarza się każdemu, ale 

można go przezwyciężyć. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP cd.. 
 
Przekazali nam oni istotne kwestie, m. in., że podczas treningu najbardziej obciążonymi organami są 

mięśnie, a najmniej kości, że ćwicząc fizycznie zmianom podlega także krew i płuca. Autorzy projektu zebrali 
liczne brawa od zgromadzonych rodziców, nauczycieli i uczniów. Ks. dyrektor także im podziękował, zachęcając 
przy tym wszystkich do ćwiczeń fizycznych. Swoje podziękowania skierował on także do wszystkich 
organizatorów uroczystości, przede wszystkim p. Annie Stępniewskiej za przygotowanie uczniów do występów, 
rodzicom za przygotowanie i obsługę do śniadania oraz uczniom kl. III gimnazjum za pomoc przy dekorowaniu 
sali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu i zdjęć: Radosław Pasławski 
 
 
 
 
 

Dokładny program Spotkania w 

Marózie dostępny jest TUTAJ. 

Kto może wziąć udział w 

Spotkaniu? Do udziału w Spotkaniu 

zapraszamy członków lokalnych 

organizacji i grup nieformalnych z 

gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. 

Zależy nam na udziale osób z jak 

największej liczby gmin i organizacji. 

Dlatego z jednej gminy będziemy 

kwalifikować nie więcej niż 4 osoby 

oraz nie więcej niż 2 osoby z jednej 

organizacji. Koszt udziału w spotkaniu 

pokrywają organizatorzy, z wyjątkiem 

opłaty 35 PLN od jednego uczestnika 

oraz kosztów dojazdu. 

Jak zgłosić się na Spotkanie? 
Rekrutacja będzie dwuetapowa i 

odbywać się będzie za pomocą 

Internetu. 

Podczas pierwszego etapu należy 

wypełnić on-line krótką ankietę 

rekrutacyjną: 

http://www.fundacjawspomaganiaw

si.pl/index.php?option=com_rsform

&formId=3 

Każdy uczestnik wypełnia ankietę 

indywidualnie. Ankietę należy 

wypełnić do 21 lutego 2014 r. do 

godziny 23.59.  

 
 
 

 

 

 

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/225-program-xiii-og%C3%B3lnopolskiego-spotkania-w-mar%C3%B3zie
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php?option=com_rsform&formId=3
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php?option=com_rsform&formId=3
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php?option=com_rsform&formId=3
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Konkurs szopek w Polanie 
 
28 grudnia w święto młodzianków w naszej parafii odbył się ogłoszony na początku adwentu konkurs szopek 
którego pomysłodawcą był katecheta ksiądz Damian Kempa. 
Dzieci przez cały grudzień przygotowywały szopki a wcześniej również robiły własnoręcznie lampiony z którymi 
codziennie przychodziły na nabożeństwa adwentowe. 
Po Mszy świętej 28 grudnia przy pięknym żłóbku w nowym polańskim kościele odbyło się nabożeństwo z 
błogosławieństwem dzieci, adoracja i kolędowanie z udziałem pani Ani Stępniewskiej i scholi. Do śpiewającej i 
grającej grupy dołączył również odwiedzający swe rodzinne strony ksiądz Rafał Krauze grający na piszczałce.  
Dzieci podpisały się pod  życzeniami wysłanymi do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z Przemyśla 
Lipowicy, którego ksiądz Damian był kapelanem. 
Po nabożeństwie nastąpiło rozstrzygniecie konkursu. Komisja w składzie panie: Anna Dziubeła, Janina Krauze, 
Małgorzata Gałek najwyżej oceniły szopkę wykonaną przez Julię Hermanowicz z klasy II i jej brata Marka z 
zerówki, II miejsce zajęła szopka Oli Oskoryp z klasy V a III- Karoliny Oskoryp z klasy VI. Piękne szopki zrobili 
również Kuba Wytyczak z klasy II gimnazjum i Kacper Podstawski z klasy V. 
Młodzi artyści dostali wspaniałe nagrody a każdy wychodzący z kościoła (dorośli też) został obdarowany przez 
ministrantów batonem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świętych Młodzianków Męczenników (także Dzień Niewinnych Dzieci Betlejemskich)  to święto liturgiczne 
obchodzone w Kościele katolickim 28 grudnia. 
Święto dedykowane jest Rzezi Niewiniątek dokonanej w Betlejem. 
 

Kompletnie i starannie wypełniona 

ankieta rekrutacyjna jest warunkiem 

zakwalifikowania do udziału w 

Spotkaniu, dlatego przed wysłaniem 

prosimy sprawdzić poprawność 

danych, szczególnie adresu e-mail. 

Ważnym elementem ankiety jest 

również wybór „koszyka” 

tematycznego. 

Po prawidłowym wypełnieniu ankiety 

na podany adres e-mail wysłane 

zostanie potwierdzenie zgłoszenia. 

Jeśli potwierdzenie nie dotrze, 

zalecamy sprawdzić folder „spam”. 

Można też skontaktować się z naszym 

administratorem, pisząc na adres: 

maroz@fww.org.pl. 

Pełna informacja o zasadach 

rekrutacji dostępna jest TUTAJ. 

Organizatorami Spotkania są Fundacja 

Wspomagania Wsi i Nidzicka 

Fundacja Rozwoju NIDA. 

Spotkanie współfinansowane jest 

przez Fundację Wspomagania Wsi i 

Polsko-Amerykańską Fundację 

Wolności. 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:maroz@fww.org.pl
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/226-zasady-rekrutacji-do-mar%C3%B3za
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Konkurs szopek w Polanie  cd.. 

 
Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, król żydowski, kiedy dowiedział się od mędrców, że 

narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, by Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom 
panowania, chciał w podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa. 

 
 Młodziankowie – dzieci – oddając za Boga życie 
otrzymali chrzest krwi i zasłużyli u Boga na podwójną 
aureolę: dziewictwa i męczeństwa. Młodziankowie 
obwieścili chwałę Bożą nie słowem lecz śmiercią. Nie 
złożyli świadomie swojego życia za Chrystusa, ale 
niewątpliwie oddali je z Jego powodu. 
Święci Młodziankowie są uważani za patronów 
chórów kościelnych. 
W okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów było to 
święto radosne dla dzieci, które otrzymywały 
podarki. 
Obecnie w polskiej tradycji liturgicznej, każde 
dziecko obecne w tym dniu na mszy otrzymuje 
indywidualne błogosławieństwo. 
Podobnie było na mszy świętej w Polanie. Może 
teraz już co roku będziemy podobnie obchodzić to 
związane z dziećmi święto? 
 
 

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska 
 

 
 

 

W poprzedniej edycji biblioteki 
realizowały bardzo różne projekty, 
wśród których były: warsztaty 
komputerowe, dziennikarskie, 
fotograficzne; spektakle teatralne; 
zajęcia z rękodzieła; tworzono 
przewodniki po lokalnych atrakcjach, 
audiobooki i animacje, a uczestnicy 
projektów mieli okazję rywalizować w 
konkursach i turniejach. Odbiorcy 
działań bibliotek spotykali się z 
ciekawymi osobami (np. 
podróżnikami, pisarzami, plastykami), 
brali udział w pokazach filmowych 
oraz wycieczkach i rajdach 
rowerowych. 

Konkurs Grantowy jest dla bibliotek 
szansą na pozyskanie nowych 
czytelników, nawiązanie nowych 
partnerstw i zrealizowanie działań, na 
które dotychczas nie było środków. 
Nie zmarnujcie tej szansy i już dziś 
skonsultujcie się z użytkownikami 
waszych bibliotek – spytajcie, w jakich 
działaniach chcieliby uczestniczyć oraz 
jakie są ich potrzeby. 

 
 

 

 

 

javascript:pokazThumb('/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2014/20140120134159_Aktywna_Biblioteka.jpg','')
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Zakończenie projektu „Ocalić od zapomnienia-polańskie zbiory historyczne” 
 

 
 
Projekt realizowany był od 1.06 do 31.12.2013 roku przez grupę inicjatywną wsi 
Polana w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Grupa inicjatywna 
(Maria Faran, Hanna Myślińska, Andrzej Majewski, Witold Smoleński, Karolina 
Smoleńska, Tadeusz Kusy, Lena Wiercińska)  

to osoby, które działały wcześniej w różnego rodzaju inicjatywach społecznych na rzecz naszego środowiska. 
Większość osób realizowała projekty „Ocalić od zapomnienia dziedzictwo Polany” w poprzedniej edycji Działaj 
Lokalnie w okresie VII-IX 2009 r. oraz "Ocalić od zapomnienia- pozostawić po sobie ślad" w ubiegłorocznej edycji 
w okresie 1.05.2012 - 30.10.2012r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Głównym celem projektu było stworzenie izby pamięci w części świetlicy wydzielonej z kawiarenki 

internetowej. Powstało miejsce gdzie każdy będzie mógł poznać historię – tę przedwojenną i powojenną- 
początki osadnictwa oglądając przedmioty, które stanowią o historii Polany. Są to dokumenty, listy, fotografie, 
przedmioty codziennego użytku. 
Zaadaptowaliśmy część kawiarenki na pomieszczenie - izbę zbiorów historycznych, zakupiliśmy materiały 
niezbędne do tej adaptacji, wykonaliśmy półki, zamówiliśmy piękne drewniane stołki oraz drewnianą tablicę 
informacyjną, zakupiliśmy sprzęt do ekspozycji- tablice korkowe.  
 

 

W tej edycji Konkursu Grantowego mogą 
wziąć udział wszystkie biblioteki 
uczestniczące w III rundzie PRB. 

Każda z tych bibliotek może złożyć 
maksymalnie 2 wnioski i otrzymać 
maksymalnie dwa granty w kwocie do 4 
500 zł. Aplikowanie o grant, podobnie jak 
w zeszłej edycji, będzie odbywało się za 
pośrednictwem Wirtualnego Segregatora, 
w którym od 20 stycznia do 4 marca 2014 
r. będzie dostępny formularz wniosku on-
line.                                                             
Gorąco zachęcamy do rozpoczęcia prac 
nad wnioskiem i do zapoznania się z 
efektami dwóch poprzednich rund 
Konkursu Grantowego, które zostały 
zaprezentowane w formie animowanej 
infografik. 

Więcej na: 
http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestn
ikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_gra
ntowy_aktywna_biblioteka_ 

W kwestiach związanych z procedurami 
konkursowymi, wypełnianiem wniosku 
czy konstruowaniem budżetu, pomocą 
będą służyć wam konsultanci Centrum 
Informacyjnego działającego w Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce 

 Tomasz Kwietniewski, Skype: 

centrum.info.tomasz                                                                                                                

Magdalena Wachol, Skype: centrum.info.magda, e-

mail: aktywna.biblioteka@filantropia.org.p 

telefony: 662 509 075, 662 507 638 

 
 
 

 

 

http://aktywnabiblioteka.filantropia.org.pl/
http://aktywnabiblioteka.filantropia.org.pl/
http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_
http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_
http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/konkursy_grantowe_ii/konkurs_grantowy_aktywna_biblioteka_
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Zakończenie projektu „Ocalić od zapomnienia-polańskie zbiory historyczne”  cd.. 
 
W ramach działań promocyjnych powstała pocztówka. 
Projekt już spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem. 
Uroczyste otwarcie izby nastąpiło w dniu Święta Niepodległości 11.11.2013 roku. Mieszkańcy Polany i goście 
obecni na uroczystości mogli po raz pierwszy obejrzeć Polańską izbę historyczną. Na uroczystym otwarciu 
obecni byli Wójt gminy Czarna pan Marcin Rogacki oraz dyrektor Gminnego Domu Kultury w Czarnej pani 
Urszula Pisarska-Plezia. 
 

Konkurs MPiPS: Realizacja 

projektów ze środków 

Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób 

Starszych 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 
ogłosił otwarty konkurs na najlepsze 
projekty dofinansowywane ze 
środków Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 – edycja 
2014. Oferty należy składać do 19 
lutego 2014. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 
zaprasza: 

-organizacje pozarządowe, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.); 

-podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie; 

do udziału w otwartym konkursie ofert 
na najlepsze projekty dofinansowywane 
w 2014 r. ze środków Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Zakończenie projektu „Ocalić od zapomnienia-polańskie zbiory historyczne”  cd.. 
 
 W dniu poświęcenia nowego kościoła w Polanie- 17.11.2013 izbę obejrzeli dawni mieszkańcy Polany oraz 
księża kiedyś tu pracujący i inni goście. Wywołało to wiele wspomnień oraz wzruszeń. 
Oficjalne i uroczyste zakończenie projektu świętowaliśmy w niedzielę 5 stycznia. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Lucyna Sobańska-wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej będącej LOG-
Lokalną Organizacją Grantową rozdzielającą środki w ramach „Działaj Lokalnie”. Pani Lucynie też pragniemy 
serdecznie podziękować za wszelką pomoc merytoryczną i przychylność dla naszych projektów. 
 
 Ze strony gminy obecna była pani Małgorzata Bartnik- sekretarz oraz zastępca Wójta. Oczywiście nie 
zabrakło osób realizujących projekt. 
 
 Po obejrzeniu izby i wpisaniu się do pamiątkowej kroniki przyszedł czas na poczęstunek- pyszny żurek 
ugotowany przez panią Marię Faran, ciasto, owoce, kawę i herbatę. Podczas tej już mniej oficjalnej części 
spotkania mogliśmy wymienić się własnymi spostrzeżeniami, usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i rad na 
przyszłość dotyczących kolejnych projektów. 
 
 Projekt mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu finansowemu z programu „ Działaj Lokalnie VIII” Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację 
Bieszczadzką - Ośrodek „ Działaj Lokalnie” w Ustrzykach Dolnych, w ramach Grupy Partnerskiej „ Zielone 
Bieszczady”, gminy Solina, Banku Pekao oraz agencji reklamowej Alfa z Ustrzyk Dolnych. 
 
 
Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska 
 

Dotacja dotyczy realizacji zadań, które 

służą następującym obszarom działań: 

-zwiększenie i poprawa jakości oferty 

edukacyjnej dla osób starszych:   

większa liczba słuchaczy, zwiększanie 

różnorodności tematycznej oferty 

edukacyjnej, 

tworzenie ofert odpowiadających 

problemom osób pozostających w 

niekorzystnej sytuacji, 

promowanie nowych rozwiązań na rzecz 

motywowania osób starszych do uczenia 

się dla zachowania aktywności, w tym 

szczególnie osób starszych pozostających 

w niekorzystnej sytuacji, 

tworzenie warunków dla rozwoju oferty 

edukacyjno-kulturalnej. 

tworzenie warunków dla integracji 

wewnątrz- i międzypokoleniowej osób 

starszych przy wykorzystaniu istniejącej 

infrastruktury społecznej m.in. 

pogłębianie wiedzy na temat zmian 

biologicznych, zdrowotnych, społecznych 

zachodzących wraz z wiekiem w ramach 

przygotowywania społeczeństwa do 

starości, szczególnie istotny jest 

rzeczywisty udział i zaangażowanie osób 

starszych w projektach inicjowanych 

przez osoby młode lub grupy osób w 

różnym wieku; 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Wigilia u przedszkolaków w Ropience 

 
Święta Bożego Narodzenia kryją w sobie niepowtarzalną magię: radość i niecierpliwe oczekiwanie na 

pierwszą gwiazdkę. Także  w punkcie przedszkolnym w Ropience cały grudzień to był cudowny czas twórczego 
oczekiwania na święta. 
 

 

2. rozwój zróżnicowanych form 

aktywności społecznej, w tym 

upowszechnianie wolontariatu, 

partycypacji w procesach 

decyzyjnych, w życiu 

społecznym, udział osób 

starszych w kształtowaniu 

polityki  publicznej;  

3. zwiększenie dostępności, 

podniesienie jakości usług 

społecznych oraz wspieranie 

działań na rzecz samopomocy i 

samoorganizacji:   

 rozwój systemów wsparcia 

umożliwiających zaspokojenie 

specyficznych dla wieku 

podeszłego potrzeb w 

szczególności osobom 

starszym o ograniczonej 

samodzielności,   

 rozwój usług społecznych w 

sferze sportu, turystyki, 

rekreacji i kultury. 

Termin składania ofert: od 28 stycznia 

do 19 lutego 2014 r. poprzez 

Generator Ofert: 

asos2014.mpips.gov.pl 

Szczegółowe informacje znajdują się 

na stronie internetowej urzędu 

Konkurs 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://asos2014.mpips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6568,konkurs-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lat.html
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Wigilia u przedszkolaków w Ropience  cd.. 

Tematyka poruszana na zajęciach, związana 

z Mikołajkami i Świętami Bożego 

Narodzenia powodowała, że wszystkie 

dzieci czuły się jakoś dziwnie tajemniczo i 

bajecznie, a jednocześnie były wrażliwsze, 

grzeczniejsze no i chyba szczęśliwsze, niż 

zwykle. Z wielkim przejęciem rysowały listy 

do świętego Mikołaja, z radością przyjęły 

jego wizytę, z niezwykłą cierpliwością 

wykonywały kartki świąteczne i choinkowe 

ozdoby. 

 W piątek 20 grudnia w Punkcie 

przedszkolnym w Ropience odbyła się  

Wigilia. 

 

Maluchy pomagały nakrywać stoły, ozdabiały je serwetkami. Wspaniałym momentem było 

wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. Sporo radości przyniosło wspólne 

kolędowanie i częstowanie się słodkościami. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom 

znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają serdeczne 

relacje z bliskimi.  

Przedszkolaki i ich rodzice przesyłają noworoczne serdeczności dla wszystkich darczyńców dzięki, 

którym funkcjonuje w Ropience Punkt Przedszkolny.  

 

Autor tekstu i zdjęć: Bogusława Szubra 
 

 

Ważne linki:  
 
www.wolontariatbieszczadzki.pl 
 
www.ngo.pl 
 
www.podkarpackie.ksow.pl 
 
www.nasze-bieszczady.pl 
  
www.lgd-zielonebieszczady.pl 
  
www.barr-ustrzyki.pl 
  
www.pokl.wup-rzeszow.pl 
  
www.gotocarpatia.pl 

  

WWW.zielonyrower.pl 
  
www.mlode-bieszczady.pl 
 

Fundacja Bieszczadzka  
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne  
tel.: +48 (13) 469 72 97  
www.fundacja.bieszczady.pl 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.podkarpackie.ksow.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.gotocarpatia.pl/
http://www.zielonyrower.pl/
http://www.mlode-bieszczady.pl/
http://www.fundacja.bieszczady.pl/
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 
6 grudnia 2013r. Święty Mikołaj gościł w Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi. 

 
 6 grudnia 2013r. Święty Mikołaj gościł w Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi. Zarówno mali, jak i duzi przyjęli go z ogromną radością. Najbardziej 
jednak wizytę gościa z Laponii przeżywały maluchy. Były w tym dniu wyjątkowo spokojne. Zebrały się na korytarzu szkolnym i oczekiwały na prezenty. Św. Mikołaj 
był bardzo hojny. Wręczył dzieciom wiele prezentów przedtem jednak musiały „popisać się swoją wiedzą”. I tu śmiechu było co niemiara! Nie wszyscy bowiem 
pamiętali nawet, jak się nazywają. 
 Uczniowie Gimnazjum prezenty kupowali sobie nawzajem, wykorzystując znajomość cech i upodobań swoich kolegów i koleżanek. Wszyscy byli zaskoczeni 
pomysłowością niektórych darczyńców, wspólnie zjadali otrzymane łakocie i harcowali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
autorki tekstu:   Zuzanna Kotyła, Krystyna Gąska 
zdjęcia:   Alicja Kolinczat 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 
Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Mchawie 
 

Imieniny Andrzeja to idealna okazja do świętowania. Uczniowie naszej szkoły doskonale o tym wiedzą i nie zaniedbują tradycji. Na ten wieczór 
przygotowano konkurs na przebranie oraz stoiska z ciastkami i napojami. Konkurs zachęcił do udziału co odważniejszych uczniów, tak że na korytarzu mogliśmy 
minąć się z księżniczkami, obsługą stoisk zajmowały się wampiry a na parkiecie królowały dziewczyny-dziobaki. Podczas zabawy jury oceniało przebrania. Aby 
ułatwić im zadanie, każdy uczestnik musiał olśnić ich solowym popisem tanecznym, który miał zaważyć nad punktacją. Konkurencja była poważna jednak dziobaki- 
Karolina i Ewelina zdobyły przewagę nad innymi prezentując własny "dziobakowy taniec". Zapewnił on im tytuł KRÓLOWEJ BALU. A jako, że każda królowa 
potrzebuje króla do pary tak i było tym razem. Szczęśliwym zwycięzcą został Wojtek przebrany za złodzieja. Wszyscy się świetnie bawili. Dyskoteka była 
niezapomniana i z niecierpliwością czekamy na następna. 
 

   

 

 

 
Autor tekstu i zdjęć: Klaudia Lipa 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Wigilia w Publicznym Gimnazjum w Mchawie 
 
Ostatni dzień szkoły w 2013 roku upłynął nam w przyjaznej, spokojnej atmosferze. Zamieszanie, które panowało na korytarzu było zadziwiające i tak różne 

od codzienności, że czuć było magię zbliżających się świąt. Dopełnieniem dnia była "wigilijna kolacja" serwowana nam w klasach oraz jasełka. Tegoroczne 
przedstawienie było inne niż wszystkie, bo było pantomimą. Aktorzy- mimowie, zachwycali gestami a kolędy śpiewane przez chór przyprawiały o ciarki. 
Pomysłodawczynią tego oryginalnego przedsięwzięcia była pani Joanna Kamińska-Szpak, czuwająca nad uczestnikami. Na koniec, w czasie apelu wigilijnego 
reprezentantki 7 Bieszczadzkiej Drużyny Starszoharcerskiej- Karolina i Klaudia przekazały Betlejemskie Światło Pokoju przedstawicielowi Urzędu Gminy w 
Baligrodzie oraz Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród. Po części formalnej grupa uczniów została na korytarzu aby wspólnie przy akompaniamencie gitary 
pośpiewać kolędy. Tym radosnym akcentem zakończyliśmy uroczystość i zostało nam już tylko rozejście się do domów. 

 

 
 
 
 
Autor tekstu i zdjęć: Klaudia Lipa 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 

Stroiki 

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w zajęciach edukacyjnych i warsztatach w ramach Europejskiego Tygodnia Leśnego w Nadleśnictwie Baligród. Podczas 
spotkania z przedstawicielką nadleśnictwa wykonaliśmy wiele pięknych stroików. Nasza praca przyniosła niespodziewane efekty. 17 grudnia grupa harcerzy z 7BDSH 

rozdała nasze dzieła ludziom, którzy zostali sami w święta. To doświadczenie uświadomiło nam jak ważne jest niesienie bezinteresownej pomocy i jak dużą radość 
sprawia wywoływanie uśmiechu u drugiej osoby, bo tak właśnie przyjmowano naszych harcerzy- z uśmiechem od ucha do ucha                                                               .

 

Autor tekstu : Daniela Bełej 
Autor zdjęć: Klaudia Lipa 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Sto lat górnikom w Ropience 
 

Zgodnie z wieloletnią tradycją Zespołu Szkół Publicznych im. Ignacego Łukaszewicza w Ropience w „okresie barbórkowym” uroczyście przyjmujemy 
emerytowanych górników w nasze progi. 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Sto lat górnikom w Ropience cd.. 

 
W tym roku szkolnym wydarzenie to miało miejsce 15 listopada. Dla licznie zgromadzonych gości wystąpili uczniowie naszej szkoły a nad całością 

przedstawienia czuwali p. Katarzyna Niezgoda-Feculak i p. Ryszard Otta. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy III gimnazjum od zatańczenia poloneza a chór 
szkolny odśpiewał pieśń do patronki górników pt „Barbaro Święta”. W dalszej części akademii uczennice klas młodszych wykonały dwa tańce rozrywkowe w 
choreografii p. Lucyny Szylak, następnie swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie ze szkolnego koła gitarowego prowadzonego przez p. Magdalenę 
Juchniewicz. 

Na koniec, przy akompaniamencie akordeonu, odśpiewano uroczyste „Sto lat” co zainicjowało wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych. Górnicy opuścili 
naszą szkołę w dobrych humorach i z uśmiechem na ustach. 

 
 
 
 

Autor tekstu i zdjęć: Anetta Rogalińska 
 

 
 Biuletyn „Młode Bieszczady”: 

 
Jasełka w Zespole Szkół w  Myczkowie 

 
Stało się tradycją, że w ostatni dzień nauki przed świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole wystawiane są jasełka. Nie inaczej było w tym roku. Po 

trzeciej godzinie lekcyjnej cała społeczność naszej szkoły spotkała się w sali gimnastycznej. W pierwszej części spotkania przedszkolaki przedstawiły krótki program 
artystyczny nawiązujący do tematyki bożonarodzeniowej. Następnie podziwialiśmy jasełka przygotowane przez uczniów trzeciej klasy gimnazjum pod artystycznym 
kierownictwem pani Bożeny.  Po wspaniałym spektaklu ksiądz Andrzej złożył wszystkim życzenia świąteczne. Również przedstawiciele samorządów szkolnych 
dołączyli się do życzeń. Ponadto młodzi samorządowcy wręczyli nauczycielom własnoręcznie wykonane stroiki. Spotkanie zakończyła pani Dyrektor, która wraz z 
życzeniami wręczyła przedstawicielom klas opłatki i zaprosiła do klas na spotkania opłatkowe z wychowawcami.  
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Jasełka w Zespole Szkół w  Myczkowie cd… 

 
 

Tradycją, jest też to że członkowie Samorządu przygotowują  ozdoby, którymi  w ostatni  przed świętami dzień nauki w szkole, obdarowują swoich 
nauczycieli. W tym roku zdecydowaliśmy się na stroiki. Okazało się, że  to nie taka prosta sprawa i trzeba nie lada zręczności, by „wyczarować świąteczny 
upominek”.  Zabawy i śmiechu było przy tym sporo, a każdy stroik wyglądał inaczej, każdy z nas miał własną wizję dekoracji. 
Po Jasełkach nasi nauczyciele otrzymali od Samorządu  nie tylko świerkowe upominki, ale i piękne życzenia przygotowane przez Przewodniczącego Samorządu 
Gimnazjum: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst i zdjęcia :Samorząd Uczniowski 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 
Konkurs „ Na najpiękniejszy świąteczny wystrój klasy”. Myczków 
 

Jak co roku Samorząd zorganizował konkurs „ Na najpiękniejszy świąteczny wystrój klasy”. Do zawodów stanęli uczniowie klas IV-IV w kategorii – szkoła 
podstawowa i uczniowie klas I –III gimnazjum. I choć w tym konkursie nie ma nagród rzeczowych, jedynie prestiż i  satysfakcja,  każdy starał się, by jego klasa 
zdobyła pierwsze miejsce. Projekty  i  koncepcje wystroju pojawiły się w niektórych klasach już  na dwa tygodnie przed świętami. Oceńcie sami pracę i pomysłowość 
naszej społeczności  szkolnej. A oto wyniki konkursowego jury: 

Szkoła podstawowa: 
1 miejsce klasa VI – 58 pkt. 
2 miejsce klasy IV i V – po 43 pkt. 
Gimnazjum: 
 1 miejsce klasa II g  – 49 pkt. 
2 miejsce klasa III g – 40 pkt. 
3 miejsce klasa I g    – 39 pkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst i zdjęcia :Samorząd Uczniowski 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 
Z Wojtkówki na Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima  
 
„2013- Rok Juliana Tuwima” 

Rok 2013 ogłoszono rokiem Juliana Tuwima. 27 listopada czworo uczniów z naszego gimnazjum, pod opieką pani Anety Chmielowskiej, udało się na konkurs 
recytatorski, który odbył  w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy. Honorowy patronat nad imprezą objęła Fundacja im. Ireny 
Tuwim i Juliana Tuwima.  W konkursie wzięło udział 17 uczestników z 6 gimnazjów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy III Alicja i Natalia oraz dwóch uczniów z klasy I Wojciech 
i Bartłomiej. Alicja Pasławska zarecytowała wiersz pt. „Rwanie bzu”,Natalia Podkalicka zaprezentowała wiersz pt. 
„Chrystus miasta”,Wojciech Madej recytował wiersz pt. „Kocham w Tobie to zmierzchowe”, a Bartłomiej 
Kucharski wiersz pt „Okulary”.  
Oczekiwanie na werdykt komisji konkursowej uprzyjemniła  multimedialna prezentacja o Julianie Tuwimie i jego 
twórczości. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Po ogłoszeniu wyników 
wszyscy udaliśmy się na poczęstunek.    Przed wyjściem, podpisaliśmy się w kronice szkolnej.  
 
Serdeczne podziękowanie kierujemy w stronę Pani Anety Chmielowskiej,  
za pracę oraz wysiłek, który Pani włożyła w przygotowanie nas do konkursu.  
 
 
Autor tekstu i zdjęć:  Natalia Podkalicka 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Mikołaj nie zapomniał o Gimnazjum w Wojtkówce! 
 
Mikołaj nie zapomniał o naszym gimnazjum!Przed wielu laty, w niewielkiej krainie , 
żył sobie człowiek, który do dziś słynie . 
Był on biskupem, w niebogatym mieście 
i służył Bogu całym sobą wreszcie. 
Kim był ten kapłan ? wszyscy pewno wiecie! 
To Święty Mikołaj biegnący po świecie. 
Dobrocią swoją zasłynął wokoło 
 i gdy do nas przyjdzie będzie nam wesoło. 
 
5 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie, na którym rodzice zapoznali się z 
wynikami nauczania, oraz omówili najważniejsze sprawy bieżące. Niespodzianką dla 
przybyłych miała być wizyta świętego mikołaja, jednak zaproszony gość nie mógł 
sam do nas dojechać, dlatego wysłał swoich pomocników. Członkowie Samorządu 
Szkolnego, na prośbę świętego mikołaja, wręczyli grzecznym rodzicom, pani 
dyrektor oraz nauczycielom drobne upominki. Pomocnicy świetnie się spisali i 
bardzo sumiennie wykonali swoje zadanie.  
 
 
 
 
Co warto wiedzieć o świętym Mikołaju? 
 
W większej części Europy, w tym w Polsce, dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. 
Mikołaj z Miry, (ur. ok. 270 w Patarze w Azji Mniejszej, zm. ok. 345 lub 352) – biskup Miry w dzisiejszej Turcji. Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, gdzie 
tytułowany jest mianem św. Mikołaja Cudotwórcy. Według podań, święty Mikołaj, po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, którym chętnie dzielił 
się z ubogimi. Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem. Mieszkańcy Miry wybrali go na swojego biskupa. Po życiu gorliwym i pełnym dobrych czynów, zmarł w 
połowie IV wieku, spontanicznie czczony przez wiernych. 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Mikołaj nie zapomniał o Gimnazjum w Wojtkówce! Cd.. 

 
 Szczególną czcią otaczany jest w Bari, Monserrat i w Rosji. Jest także patronem m.in. Grecji, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, 
cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, 
studentów, więźniów, żeglarzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecny wizerunek – czerwony płaszcz i czapka – został spopularyzowany w 1930 roku przez koncern 
Coca-Cola, dzięki reklamie napoju stworzonej przez amerykańskiego artystę, Freda Mizena. Na pewno 
jednak reklama ta pomogła utrwalić w powszechnej świadomości ten kostium świętego. Rok później 
nowy wizerunek przygotował, także na zlecenie Coca-Coli, Huddon Sundblom. 
Najbardziej charakterystyczny element stroju świętego Mikołaja - czerwona czapka z białym pomponem, stała się jednym z komercyjnych symboli świąt Bożego 
Narodzenia. 
5 maja 2004 Rada Języka Polskiego zaleciła, że pomimo iż nazwę imienia (Mikołaj) lub świętego (św. Mikołaj) piszemy wielką literą, to w znaczeniu postaci 
przynoszącej prezenty z okazji Bożego Narodzenia należy ją pisać małą literą: święty mikołaj (np. Tata przebrał się za świętego mikołaja). Również małą literą pisze się 
nazwę obrzędu, jakim są mikołajki. 
 
Autorki tekstu i zdjęć: Monika i Natalia 
 
źródło: http://pl.wikipedia.org 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 
Wigilia szkolna w Polanie 
 
 Na zakończenie nauki szkolnej w 2013 roku wszyscy uczniowie wraz z ich nauczycielami zebrali się w ostatni piątek przed świętami na wspólnej wigilii, witając 
zarazem nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego. Przygotowania do ucztowania zaczęliśmy już dzień wcześniej, m. in. ubierając choinkę. Nazajutrz, począwszy od 
godzin porannych uczniowie co chwila przynosili przeróżne smakołyki czy stroiki, które następnie znalazły się na wspólnym stole. Gdy wszystko było już gotowe 
rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, a następnie ks. Damian przeczytał – jak co roku - fragment z Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza 2, 1-14. Ks. dyrektor z kolei 
przywitał wszystkich życząc tradycyjnie Wesołych Świąt, nawiązał on także do światełka betlejemskiego obecnego na wigilijnym stole mówiąc, że światło jest 
przewodnikiem w mroku. Po podzieleniu się opłatkiem nadszedł czas na kolędowanie, a poprowadził je ks. Damian który nadmienił, że kolęda Bóg się rodzi (Pieśń o 
Narodzeniu Pańskim) jest utrzymana w rytmie poloneza i używana była przy koronacji królów polskich. Akompaniament gitarowy w wykonaniu p. Anny 
Stępniewskiej oraz uczniów Wojtka Borzęckiego i Michała Rzeszowskiego skutecznie angażował resztę sali w zbiorowe kolędowanie. Nie zabrakło także kolędy Cicha 
noc, śpiewanej w oryginale, czyli w języku niemieckim. Po godzinie wspólnego biesiadowania nadszedł czas ponad dwutygodniowej rozłąki z życiem szkolnym, aby 
spędzić święta w rodzinnej atmosferze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu i zdjęć: Radosław Pasławski 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 

Ropienka szachuje w Lesku  

 

Parlament Europejski (…) mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a 
także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też 
determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw 
członkowskich programu „Szachy w szkole”...  
 
Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (PE 0050/2011), 
15.03.2012 
 

W sobotni ranek 21.12.2013r.  niespełna 100 miłośników królewskiej gry zgłosiło swój udział w V Gwiazdkowym Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Leska. 
Organizatorami i fundatorami nagród był Urząd Miasta i Gminy w Lesku oraz Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji. Zawodnicy zebrali się przed godziną 9.00 w 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku ul. Parkowa 1.  Turniej rozegrany został systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry  P’15, czyli po 15 
minut na zawodnika. Turniej prowadziła i sędziowała pani Marta Michalska-Konik 

 

 
 
Partie szachowe rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych:  
Grupa „A” – open ( 2000 i starsi) Grupa „B” – open juniorów ( 2001 i młodsi) 
Naszą szkołę reprezentowała 6 osobowa grupa zawodników pod opieką pani A. Rogalińskiej. Dla większości naszych młodych szachistów był to pierwszy start w 
turnieju szachowym.  
Po prawie 5 godzinach zmagań na 50 szachownicach ogłoszono wyniki.  
 
W grupie chłopców do lat 9 rywalizowało 16 szachistów w tym 3 uczniów z naszej szkoły. Pierwsze miejsce zdobył  gracz z ilością – 6.0 punktu. Nasi zawodnicy 
uplasowali się kolejno na miejscach: 
11. ZDZIEBKO Wiktor  - z wynikiem 2.5 punktu –  2 rundy wygrane i 1 remis. 
12. SUCHAR  Seweryn - 2.5 punktu (decydowała ilość popełnionych błędów) 
13. PAŃCZYK Adrian – 2 punkty 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Ropienka szachuje w Lesku  cd.. 
 
W grupie chłopców do lat 12 walczyło 24 graczy a nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: 
18. NOWAK Igor  3.5 punktu 
21. ŻARSKI Mikołaj  3.0 punkty 
23. JASIEWICZ Adrian  2.0 punkty 
 

 
 
Puchary, medale oraz nagrody wręczała Burmistrz Miasta Leska Barbara Jankiewicz. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali  drożdżówkę i gorącą herbatę. 
 
Składam serdeczne podziękowania za pomoc w dowiezieniu i odwiezieniu  zawodników na turniej szachowy następującym rodzicom: 
pani Jasiewicz, pani Zdziebko, pan Suchar, pan Żarski. 
Anetta Rogalińska 
 
 
 
Autor zdjęć: A. Rogalińska 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 
Wieczornica w Ropience 
 
,,NIE LĘKAJCIE SIĘ, JA JESTEM Z WAMI" 

 
Listopadowe święta i długie, ciemne, jesienne wieczory skłaniają wszystkich do zadumy i refleksji nad sensem życia. Dlatego tradycją Szkoły w Ropience 

stało się organizowanie listopadowych wieczornic o tematyce filozoficznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym roku uczniowie gimnazjum zainteresowali się postacią błogosławionego Jana Pawła II i postanowili jeszcze raz przybliżyć słowa papieża mogące być 

drogowskazem dla młodego człowieka zagubionego wśród zgiełku współczesnego świata. Zbuntowany człowiek prowadzi dialog z papieżem i dochodzi do wniosku, 
że warto w swoim życiu poszukiwać wartości chrześcijańskich.   

W czasie występu, przygotowanego pod okiem pań Katarzyny Niezgody – Feculak, Lucyny Szylak i Magdaleny Juchniewicz, uczniowie zaprezentowali swoje 
umiejętności recytatorskie, wokalne i muzyczne. 26 listopada spektakl obejrzeli mieszkańcy Ropienki i sąsiednich miejscowości oraz uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum.  

 
Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Niezgoda-Feculak 


