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Wydarzenia w GPZB:

„Zostaw swój 1%
w Bieszczadach”

Nadajemy ci imię "DZIUNEK"
Długo czekała Polańska straż na tę chwilę. Zbierali pieniądze i apelowali o pomoc do gminy. Jako
jednostka nie należąca do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego realnie nie mogła stąd otrzymać
pomocy. W 2013 roku strażacy prężnie rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na zakup lekkiego samochodu
bojowego. Jak się okazało – uzbierali 25 tys. Resztę pieniędzy czyli 40 tys. otrzymali z budżetu gminy.
Wystarczyło to, by na placu przed remizą stanął przystrojony wstążkami, lśniący Bremach Trek 4x4 lekki samochód bojowy bardzo potrzebny w akcjach prowadzonych we współpracy z komendą
powiatową PSP i jednostkami OSP.
Uroczystość poświęcenia wymarzonego samochodu odbyła się 18 stycznia 2014 r., rozpoczęła się od
Mszy Św. w kościele parafialnym w Polanie, odprawionej przez ks. proboszcza Stanisława Gołyźniaka.
W kazaniu ks. proboszcz wskazał na druhów OSP Polana, jako na ludzi z ideałami, jako na rzadkość
w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie, ale też i wzór postawy prawdziwie braterskiej
i chrześcijańskiej.
Po Mszy Św. na placu przy kościele ks. Proboszcz dokonał poświęcenia samochodu, a zaproszeni goście
tj. Wójt Gminy Czarna, Prezes ZP OSP RP w Ustrzykach Dolnych, oraz chrzestni dokonali uroczystego
przecięcia wstęgi.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było nadanie mu imienia przez rodziców chrzestnych.
Chrzestnymi zostali Helena Glapa i Jan Pisarski, są to byli działacze w OSP Polana.
"Nadajemy Ci, samochodzie, imię Dziunek" - oświadczyli chrzestni i obficie polali go szampanem.
Samochód otrzymał imię Dziunek na cześć już nieżyjącego druha Włodzimierza Daniłów, który prężnie
działał w OSP Polana i mocno zapisał się w historii społeczeństwa, a wśród mieszkańców nosił
przydomek DZIUNEK.
Następnie strażacy, zaproszeni goście i mieszkańcy udali się do Świetlicy wiejskiej w Polanie gdzie
odbyły się oficjalne przemówienia i poczęstunek. W serdeczniej atmosferze do późnych godzin
nocnych świętowano i cieszono się z nowego nabytku. Oby dobrze i długo służył.
Straż Pożarna w Polanie
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Rokrocznie od 2006r Fundacja
Bieszczadzka ogłasza konkurs
grantodawczy „Działaj Lokalnie” na
ciekawe inicjatywy. Efektem
konkursu są nowe place zabaw,
odremontowane kuchnie KÓŁ
GOSPODYŃ, nowe stroje ludowych
zespołów wokalnych, odnowione
kapliczki, działania dla seniorów ale
przede wszystkim zaangażowanie
ludzi w zmiany w swoich maleńkich
bieszczadzkich „OJCZYZNACH”
Prosimy Państwa o przekazanie 1%
na bieszczadzkie inicjatywy zgodnie
z hasłem „Zostaw swój 1% w
Bieszczadach”

KRS 0000180514

Obywatele dla Demokracji: rusza II
edycja konkursu

Projekt ,,Kultywujmy muzykę ludową”, zakończony !!
Dnia 8 lutego br. w miejscowości Jałowe odbyła się impreza podsumowująca projekt pt. ,,Kultywujmy
muzykę ludową”, sfinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Fundacji
Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach DL .
Celem projektu była chęć kultywowania tradycji związanych z muzyką ludową, propagowanie jej i
zarażanie nią kolejnych osób, stworzenie ciekawych form spędzenia czasu wolnego w miejscowościach
pozbawionych dodatkowych form kulturalnych, zwłaszcza na terenach wiejskich a przez to aktywizacja
społeczności lokalnej. Powyższy cel został zrealizowany poprzez przeprowadzenie półrocznych
warsztatów muzycznych z nauki śpiewu oraz nauki gry na organach i akordeonie.

Od 1 marca do 15 kwietnia organizacje
mogą składać wnioski wstępne na
projekty
tematyczne
w programie
Obywatele
dla
Demokracji.
Zaktualizowany podręcznik i wzory
dokumentów można pobrać ze strony
www.ngofund.org.pl
W drugiej edycji konkursu na dotacje
przeznaczono 9 mln. euro. Wysokość
dotacji dla projektów realizowanych
samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250
tys.
zł,
a
przy
wnioskach
o dofinansowanie projektów partnerskich
organizacje mogą się starać nawet o 350
tys. zł.
Co nowego w II edycji
- Obszary tematyczne pozostają bez
zmian. Czyli czekamy na dobrze
przemyślane
projekty
z
zakresu
partycypacji
publicznej,
kontroli
obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji,
przeciwdziałania wykluczeniu oraz te
skierowane do dzieci i młodzieży.
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Wydarzenia w GPZB:

Projekt ,,Kultywujmy muzykę ludową”, zakończony !! cd…
W ramach projektu zakupiono niezbędne instrumenty muzyczne. W organizowanych
warsztatach aktywnie brali udział członkowie zespołu ,,Zamłynianki” oraz mieszkańcy Jałowego. Dzięki
współpracy z Dyrektorem z Domu Pomocy Społecznej Panem Stanisławem Leszegą, mieszkańcy
ośrodka i członkowie tamtejszego zespołu ,,Otwarte serca” mogli również uczestniczyć w warsztatach.
Podczas imprezy podsumowującej projekt, uczestnicy warsztatów mieli okazję zaprezentować
opracowany repertuar pieśni ludowych zaproszonym gościom. Na imprezie wystąpił również gościnnie
zespół ,,WATRA”, który zaprezentował pieśni regionalne bojkowsko – łemkowskie. Występy zespołów
uatrakcyjnione zostały biesiadą, przygotowaną przez zespół ,,Zamłynianki.

Zmieniły się jednak nieco priorytety
konkursu. Wciąż kładziemy duży nacisk na
przeciwdziałanie mowie nienawiści,
jednak rozszerzyliśmy ten priorytet na
działania wykraczające poza sam
Internet. W obszarze przeciwdziałania
wykluczeniu podkreśliliśmy rolę pracy
środowiskowej. W przypadku wniosków
dotyczących zwalczania dyskryminacji
priorytetowo będą traktowane działania
realizowane poza Warszawą. Mamy
nadzieję, że ośmieli to mniejsze
organizacje do spróbowania swoich sił w
konkursie – wyjaśnia Anna Rozicka,
dyrektor programu. Szerszą rozmowę z
dyrektor programu, Anną Rozicką, o
nowej edycji konkursu można znaleźć
tutaj.
Wszystkie
zmiany
i
dodatkowe
wyjaśnienia zasad konkursu zostały
czytelnie zaznaczone w uzupełnionej
wersji Podręcznika dla Wnioskodawców
i Grantobiorców, który jest dostępny na
stronie internetowej programu.

Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych. W spotkaniu
wzięło udział ok. 70 osób.

Internetowy System Wniosków będzie
otwarty od 1 marca do 15 kwietnia 2014
do
godziny
12.00.
Szczegółowe
informacje:
www.ngofund.org.pl
Kontakt: Katarzyna Dumańska
kdumanska@batory.org.pl
+48 22 536 02 69

Autor tekstu i zdjęć: Ewelina Widomska- koordynator projektu.
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Wydarzenia w GPZB:

Jasełka w Polanie
Jasełka w Polanie to już chyba tradycja. W tym roku były one wystawione w świetlicy 01.02.2004. I
chyba też tradycją jest, że przygotowuje je nasza niezawodna pani Maria Faran, która jak zwykle
włożyła w to całe swoje serce. Jednak nie zapominajmy również o naszych młodych aktorach, którzy
swoje role odegrali po mistrzowsku. Po jasełkach odbyła się zabawa taneczna najpierw dla dzieci, a
później dla dorosłych. Do tańca przygrywał pan Janusz Krakowski. Zabawa chyba się podobała, bo sala
była pełna ludzi, a ostatni tancerze z parkietu zeszli o godz. 4.30. Dochód z zabawy wyniósł ponad
1000 zł. i w całości został przeznaczony na potrzeby naszej szkoły. Wszystkim zaangażowanym w
zorganizowanie tej zabawy, a także Jasełek (przygotowanie dekoracji, kostiumów, sprzedaż biletów,
pieczenie ciast, sprzątanie sali), oraz wszystkim uczestnikom zarówno Jasełek jak i zabawy składamy
serdeczne podziękowanie.
RADA RODZICÓW

Rekrutacja do dziesiątej
edycji Programu Liderzy
PAFW
Gabriela stworzyła w Podedwórzu
wiejskie spa. Odwiedza je 3000 osób
rocznie.
Przemek przekonał władze Krakowa
do budżetu partycypacyjnego.
Dzięki Piotrowi głusi samodzielnie
załatwiają swoje sprawy w 54
urzędach.
Maciej – starosta powiatu – zmienił
urząd w miejsce przyjazne
mieszkańcom.
Ewa otworzyła kawiarnię i kino na
stacji Falenica. Przywraca tradycję
letniska na przedmieściach miasta.
Dzięki Karolowi 20 osób
niepełnosprawnych w Koninie zyskało
pracę i niezależność.
Dla takich ludzi powstał Program
Liderzy
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
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Wydarzenia w GPZB:

Kolejny projekt z programu Działaj Lokalnie VIII zakończony !!!
Badania naukowe nad historią regionu oraz popularyzacja wiedzy historycznej w
środowiskach miejscowych i wśród turystów.
Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic realizowało od września 2013 r. do lutego bieżącego roku
projekt, mający na celu badania naukowe nad historią regionu i popularyzowanie wiedzy historycznej
w środowiskach miejscowych i wśród turystów. W ramach tego projektu, jego autorzy odbyli
kwerendy archiwalne w archiwach państwowych w Przemyślu, Rzeszowie i Sanoku. Zebrane w ich
wyniku, cenne informacje, zostały następnie wykorzystane w prelekcjach historycznych. Program
zakładał też zakup materiałów archiwalnych. Takie materiały w postaci osiemnastowiecznych,
wojskowych map topograficznych, nazywanych mapami Miega, zostały zakupione we Wiedeńskim
Archiwum Wojennym. Zakupiono też w Archiwum Państwowym w Rzeszowie skany
dziewiętnastowiecznych, austriackich map katastralnych, obejmujących dawną zabudowę 42
bieszczadzkich miejscowości. Ważnym punktem projektu była popularyzacja wiedzy historycznej
wśród miejscowej ludności i wypoczywających w Bieszczadach turystów. Gminy Cisna.

Dziś Program ma za sobą dziewięć
edycji i 465 absolwentów. Wszyscy
oni uczestniczyli w wyjątkowym,
nieodpłatnym,
dwunastomiesięcznym,
programie
rozwojowym. Pracowali z tutorem,
brali
udział
w
szkoleniach
prowadzonych przez doświadczonych
trenerów, spotykali się z wybitnymi
liderami, odwiedzali miejsca, gdzie
inni odnieśli sukces.
Dla wielu z nich Program stał się
początkiem nowej drogi: wystartowali
w wyborach i zostali wójtami,
burmistrzami,
rozwinęli
swoją
organizację, która obecnie działa z
wielkim powodzeniem, zrealizowali
wymarzony projekt.
W trakcie Programu dostali narzędzia
do tego, żeby jeszcze skuteczniej
wywierać
wpływ
i
zmieniać
rzeczywistość, a po jego zakończeniu
dołączyli do aktywnej sieci ponad 460
absolwentów.

Jeśli działasz na rzecz swojej
społeczności, a chcesz robić to
jeszcze skuteczniej – zgłoś się!
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Wydarzenia w GPZB:

Badania naukowe nad historią regionu oraz popularyzacja wiedzy historycznej w
środowiskach miejscowych i wśród turystów cd..
Zorganizowano, we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, cztery prelekcje
naukowe. Odbyły się one w miesiącach: sierpniu, wrześniu i listopadzie 2013 roku, oraz w lutym 2014
roku. Skorzystała z nich spora grupa mieszkańców gminy i turystów, a duże zaciekawienie i ożywioną
dyskusję wzbudziła ostatnia prelekcja, której celem było przedstawienie osiemnastowiecznych map
Bieszczadów (mapy Miega), oraz omówienie przebiegu najstarszych szlaków handlowych,
prowadzących przez teren Gminy Cisna.
Bieszczady to jeden z najpiękniejszych, ale też najmniej poznanych historycznie zakątków naszego
kraju. Celem tej inicjatywy było spopularyzowanie rzetelnej wiedzy historycznej o regionie, wiedzy
opartej na archiwalnych materiałach historycznych i zgodnej z aktualnym stanem badań naukowych.
Mamy nadzieję, że pomoże ona zarówno miejscowej ludności, jak i turystom wypoczywającym w
Bieszczadach, lepiej poznać fascynującą historię tych gór i ich walory krajoznawcze. W przyszłości
zebrane w trakcie trwania projektu materiały będą wykorzystywane przy pisaniu artykułów
historycznych, cyklicznie zamieszczanych w lokalnym czasopiśmie historyczno-krajoznawczym pt.
„Bieszczady Odnalezione”, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic.
Projekt sfinansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Fundacji BieszczadzkiejOśrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach DL
Autor tekstu: Zbigniew Maj
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Wypełnij formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.liderzy.pl.
Dołącz dwa listy rekomendacyjne.
Nie spóźnij się - zgłoszenia
przyjmujemy do 10 marca 2014 r.
Do 21 maja, analizując formularze
zgłoszeniowe i spotykając się z
kandydatami, wybierzemy 35 nowych
uczestników programu.
Szczegółowych informacji udzielają:
Maria Makowska, Agnieszka Szelągowska,
Paulina Książek
tel.: 510 078 760, 22 5568264 (w godz.: 9:3017:00)
e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

Jest tyle twarzy
przywództwa
Pokaż nam swoją

Wydarzenia w GPZB:

Wycieczka przedmiotowa klasy I Gimnazjum Zespołu Szkół Salezjańskich w
Polanie
W słoneczny dzień 18.02.br. wraz z wychowawczynią Bernadettą Szkarłat wybraliśmy się na wycieczkę
przedmiotową do Sanoka. Celem było uzupełnienie obowiązkowego programu nauczania, poznanie
systemu informatycznego działającego w bibliotekach i w geodezji, kształcenie zainteresowania
informatyką, historią, sztuką, językiem polskim oraz rozwijanie zainteresowania regionem, jego
historią i kulturą. By zrealizować te cele zaplanowaliśmy wizytę w Zespole Szkół Nr 4 im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Sanoku, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej a także w Alei Katyńskiej
na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.
Wizytę rozpoczęliśmy od Zespołu Szkół Nr 4. Tam czekała na nas już pani pedagog mgr Janina Leosz,
która oprowadziła nas po budynku szkoły i internatu. Dzięki niej zobaczyliśmy nie tylko korytarze
szkolne, ale przede wszystkim dużą salę gimnastyczną, salę do gry w tenisa stołowego, stołówkę, sale
lekcyjne, pracownię komputerową oraz klasopracownie m.in. technologii budownictwa wyposażoną w
sprzęt audiowizualny oraz liczne pomoce dydaktyczne wykonane przez uczniów w ramach prac
dyplomowych. W wielu klasach, które odwiedzaliśmy właśnie trwały lekcje, więc mieliśmy okazję
usłyszeć parę słów na temat zajęć, które odbywają się np. w Technikum Budowlanym. Bardzo
ciekawym punktem było zobaczenie internatu, który jest bezpośrednio połączony ze szkołą.
Pozwolono nam wejść do pokoi, świetlicy i łazienek. Podczas tej bardzo ciekawej wędrówki po szkole
pani pedagog zaprowadziła nas do pracowni informatyki geodezyjnej, w której specjalnie na nas
czekało trzech uczniów klasy trzeciej Technikum Geodezyjnego.

Fot: W Zespole Szkół nr 4 im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Sanoku w pracowni informatyki geodezyjnej.
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Ważne terminy: marzec
2014
Do końca marca stowarzyszenia i
fundacje muszą sporządzić
sprawozdanie finansowe oraz
wysłać deklarację CIT-8 do
urzędu skarbowego.
Organizacje, których rok obrotowy
kończy się 31 grudnia (czyli większość
fundacji i stowarzyszeń) muszą:


Sporządzić sprawozdanie
finansowe * do końca
trzeciego miesiąca następnego
roku podatkowego – zwykle
jest to 31 marca. Organizacja
sporządza sprawozdanie
finansowe, a więc bilans,
rachunek wyników (lub zysków
i strat w przypadku organizacji
prowadzącej działalność
gospodarczą) oraz informację
dodatkową. O sprawozdaniach
finansowych czytaj także tutaj:
poradnik.ngo.pl/x/443011

Wydarzenia w GPZB:



Wycieczka przedmiotowa klasy I Gimnazjum Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie
cd..
Przywitali nas bardzo serdecznie i na początku zaprezentowali nam funkcjonalność i
zastosowanie przyrządów geodezyjnych: niwelatora i tachimetru. Pokazali jak tworzyło się mapy
geodezyjne jeszcze kilka lat temu i jak one wyglądały. A następnie poprosili byśmy zasiedli do
komputerów i otworzyli pewien program o nazwie MikroMap. Owy program okazał się być
programem geodezyjnym służącym do tworzenia profesjonalnych map. Zadanie wydawało się
niełatwe. Mieliśmy stworzyć małą mapkę. Nie obyło się bez błędów, ale dzięki pomocy tamtejszych
uczniów szybko je rozwiązywaliśmy. Jeden z uczniów udzielał dokładnych instrukcji tworzenia mapy.
Większości klasy program bardzo się spodobał. I tym sposobem poznaliśmy program informatyczny
stosowany obecnie w geodezji. Po zakończeniu prac nad naszymi mapkami zostaliśmy poproszeni do
wspólnego zdjęcia. Następnym punktem programu była pracownia renowacji i tam też podążyliśmy.
Czekały tam na nas już 2 uczennice oraz ich profesor. Otrzymaliśmy od nich kwiatki gipsowe wykonane
przez uczniów Technikum Renowacji. Naszym zadaniem było ich pomalowanie. Dostaliśmy rdzenną,
złotą i srebrną farbę. Rozcieraliśmy je na kwiatkach palcami. Podczas naszej pracy pan profesor
opowiadał o tym jak robi się odlewy z gipsu. Pokazał wiele ciekawych figurek. Zobaczyliśmy też formy
w jakich robiono gipsowe figurki. Gdy skończyliśmy robić nasze kwiatki, Pan Profesor pokazał nam
pomalowaną gipsową kolumnę. Zobaczyliśmy też jak uczniowie stworzyli ze starej kamiennej figurki
piękną kamienną Atenę.

Foto: W pracowni renowacji.

Sporządzić deklarację CIT-8
(wraz z załącznikami CIT-8/O i
CIT-D) * do końca trzeciego
miesiąca następnego roku
podatkowego, czyli do 31
marca. Deklarację CIT-8 wraz z
załącznikiem CIT-8/O
(informacja o podatku
dochodowym od osób
prawnych) i załącznikiem CIT-D
(zestawienie darowizn
otrzymanych przez
organizację) należy złożyć w
swoim urzędzie skarbowym.
Obowiązek ten dotyczy także
organizacji, które nie miały
żadnych przychodów w 2013 r.
oraz są zwolnione z płacenia
tego podatku.

Pamiętajmy, że 31 marca to
ostateczny termin sporządzenia
sprawozdania finansowego. Na jego
zatwierdzenie przez właściwe władze
organizacji (np. przez zarząd lub walne
zebranie) mamy czas w ciągu 6
miesięcy od zakończenia roku.
Dopiero tak zatwierdzone
sprawozdanie przekazujemy do
urzędu skarbowego - w terminie 10
dni od daty tego zatwierdzenia.
(www.ngo.pl)
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Wycieczka przedmiotowa klasy I Gimnazjum Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie
cd..
Nauczyciel udzielił nam informacji, gdzie można kupić gips i jak można robić takie figurki.
Dowiedzieliśmy się, że ze zwykłej plastikowej butelki można zrobić formę na gips. Następnie
oglądaliśmy prace uczniów z Technikum Renowacji. Po wspaniałej i wciągającej pracy w pracowni
renowacji przyszedł czas, by się pożegnać z uczennicami, pracownikami i budynkiem szkoły i
podziękować za wspaniałe przyjęcie.
Po wizycie w Zespole Szkół Nr 4 pojechaliśmy do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Na miejscu
zostaliśmy miło przywitani przez panią kierownik mgr Grażynę Łabaziewicz i panią mgr Irenę Florczak
nauczyciela bibliotekarza. Panie poczęstowały nas herbatką, kawą i ciasteczkami. Pani Irenka
oprowadziła nas po bibliotece. Mieliśmy okazję wejść do magazynów książek, najciekawszy był
magazyn starych książek, najstarsze książki, które widzieliśmy i najcenniejsze dla biblioteki pochodziły
nawet z 1830 r. Wszyscy byliśmy zaciekawieni tymi zabytkowymi książkami. Po skończeniu oglądania
tamtejszych zbiorów pani Irenka nauczyła nas jak korzystać z systemu informatycznego działającego w
bibliotece, dzięki któremu można m.in. wypożyczyć książkę lub ją zarezerwować. Wizyta w bibliotece
uważamy za bardzo udaną i ze swej strony zapraszamy do odwiedzenia biblioteki w Sanoku

Spotkanie informacyjne
dotyczące otwartych
konkursów ofert w Urzędzie
Marszałkowskim
w Rzeszowie
Spotkanie informacyjne na temat
otwartych konkursów ofert
organizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego oraz Regionalny
Ośrodek Pomocy Społecznej
odbędzie się 17 marca 2014 w
Rzeszowie.
Rada Działalności Pożytku Publicznego
we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego serdecznie zaprasza
na spotkanie informacyjne
organizacje pożytku publicznego,
zainteresowane pozyskiwaniem
środków w ramach otwartych
konkursów ofert na 2014 r.,
organizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie oraz
przez Regionalny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rzeszowie.

Foto: W magazynie starych książek
w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Krośnie - filia w Sanoku
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Wycieczka przedmiotowa klasy I Gimnazjum Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie
cd..
Następnie przyszedł czas na ostatni punkt wyjazdu – Aleję Katyńską z Pomnikiem Golgota Wschodu
znajdującą się na Cmentarzu Centralnym w Sanoku. Pomnik Golgota Wschodu upamiętnia pochodzące
z Sanoka i Ziemi Sanockiej ofiary zbrodni katyńskiej. Znajduje się w zachodniej części cmentarza.
Pomnik powstał z inicjatywy rodowitego sanoczanina, ks. Zdzisława Peszkowskiego. Głównym jego
elementem jest Krzyż Pamięci Ofiar Polskiej Golgoty Wschodu, poświęcony 10 listopada 2008. Stanowi
go krzyż brzozowy z tabliczką o treści: Ofiarom polskiej Golgoty Wschodu. U podstawy krzyża
umieszczono kamienie, na których widnieją trzy tabliczki. Pierwsza zawiera inskrypcję: Krzyż
wzniesiono z inicjatywy Ks. Prałata Zdzisława J. Peszkowskiego staraniem Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.
A.D. 2008., druga – W 40-stym nas Matko na Sybir zesłali. Sanok, 04.2009., ufundowana przez Związek
Sybiraków, zaś trzecia, upamiętniająca por. Zbigniewa Czekańskiego zawiera cytat ks. Zdzisława
Peszkowskiego i informację pamiątkową Sercem i modlitwą otaczam postać dh Z. Czekańskiego,
umiłowanego harcerza, konspiratora, bohatera i męczennika, ks. Z. Peszkowski / por. Zbigniew
Czekański ur. 4.VII.1907 zginął 30.VI.1941. Z-ca komendanta hufca harcerzy w Sanoku. Dowódca
Harcerskiej Kompanii Obrony Lwowa w 1939 r. Instruktor Chorągwi Lwowskiej Szarych Szeregów.
Sanok, 18.04.2009. 18 kwietnia 2009, w ramach akcji „Katyń... pamiętamy” / „Katyń... Ocalić od
zapomnienia”, w tzw. Alei Katyńskiej wokoło krzyża zostało zasadzonych 21 Dębów Pamięci. W drugą
rocznicę śmierci księdza, 8 października 2009, posadzono trzy następne Dęby Pamięci, a w piątą
rocznicę w 2012 dwa kolejne.

Spotkanie odbędzie się 17 marca 2014
r. w godzinach od 10.00 – 15.00 w sali
audytoryjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego (Al. Cieplińskiego 4)

Kurs online kierowników
wypoczynku 15.0323.03.2014 r. - Wrocław
Fundacja Wspierania Aktywności
Lokalnej „FALA” zaprasza na kolejną
edycję
KURSU ONLINE
KIEROWNIKÓW
WYPOCZYNKU
Czas trwania 15.03-23.03.2014 r.
Udział w KURSIE ONLINE jest
odpłatny

Foto: Aleja Katyńska w Sanoku Pomnik Golgota Wschodu.

.Zakres KURSU ONLINE:
* zakres tematyczny w pełni zgodny
z wymogami Kuratorium Oświaty;
* materiały szkoleniowe z repertuarem
do praktycznego wykorzystania w
pracy kierownika;
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Wycieczka przedmiotowa klasy I Gimnazjum Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie
cd..
Upamiętnieni zostali m.in. ppor. Zygmunt Bezucha, ppor. Bronisław Jahn, por. Stanisław Michalski, płk
Stefan Mozołowski, ppłk Edward Peszkowski, kpt. Aleksander Ślączka, kpt. Franciszek Szafran,
ks. Szymon Fedorońko.
Po wyjeździe z cmentarz, udaliśmy się na posiłek do pobliskiego McDonalda. Tym miłym akcentem
zakończyliśmy wyjazd przedmiotowy, na którym dużo się dowiedzieliśmy, rozwinęliśmy wiedzę
informatyczną, historyczną, polonistyczną a także umiejętności plastyczne. Było nam niezmiernie miło
z powodu serdecznego przyjęcia nas zarówno w szkole jak i w bibliotece. W 100% dzień uważamy za
udany!!!

* uczestnikom KURSU ONLINE zapewniamy
wsparcie kierownika kursu, który
jednocześnie jest prowadzącym;
KURS ONLINE kończy się egzaminem na
platformie edukacyjnej moodle
(www.moodle.fala.edu.pl) w 2 formach: 1 –
test w ostatnich dniach kursu i 2 – plan
wychowawczy na zaliczen
Warunkiem uczestnictwa w KURSIE ONLINE
jest:
* co najmniej średnie wykształcenie i
ukończone 18 lat;
* wypełnienie i odesłanie mailem ankiety
zgłoszeniowej;

Autorzy tekstu i zdjęć:

* dokonanie opłaty przelewem przed
terminem kursu;

Aleksandra Borzęcka
Natalia Caban
Kamil Karciarz
Nina Smoleńska
Marta Stępniewska
Irena Zięba
Bernadetta Szkarłat

* każdy kandydat przed przyjęciem na KURS
ONLINE, a najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia,
musi dostarczyć dokument potwierdzający
ukończenie szkoły średniej (może być
legitymacja studencka lub dyplom);

Cena za KURS ONLINE:

p.s
110 zł/os

Naszą wizytę w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Sanoku opisała także pani Irena Florczak –
nauczyciel bibliotekarz, artykuł wraz z zdjęciami ukazał się na stronie http://krosno.pbw.org.pl/

Zapraszamy na stronę:
www.fala.edu.pl
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Wakacyjna szkoła języka angielskiego -2014

Ważne linki:

Po raz dziewiąty Fundacja Bieszczadzka ogłasza nabór rodzin i szkół do programu. „WAKACYJNA SZKOŁA
JĘZYKA ANGIELSKIEGO ”

www.wolontariatbieszczadzki.pl

Od 2006r Fundacja Bieszczadzka koordynuje przyjazd w Bieszczady studentów z amerykańskiej organizacji
Learning Enterprises, którzy jako wolontariusze uczą przez lipiec dzieci i młodzież języka angielskiego. Do
tej pory z oferty skorzystało 34 bieszczadzkie miejscowości. W naszych szkołach , świetlicach uczyło 33
wolontariuszy. Następni przyjadą już w lipcu. Jakie kroki należy poczynić aby i w Waszej miejscowości
dzieci i młodzież mogła skorzystać z takiej formy nauki i zabawy. Najważniejszą rzeczą jest znalezienie
rodziny, która zechce przyjąć studenta. Zwykle szukamy takich rodzin, w których są młodzi ludzie uczący się
angielskiego a miesięczna opieka nad studentem, który nie zna naszego języka, jest dla nich świetną okazją
do nauki. Lekcje najczęściej odbywają się w szkole ( wystarczy jedna sala lekcyjna), choć mogą być też
organizowane w bibliotece publicznej czy w świetlicy wiejskiej. Student pracuje minimum 3 godziny
dziennie. Z lekcji mogą skorzystać dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum i szkół średnich,
studenci i dorośli mieszkańcy wsi czy miasteczka. W tym roku zajęcia odbywać będą się od 1-go do 27 lipca.
Informacji jak zorganizować wakacyjne lekcje języka angielskiego udziela koordynator Learning Interprises
na Polskę Południową –Lucyna Sobańska, tel. 881 537 554

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
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Młode Bieszczady
Wojtkówka w eliminacjach XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
19 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych odbył się
rejonowy etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
W konkursie wzięło udział pięć szkół gimnazjalnych:gimnazja z Czarnej, Lutowisk, Ropienki,
Nr 2 w Ustrzykach Dolnych, Wojtkówki i Wołkowyi
oraz dwie szkoły ponadgimnazjalne:
 Liceum Ogólnokształcące w Ustrzykach Dolnych
 Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Podczas Olimpiady sprawdzana była wiedza i umiejętności uczestników z zakresu
istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska
oraz zasad zdrowego stylu życia.
Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test składający się z trzydziestu pytań, następnie w dogrywce sprawdzili się z umiejętności udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Gimnazjum w Wojtkówce reprezentowała uczennica klasy III Natalia Podkalicka, która w eliminacjach rejonowych zajęła I miejsce w kategorii
szkół gimnazjalnych, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Magdalena Bodnar z Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach
Dolnych.

A

Tekst i zdjęcia: SU Wojtkówka
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Niech nam żyją wszystkie Babcie i Dziadkowie z Wojtkówki
19 stycznia w świetlicy wiejskiej w Wojtkówce-Chwaniowie odbyło się spotkanie noworoczne połączone z obchodami Dnia Babci i Dziadka
Uroczystość była organizowana przez nasze gimnazjum we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wojtkówce i sołectwem wsi. Wszystkich
przybyłych powitała pani Dyrektor Małgorzata Pencarska. Następnie kilka ciepłych słów do przybyłych gości skierował pan Edward Krupiński sołtys wsi Wojtkówka oraz przewodnicząca KGW pani Teresa Łazuka. Po części oficjalnej przyszedł czas na zaprezentowanie się młodzieży
gimnazjalnej. Jako pierwsi wystąpili uczniowie klasy I wraz z rodzicami, którzy przygotowali piękne jasełka. Następnie na scenie pojawili się
uczniowie klasy III, którzy odegrali humorystyczną scenkę "Jak to z babcią i dziadkiem bywało". Młodzi artyści występ zakończyli odśpiewaniem
piosenki. Wielki zachwyt wśród widzów wzbudziła gra na akordeonie ucznia klasy II - Michała Kozy. Wszyscy przybyli seniorzy otrzymali drobne
upominki. Po występach był czas na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców i panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Spotkanie uświetnił występ zespołu „Wiarczanki”. W rytmie wesołych, ludowych melodii seniorzy ruszyli na parkiet. Wszyscy bawili się w miłej i
przyjaznej atmosferze.

Autor zdjęć i tekstu:
Natalia Podkalicka
i Monika Mazur.

Serdeczne podziękowanie kierujemy w stronę rodziców: p. D. Krajewskiej, p. M. Madej,
p. R. Chuchli, p. E. Rycąbel za zaangażowanie, za to, że poświęcili Państwo swój czas, pokonali tremę i wystąpili razem z nami na scenie.
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Spotkanie opłatkowe. w Gimnazjum w Wojtkówce
Jest taka noc wieczorną Gwiazdą naznaczona
z siankiem pod białym obrusem i potrawami dwunastoma
Jest taka noc mocą miłości jednocząca
małym Opłatkiem silniejsza od rąk splecionych tysiąca
Ewa Wierzbińska
W ostatnie dni grudnia w naszej szkole odbywają się tradycyjnie spotkania opłatkowe. 20 grudnia był wyjątkowym dniem. Uczniowie
klasy I wraz ze swoją wychowawczynią panią Anetą Chmielowską przygotowali przedstawienie, w którym wystąpili razem z rodzicami. Nasi
szkolni aktorzy dostarczyli wielu wzruszeń – wszyscy doskonale wczuli się w klimat jasełkowego spektaklu. Bez tremy, jak przystało na
profesjonalistów. Wszyscy zasłużyli na pochwały i gorące oklaski. Przedstawienie wprowadziło zgromadzonych w świąteczny nastrój. Po jasełkach
nauczyciele, uczniowie i rodzice łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia. A potem wspólnie zasiedliśmy do wigilijnego stołu. Pierogi
przygotowane przez rodziców oraz uczennice naszego gimnazjum smakowały wszystkim.

Pięknie udekorowana sala, świąteczne potrawy, kolędy tworzyły niezapomniany klimat
spotkania. Wszystko po to, aby po raz kolejny uzmysłowić sobie i innym, że najważniejsze
w życiu są: przyjaźń, wiara, miłość i rodzina. W domowej, radosnej atmosferze szybko upływał
czas opłatkowego spotkania. Żegnając się, życzyliśmy sobie kolejnego świętowania
w naszej szkole – i wcale nie szkodzi, że to dopiero za rok.
Tekst i zdjęcia: Natalia Podkalicka i Monika Mazur
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Walentynki w Gimnazjum w Komańczy
14 lutego w Zespole Szkół w Komańczy było bardzo walentynkowo. Samorząd Szkolny przygotował dla
wszystkich nauczycieli i pracowników walentynkowe, słodkie, czerwone i smaczne serca. Na drugiej i trzeciej
lekcji sprawnie działała poczta walentynkowa. Największa kartka walentynkowa dotarła do pani dyrektor.
Przeprowadzony został konkurs na Walentynkę i Walentego Gimnazjum w Komańczy. Walentynką Roku 2014
została - Iza W a Walentym Roku 2014 został - Marcin W.

The voice of Uherce
Uczniowie Zespołu Szkół w Uhercach Mineralnych po raz kolejny udowodnili, że muzyka jest im bardzo bliska. 17 grudnia w Ludowym Domu
Kultury w Uhercach Mineralnych odbył się szkolny konkurs piosenki anglojęzycznej pt. „The voice of Uherce”.
Konkurs zorganizowany przez samorząd uczniowski, pod szczególnym
nadzorem naszej koleżanki z klasy IIIa - Dagmary Wójciak, przebiegał w dwóch
kategoriach wiekowych: soliści i zespoły z podstawówki oraz soliści i zespoły
z gimnazjum. Naszych kandydatów oceniało jury w składzie: Pan Janusz
Demkowicz, Pani Anna Usyk oraz Pani Anetta Rogalińska. Jak sami przyznali
wybór zwycięzców poszczególnych kategorii nie był łatwy, ponieważ wszyscy
uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom.
„Głosem Uherzec” w podstawówce została Joanna Marcinik z klasy VI, która
zaśpiewała piosenkę „Under”, akompaniował jej Jakub Opiela. Drugie miejsce
zajęła Izabela Zygmunt z klasy VI z piosenką „My road”.
Natomiast w kategorii gimnazjum zwyciężyła Dominika Sędzimir z klasy IIIa,
serca jury poruszyła piosenką „You make me feel”. Drugie miejsce zajął zespół
z klasy IIIa, wokal – Aleksandra Włodarczak, akompaniament – Julia Błaszczak,
dziewczyny zaprezentowały piosenkę „Stay”. Na miejscu trzecim ex aequo
znalazły się Kinga Stasiowska z klasy IIIb z piosenką „I’m not yours” i Lidia
Skotnicka z klasy IIIb z piosenką „When I was your name”.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! Z niecierpliwością czekamy na
kolejne edycje.
Tekst i zdjęcie: SU Gimnazjum Uherce Mineralne
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Wieczór kolęd w Uhercach
Grudzień był niezwykle pracowitym miesiącem dla uczniów naszej szkoły. Tuż przed przerwą świąteczną, w czwartkowy wieczór, 19 grudnia w
WDK w Uhercach Mineralnych odbył się wieczór kolęd zorganizowany wspólnymi siłami przez uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Pomysł na zorganizowanie wieczoru kolęd połączonego z kiermaszem ozdób świątecznych wykonanych własnoręcznie przez uczniów zrodził się
dzięki czynnej działalności SU, jako próba wsparcia naszej szkolnej inicjatywy uczniowskiej - zbiórki funduszy na zakup sprzętu nagłaśniającego.
Piękny występ naszej młodzieży poprzedziły intensywne dwa tygodnie przygotowań, które z uwagi na wyjazd znacznej części uczniów gimnazjum
na wycieczkę do Warszawy zostały mocno napięte. Spora grupa uczniów zaangażowała się w "produkcję" ozdób świątecznych do tego stopnia, że
w budynku szkoły 2 - 3 godziny po skończeniu zajęć lekcyjnych można było spotkać praktycznie codziennie pracujące twórczo osoby. Drugi nie
mniej liczny "obóz" pracował nad częścią artystyczną wieczoru.
Sam wieczór wypadł wspaniale. Występujące na scenie osoby wkładały całe serca w interpretacje swoich utworów, za co nagradzani byli
gromkimi oklaskami. Przed wejściem na salę prowadzona była sprzedaż ozdób, z których utarg wyniósł 450 zł, co przy zainwestowaniu nieco
ponad 100 zł dało spory zysk. Szkoda tylko, iż nie wszystkie miejsca na sali zostały zapełnione. Ci, którzy nie przyszli niech żałują, nie wiedzą co
stracili, takie występy nie zdarzają się często. Na sam koniec, jako opiekun samorządu uczniowskiego chciałbym nadmienić iż rozpiera mnie
duma, gdyż zarówno pomysł wieczoru, jego cały scenariusz i oprawa zostały w całości wymyślone i przygotowane samodzielnie przez uczniów.
Ja, jako opiekun z ramienia rady pedagogicznej czuwałem tylko nad bezpieczeństwem uczniów, ewentualnie służyłem radą, natomiast głównym
koordynatorem działań była przewodnicząca SU - Aleksandra Głuszko, która potrafiła "zarazić" swoim pomysłem nie tylko wąskie grono
członków samorządu, ale także znaczną część "zwykłych" uczniów. Widać, że uczestnictwo szkoły w projekcie "Młode Bieszczady" przynosi już
namacalne rezultaty.
Autor tekstu: Marcin Solon
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Walentynki w Ropience
W tym roku Samorząd Uczniowski w gimnazjum z okazji tego święta zorganizował ,,pocztę walentynkową". Przez trzy dni na korytarzu stało
pudełko oraz koperty. Każdy miał możliwość wysłania walentynkową kartkę. W piątek podczas apelu przedstawiciele SU rozdali je adresatom.
Listów było bardzo dużo, prawie wszyscy dostali walentynkę, a niektórzy nawet po kilka. Były to naprawdę miłe gesty, które sprawiły radość nie
tylko młodzieży, ale i wychowawcom, którzy również otrzymali walentynki od uczniów.

Autor tekstu: Aleksandra Rymarowicz
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Rakowa- Konkurs Poezji Miłosnej
W dniu 14 lutego 2014 r. w Gimnazjum w Rakowej odbyło się podsumowanie kolejnej edycji Konkursu Poezji Miłosnej Zakochani są wśród nas.
I miejsce zdobyła uczennica klasy I b – Martyna Rogoz
II miejsce zdobyła uczennica klasy I a – Martyna Białecka
III miejsce zdobyła uczennica klasy I a – Andżelika Szmyd
Gratulujemy!
Utalentowane autorki wierszy miłosnych zgodziły się na publikację swoich utworów na stronie internetowej naszego gimnazjum.
Zapraszamy do miłosnej lektury 
Pusty dzień witając
Martyna Rogoz

Wystarczy chcieć
Martyna Białecka

Każdego dnia
Andżelika Szmyd

Pusty dzień witając, stawiam krok za krokiem,
By przejść obok obrazu tuż przede mną
I osunąć się w pustkę ponurą, ciemną
Zakryć swoją duszę starego domu mrokiem

Chcę pisać, jak bardzo Cię nienawidzę,
Ale przy tobie godziny stają się sekundami …
Chce pisać, jaki z Ciebie drań,
Ale gdy brak mi Ciebie, tak trudno się
uśmiechać
Chcę pisać, jak bardzo mam Cię w nosie,
Ale przy Tobie czuję się bezpiecznie …
Chcę pisać, jak bardzo nie chcę Cię pamiętać,
Ale lubię, gdy przy mnie jesteś…

Każdego dnia spotykają się zakochani
Czują się ze sobą jak naćpani
Nie muszą jeść, nie muszą pić
Chcą tylko ze sobą być

Lecz nagle jakieś światełko ratuje moje życie
Nadaje kolor szarej codzienności
Chwyta za rękę, pociąga za sobą
Uczucie spowija serce niczym dzika róża
Kolce swe wbija głęboko,
By pozostać tam już na zawsze

A mówią, że wystarczy tylko chcieć …

Uczucie – zwane miłością
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Gdy razem są, nie potrzebują niczego
On kocha ją, a on jego
Są dla siebie całym światem
Słońca i burzy kwiatem

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cisnej
Jest już za nami 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zagrała "na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów". Uczniowie naszego gimnazjum wykazali się wielkim zaangażowaniem. Na terenie
całej gminy pieniądze do puszek zbierało 19 wolontariuszy. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych chodziliśmy z puszkami od 8:00 do
16:00. Po wielu próbach i przygotowaniach o 16:00 rozpoczął się koncert w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. Zagrali m.in. Feeling
Station, Denaturat 96 i Arek Zawiliński. Podczas koncertu odbyła się także licytacja na rzecz WOŚP-u. Koncert zakończyliśmy symbolicznym
"światełkiem do nieba" i wysłaliśmy "do nieba" kilka lampionów. W sumie udało się na zebrać (razem z pieniędzmi z licytacji) około 3,5 tys.
złotych!

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczny finał WOŚP: wszystkim wolontariuszom, wszystkim ludziom, którzy
wspierali orkiestrę i zespołom grającym na koncercie. Szczególne podziękowania należą się Gminnemu Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej za
pomoc w organizacji i udostępnienie miejsca na koncert, panu Mirosławowi Nadolnemu za prowadzenie koncertu i licytacji i pani Dorocie
Czarskiej za pomoc w organizacji finału :)
Autor tekstu: Ewa Sławińska, zdjęcia: Dorota Czarska
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Przygoda z lekturą „Kamienie na szaniec”
,,Nie każda książka staje się legendą.
To przywilej tekstów wyjątkowych,
które tak mocno wrastają w świadomość narodową,
że zaczynają nią rządzić.
Takie są właśnie,, Kamienie na Szaniec''(...)
Sięgają po nie kolejne pokolenia Polaków...."
W tym roku szkolnym książkę przeczytali uczniowie kl. II gimnazjum. Życiorysy Alka, Rudego i Zośki wywarły na nich duże wrażenie, czego
wyrazem jest charakterystyka postaci w formie literackiej i plastycznej. Uczniowie w ciekawy sposób zaprezentowali postaci bohaterów książki,
którzy potrafili wcielić w życie dwa wspaniałe ideały: BOHATERSTWO I SŁUŻBĘ.
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Turnieju Ping – Ponga- Lutowiska 2013
Turniej ping – ponga o Puchar Rady Rodziców ogłoszono 22 listopada 2013 roku. Pomysł I Turnieju ping – ponga dla uczniów gimnazjum
pojawił się na zebraniu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Rada Rodziców została poproszona o patronat oraz ufundowanie Pucharu dla
zwycięzcy. Do turnieju należało wybrać po 2 osoby z każdej klasy.
Organizator: Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Lutowiskach
Komisja konkursowa:
– Opiekun SU Gimnazjum Edyta Pereślucha
– Nauczyciel wychowania fizycznego Przemysław Nowak
– Nauczyciel matematyki Kamila Trybuła
Cel: popularyzacja tenisa stołowego oraz integracja uczniów gimnazjum.
Uczestnicy: po 2 osoby wytypowane spośród klas I, II, III gimnazjum.
Miejsce: Zespół Szkół w Lutowiskach. Korytarz przy sali gimnastycznej.
Termin: Turniej został rozegrany 12 grudnia 2013 roku o godz. 13.00

Na początku mecz rozegrali uczniowie klasy I gimnazjum (Jakub Bereżański oraz Bartosz Szpiech) – zwycięzca Jakub Bereżański, kolejno grali
uczniowie klas II (Jakub Świergocki oraz Tomasz Pawlak) – zwycięzca Tomasz Pawlak, jako ostatnia grała klasa III (Krystian Grzegorz i oraz Eryk
Winiarski) – zwycięzca Krystian Grzegorz.
Później uczniowie grali każdy z każdym tj. Tomasz Pawlak – Jakub Bereżański (zwycięzca Tomasz Pawlak), Jakub Bereżański – Krystian
Grzegorz (zwycięzca Krystian Grzegorz) i ostatni pojedynek o Puchar Rady Rodziców rozegrał się między uczniem klasy II Tomaszem Pawlakiem a
uczniem klasy III Krystianem Grzegorzem. I Turniej Ping – Ponga wygrał Krystian Grzegorz.
Uczniom biorącym udział dziękujemy za miłe współzawodnictwo i gratulujemy. Wszystkim dziękujemy za udział oraz zachęcamy do uczestnictwa
w kolejnych konkursach i turniejach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.
Opiekun SU Gimnazjum mgr Edyta Pereślucha
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Mikołaj w ZSP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych
Podtrzymując tradycję, Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole Mikołajki. Śnieżynki wraz z Mikołajem wręczały „niegrzecznym”
nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi wcześniej przygotowane rózgi. Dla uczniów, którzy dobrze się zachowywali przez cały rok
przyniesiono kosz cukierków. Ciepło robiło się na sercu, kiedy Święty widział radość w oczach obdarowanych.
Mikołaj ze świtą zawitał także do nauczania zintegrowanego i oddziałów zerowych. Uśmiechnięte dzieci podarowały Mikołajowi w
ramach wdzięczności świąteczne rysunki, śpiewały również piosenki i recytowały wiersze. Z okazji Mikołajek pan dyrektor Bogdan Zwarycz
wyraził zgodę na to, aby uczniowie którzy przyjdą do szkoły w mikołajkowej czapce byli niepytani i nie pisali kartkówek, co większość
„dwójkowiczów” chętnie wykorzystała. Korytarze zabarwiły się na czerwono.

Uczniowie, którzy zapomnieli o świątecznym nakryciu głowy, wykazali się dużą kreatywnością i wykonali je z papieru, malując czerwoną kredką.
Cały dzień upłynął pod znakiem szczęścia. W powietrzu unosił się zapach świąt. Takich chwil powinno być w szkole jak najwięcej. Uśmiechu i
radości nigdy dość.
Autor tekstu i zdjęć: Przemysław Tkacz
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Nakręć się na wybory
Uczniowie klasy II n Paweł Sałosz, Adam Steciuk i Kacper Szpotański uczestniczą w konkursie ogłoszonym przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej „Nakręć się na wybory”.
Konkurs związany jest z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 roku
Celem konkursu jest uświadomienie młodym ludziom, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w
wyborach bezpośrednich, a więc wpływamy na jakość reprezentacji w Parlamencie Europejskim, który uczestniczy w stanowieniu przeważającej
części unijnego prawa.
Zadaniem uczniów było przygotowanie 1 minutowego spotu filmowego, mającego zachęcać do udziału w wyborach europejskich oraz
zamieszczenie go na stronie internetowej wraz z dołączonym opisem przygotowań związanych z realizacją spotu oraz krótkim uzasadnieniem,
dlaczego warto wziąć udział w wyborach. Spot filmowy można oglądać na stronie: http://youtu.be/3NRys3LuKTI . Udział w warsztatach
dziennikarskich w ramach projektu „Młode Bieszczady”, pozwolił na wykonanie zadania konkursowego.
Autor tekstu: Paweł Sałosz
ZSP nr 2 NSS Ustrzyki Dolne

Ustrzyki- Zamardii
W pierwszym tygodniu lutego 2014 roku w naszej szkole gościła grupa uczniów ze szkoły z Zamardii wraz dyrektorem PéteremTarr oraz nauczycielami: Alice
Simon i Tibor Galó.
Pierwszego dnia w niedzielne przedpołudnie spędzili na spacerze po Ustrzykach Dolnych, podziwiali piękne widoki z Lawortę, na którą wyjechali wyciągiem
krzesełkowym.
W kolejnych trzech dniach nasi goście z Węgier uczestniczyli w zajęciach integrujących z języka angielskiego, muzycznych, komputerowych oraz konkursie z
wszechstronnej wiedzy „Omnibus”. Pomimo trudności językowych cel został osiągnięty, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Ja również mogłem porozmawiać z
nimi w języku angielskim i dowiedzieć się kilku interesujących rzeczy o kulturze i poznać niektóre słowa węgierskie. Uczyliśmy się także piosenki węgierskiej a
Węgrzy polskiej, bardzo mi się to spodobało.
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W pierwszym tygodniu lutego 2014 roku w naszej szkole gościła grupa uczniów ze szkoły z Zamardii wraz dyrektorem PéteremTarr oraz nauczycielami: Alice
Simon i Tibor Galó.
Pierwszego dnia w niedzielne przedpołudnie spędzili na spacerze po Ustrzykach Dolnych, podziwiali piękne widoki z Lawortę, na którą wyjechali wyciągiem
krzesełkowym.
W kolejnych trzech dniach nasi goście z Węgier uczestniczyli w zajęciach integrujących z języka angielskiego, muzycznych, komputerowych oraz konkursie z
wszechstronnej wiedzy „Omnibus”. Pomimo trudności językowych cel został osiągnięty, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Ja również mogłem porozmawiać z
nimi w języku angielskim i dowiedzieć się kilku interesujących rzeczy o kulturze i poznać niektóre słowa węgierskie. Uczyliśmy się także piosenki węgierskiej a
Węgrzy polskiej, bardzo mi się to spodobało.
Najwięcej radości naszym gościom sprawiła jazda na nartach zjazdowych i biegowych. Zajęcia były prowadzone przez trenerów naszej szkoły, a ja jako
asystent przyglądałem się ich jeździe, a także pomagałem w demonstrowaniu kroków biegowych. Jak na pierwszy raz całkiem nieźle im szło.
Koledzy z Węgier zwiedzili także nasze ustrzyckie muzea i poznali trochę historii Ustrzyk dzięki koordynatorowi p. Grażynie Majer. W czasie pobytu nasi
przyjaciele spędzili wspaniale czas na dwóch dyskotekach szkolnych, gdzie mogli swobodnie porozmawiać i trochę się zabawić.
W ostatni dzień wyjazdu sprawdziliśmy swoje umiejętności w grach zespołowych, gdzie rywalizowaliśmy pomiędzy sobą. Mecz zakończył się remisem. W tym
dniu również odbyła się uroczysta akademia podsumowująca wymianę międzynarodową. Na niej mogliśmy wspólnie pośpiewać i powspominać wspaniałe
chwile spędzone razem. Merytorycznie program spotkania został opracowany przez zespół nauczycieli pod kierunkiem koordynatora pani Grażynę Majer.
Bardzo miło wspominam wspólnie spędzone chwile mam nadzieję, że za rok znowu u nas zagoszczą.

Paweł Sałosz ZSP Nr 2 Ustrzyki Dolne
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Spotkanie młodzieży na Słowacji
Uczniowie gimnazjum Nr 2 w Ustrzykach Dolnych niedawno wzięli udział w wymianie międzynarodowej na Słowacji. Spędziliśmy 5 dni u
naszych południowych sąsiadów zwiedzając ich szkoły, poznając kulturę oraz obyczaje. Pierwszego dnia, gdy dojechaliśmy do miejsca naszego
zakwaterowania położonego nad zbiornikiem wodnym Domasa, dowiedzieliśmy się, że oprócz nas udział w tej wymianie biorą też Węgrzy i
Czesi. Po obiedzie i rozpakowaniu bagaży ruszyliśmy na spacer wokół sztucznego jeziora. W trakcie marszu zbieraliśmy patyki i liście, z których
następnie wykonaliśmy kwiatowo-liściaste bukiety.

Po kolacji mieliśmy okazje oglądać pokaz tańców węgierskich przygotowanych przez tamtejszą młodzież. Następnego dnia pojechaliśmy
do Vranowa na Topla aby zobaczyć tamtejsze szkoły. Zostaliśmy ciepło przyjęci zarówno przez personel, jak i przez uczniów. Spędziliśmy tam 3
dni biorąc udział w zajęciach oraz grach. Wyposażenie tamtejszych szkół zrobiło na nas ogromne wrażenie. Jedna z podstawówek miała przy
swoim budynku basen a kolejna specjalną mini-halę do dżudo. Również tam oglądaliśmy występy przygotowane przez uczniów, które pokazały
nam zaledwie małą część tamtejszego wspaniałego folkloru. Zwiedziliśmy muzeum motyli a także braliśmy udział w warsztatach z różnych
dziedzin, po których każdy przywiózł do domu jakąś pamiątkę własnoręcznie zrobioną.

28

Spotkanie młodzieży na Słowacji cd…
Wieczorem zostały zorganizowane zawody sportowe. Każdy kraj wystawił swoją drużynę, Konkurencjami były m.in. rzut do kosza,
przeciąganie liny i wyścigi z przeszkodami. Potem chłopcy rozegrali turniej piłki nożnej, Niestety mimo gorącego dopingu zawodnicy z naszej
szkoły przegrali. Dla poprawienia nastrojów oraz spędzenia miło czasu z rówieśnikami odbyła się dyskoteka, na której Polacy, Węgrzy i Czesi
bawili się wspólnie.
W ostatni dzień naszego pobytu wspólnie z kolegami z zagranicy sprzątaliśmy plaże przy ośrodku, w którym mieszkaliśmy. Była to akcja
społeczna, na której byli również przedstawiciele tamtejszych władz a także prasa, radio i telewizja. Miało to na celu zwrócić uwagę na tak
malownicze miejsce jakim jest Domasa i pokazanie, że jeśli tylko się w nią zainwestuje będzie ona pięknym ośrodkiem turystycznowypoczynkowym. Dla poparcia tej inicjatywy uczniowie z naszej szkoły napisali depesze do polityków i przedstawili ją w telewizji, a ja miałam
przyjemność udzielić wywiadu dla lokalnej telewizji. To właśnie dzięki warsztatom dziennikarskim, filmowym i radiowym zorganizowanym w
ramach projektu „Młode Bieszczady” udało mi się wspaniale wywiązać z postawionych przez organizatorów wymiany międzynarodowej zadań.
Po całym tygodniu wrażeń zostały nam tylko niesamowite wspomnienia i mnóstwo zdjęć. Mamy nadzieje, że nie był to ostatni raz
a przyjaźnie tam nawiązane przetrwają przez długi czas.

Autor: Aleksandra Orlef
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W poszukiwaniu talentów
Poszukiwanie i odkrywanie talentów to jedno z zadań, które stawia sobie Samorząd Uczniowski w czasie swojej działalności. Nasi koledzy i
koleżanki swoimi występami artystycznymi uświetniają różne uroczystości szkolne i środowiskowe. W czasie żmudnych prób pod okiem
nauczycieli szkolą i szlifują swoje liczne talenty.
Potem na szkolnej scenie możemy ich podziwiać i oklaskiwać.
Bardzo lubimy słuchać i oglądać występy naszej szkolnej kapeli
„Droga 84”. Zawsze wzruszają nas występy „Smyków”. Szczególnie
ważne choć mniej widowiskowa jest też twórczość własna,
tworzona w zaciszu własnego domu, pozwalająca na karty papieru
przelać własne przeżycia i doświadczenia. Podzielić się własną
wrażliwością. Pragnę przedstawić dwa wiersze napisane przez
moje koleżanki, uczestniczki projektu „Młode Bieszczady”,
prywatnie niezwykle utalentowane siostry.
Przemysław Tkacz
ZSP nr 2- NSS Ustrzyki Dolne
Kinga Szczudlik, ZSP nr 2
bieszczadzkie natchnienia
szczyty zlizują mgłę
z zakurzonego nieba
w jelenich rogach
splątany sens życia
cisza smakuje ponadprzeciętnie
a myśl się biesi na połoninach
słowa uciekły
- lepiej milczeć
ponad grzbietami
rośnie tylko zachwyt
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Martyna Szczudlik, ZSP nr 2 NSS
wspomnienia
wymiatam ciszę
z kątów mieszkania
łapię się w pajęczyny
melancholii
wspominam lata
gdy czasu nie wyznaczało
tykanie zegara
śmiech rozbrzmiewał
z domku na drzewie
a smutki topniały
w studni z zapałek
gram w berka
z myślami
zbyt szybko uciekają
chyba ich nie złapię

Wspomnień czar
Udział w projekcie „Młode Bieszczady” dostarczył mi dotychczas
sporo pozytywnych wrażeń. Najbardziej utkwiły mi w pamięci warsztaty
w
Przysłupiu. Braliśmy udział w ciekawych zajęciach, podczas których
świetnie się bawiliśmy i zdobyliśmy nowe umiejętności. Nauczyliśmy się
podstaw orgiami, plecenia z papierowej wikliny oraz zdobienia przedmiotów
techniką decoupage. Ozdobione przez siebie przedmioty mogliśmy zabrać do
domu na pamiątkę. W czasie warsztatów nawiązaliśmy wiele nowych
znajomości, nauczyliśmy się współpracować w grupie i nabyliśmy
doświadczenia potrzebne w pracy Samorządu Uczniowskiego.
Paulina Orłowska ZSP Nr 2 Ustrzyki Dolne
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