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 Projekt „LAS BLISKO NAS” zakończony !!
 Młodzież z Gimnazjum w Olszanicy w Warszawie.
 Projekt „Badania naukowe nad historią regionu oraz popularyzacja wiedzy historycznej w
środowiskach miejscowych oraz wśród turystów- zakończył się.
 „Chcemy się uczyć i bawić!” w Ropience
2. Młode Bieszczady

 Gimnazjaliści z Birczy pomagają schronisku dla zwierząt w Orzechowcach
 Maraton Pisania Listów - Amnesty International w Publicznym Gimnazjum w Birczy
 Pierwszy dzień wiosny w Gimnazjum w Cisnej

 Dzień Kobiet w Lutowiskach
 Niezwykła lekcja historii w Gimnazjum w Myczkowie











Gimnazjum w Czarnej na spotkaniu szkół projektu Młode Bieszczady w Ustrzykach Dolnych
Noc filmowa w Czarnej - okiem uczestnika
Wiosna, wiosna, wiosna……..w Lesku
Pierwszy dzień wiosny w Gimnazjum we Mchawie
Harcerskie sukcesy
Wiosennie też w Myczkowie !
Dyskoteki
Walentynki
Projekt „Powstanie Styczniowe 150 lat później – zapomniani bohaterowie i miejsca pamięci”
realizowany przez młodzież z Gimnazjum w Birczy.
 Z Ustrzyk do Brukseli
3. Konkursy dotacyjne i szkolenia
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10 lat Fundacji
Bieszczadzkiej

Zapraszamy do lektury marcowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy Partnerskiej „Zielone
Bieszczady”
Liczymy na szczególne
zainteresowanie Państwa tym co
dzieje się w bieszczadzkich
gimnazjach a dzieje się sporo.
Zapraszamy jak zwykle do
nadsyłania materiałów o tych
wydarzeniach, które dzieją się w
Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:
Projekt „LAS BLISKO NAS” zakończony !!
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce zakończyło projekt
„LAS BLISKO NAS” zrealizowany w ramach programu
Działaj Lokalnie VIII-2013, Polsko - Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce i Fundację Bieszczadzką
. W projekt zaangażowana była młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna oraz ich rodzice. „NA CO
DZIEŃ WIDZISZ, ALE CZY ZNASZ?” – to pytanie zadaliśmy sobie na początku realizacji projektu „LAS
BLISKO NAS” którego efektem dzisiaj jest:
 wiata, zadaszenie – pełniąca funkcję otwartej klasy i miejsca wypoczynku,
 mini las – ogród w którym rosną i zostały opisane rośliny – przedstawiciele okolicznej flory.

Masz pomysł na dobry
Internet? Mamy dla Ciebie
grant!
Rozpoczyna się nabór wniosków do VI
edycji
konkursu
„Odkryj
ewolontariat”. Organizatorzy czekają na
pomysły działań społecznych w sieci.

Fundacja Dobra Sieć wraz z PolskoAmerykańską Fundacją Wolności już po
raz szósty zapraszają do udziału w
konkursie
„Odkryj
e-wolontariat”,
którego
celem
jest
wspieranie
najciekawszych pomysłów na projekty
społeczne prowadzone w sieci. Dzięki
pracy e-wolontariuszy możliwe jest
rozwiązywanie ważnych problemów
społecznych i działanie na rzecz
wspólnego dobra. Macie pomysł na
dobry Internet? Od 1 kwietnia możecie
zgłosić go do konkursu!
Dotychczas w konkursie

Poprzedni projekt „Twój każdy krok, zaprowadzi Cię do…” zrealizowany przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w Gminie Solina zachęcił młodzież i mieszkańców do penetrowania
najbliższej okolicy, podczas wędrówek Nordic Walking, odkrywając ją na nowo. W projekcie „Las
blisko nas” chcieliśmy, aby społeczność lokalna szerzej otworzyła oczy na florę regionu, poznając ją
bliżej. Z naszych obserwacji wynika, że przyroda mimo, że jest wszechobecna, często jest nieznana,
a wiedza o niej najczęściej ogranicza się do minimum.
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Wśród laureatów konkursu znaleźć
można tworzoną przez internautów
mapę polskich zabytków
(otwartezabytki.pl), projekty
poradnictwa i wsparcia (amazonki.net),
czy wirtualną bibliotekę
(wolnelektury.pl).

Wydarzenia w GPZB:
Projekt „LAS BLISKO NAS” zakończony !! cd….
Poprzez stworzenie mini ogrodu, lasu w pobliżu szkoły - dzieci, młodzież i dorośli będą mieli możliwość
utrwalania na co dzień poprawnego nazewnictwa i szerszego poznania typowych przedstawicieli
okolicznej flory oraz wypoczynku, relaksu na świeżym powietrzu. Projekt „Las blisko nas” pozwoli
odbiorcom projektu: dzieciom, młodzieży, społeczności lokalnej oraz ludziom odwiedzającym Bóbrkę
na bardzo częsty kontakt poznawczy z namiastką flory bieszczadzkiej o każdej porze roku, dzięki
możliwości organizowania „zielonych lekcji” na świeżym powietrzu w pobliżu szkoły. Atrakcyjne zajęcia
w „zielonej klasie” i „pielęgnowanie jej” pozwolą utrwalać nazewnictwo roślin, poznawać ciekawostki,
role i ich znaczenie, a w konsekwencji potrzebę ochrony przyrody. Konkretne działania przy wykonaniu
i pielęgnacji będą nauką przy pracy i sposobem na uwrażliwienie na otaczający świat.
W ramach realizacji w/w projektu zorganizowana została piesza wycieczka do Szkółki Leśnej w Orelcu.
Głównym celem było między innymi promowanie przebywania na łonie przyrody, która w naszym
powiecie wabi swoim urokiem i bogactwem w wielu zakątkach. Edukacja ekologiczna poprzez taki
bezpośredni kontakt z naturą jest nie tylko przyjemna, ale także najbardziej efektywna, tzn. dzieci
najlepiej zapamiętują wiedzę, jeśli mogą jej dotknąć, spróbować, zobaczyć. W Szkółce Leśnej w Orelcu
są ku temu bardzo dobre warunki. Gimnazjaliści uczyli się rozpoznawania podstawowych gatunków
drzew, mogli również zobaczyć jak rosną młode drzewka i dowiedzieć się co jeszcze robi się na szkółce
leśnej. Zajęcia prowadził Pan Łukasz Dziuban - leśniczy - szkółkarz, który udzielał odpowiedzi na
wszystkie pytania młodych obserwatorów przyrody. Żywa lekcja przyrody, biologii dostarczyła
wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Spotkanie zakończyło się ogniskiem.
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Prowadząc konkurs od 2009 r. zebraliśmy
ponad 150 przykładów projektów
związanych z e-wolontariatem, czyli
wolontariatem w całości lub częściowo
wykonywanym
za
pośrednictwem
Internetu. To dowód na to, jak wielka
chęć do działania drzemie w polskich
internautach!
–
mówi
Marzena
Kacprowicz z Fundacji Dobra Sieć,
koordynator programu E-wolontariat. By
rozwijać społeczny potencjał Internetu,
tym razem organizatorzy dofinansują
najlepsze pomysły na nowe projekty.
Nowa formuła!
W 2014 r. konkurs „Odkryj e-wolontariat”
staje
się
konkursem grantowym,
składającym się z dwóch etapów. W
pierwszym uczestnicy składać będą
wnioski wstępne, w których naszkicują
pomysł na projekt. Spośród nich Kapituła
Konkursu wyłoni 10 finalistów, którzy
wezmą
udział
w
inspirujących
warsztatach. Zadaniem finalistów będzie
dopracowanie koncepcji i złożenie
pełnych wniosków. Najlepsi z najlepszych
otrzymają grant na realizację pomysłu na
społeczną
działalność
w
sieci!
Podsumowanie konkursu odbędzie się
jesienią 2014 r. w Warszawie.

Wydarzenia w GPZB:
Projekt „LAS BLISKO NAS” zakończony !! cd….

Nabór wniosków od 1 kwietnia

Kolejne zadanie - sadzenie typowych dla najbliższej okolicy gatunków roślin: drzew (np.: buk, grab,
jawor, jodła, świerk, sosna), krzewów (np.: głóg, kalina, dziki bez czarny, leszczyna, kłokoczka - prezent
od Leśnictwa Orelec), roślin runa (np.: przylaszczka, zawilec, gwiazdnica, śnieżyczka, miodunka,
pierwiosnek) itp. i tym samym stworzenie mini edukacyjnego ekosystemu. Ma także podnosić
świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.
Chcieliśmy zainspirować dzieci, młodzież, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania
lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzewostanu.
Budowy wiaty podjęli się rodzice naszych uczniów pan Mariusz Kaliniewicz i pan Ireneusz Nawrocki
(strażacy). Dużą pomocą służyli im ich synowie Michał i Tomek oraz Grzegorz i Tomek. W listopadzie
2013r. przygotowali "fundament" pod budowę wiaty/zadaszenia, które ma pełnić funkcję otwartej
klasy i miejsca wypoczynku. W trakcie ferii zimowych, podczas sprzyjającej pogody wykonali
konstrukcję wiaty. Natomiast w lutym 2014r. dach wiaty został pokryty blachą.

Szansę na udział w konkursie mają
organizacje,
instytucje
i
grupy
nieformalne, które chcą prowadzić
projekty społeczne w sieci. Wnioski
składać można poprzez formularz
dostępny
na
stronie
http://ewolontariat.pl/pl/konkursy/odkryj-ewolontariat. Formularz będzie aktywny
do 30 kwietnia. Zachęcamy do
zapoznania się z dostępnym na stronie
regulaminem.
Więcej
informacji:
http://www.ewolontariat.pl/pl/konkursy/odkryj-ewolontariat
Kontakt:

Marzena Kacprowicz
Beata Borowiecka
m.kacprowicz@e-wolontariat.pl
b.borowiecka@e-wolontariat.pl

W trakcie realizacji projektu został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci klas 0 - 3 szkoły
podstawowej p W styczniowe dopołudnie p. leśniczy Łukasz Dziuban odwiedził nasze przedszkole
„Bóbrkolandia"” Zaproponował dzieciom możliwość zagospodarowania posadzonego wokół szkoły
„lasu”. Ustawienie karmników i dożywianie ptaków sprawiłoby, że miejsca lęgowe znajdą tu różne
ciekawe gatunki. t. „Najpiękniejsza roślina mojego regionu”. Uczniowie zostali zapoznani z
regulaminem konkursu. Wpłynęło 14 prac. Wszystkie dzieci wykazały się wielką pomysłowością,
talentem i zaangażowaniem.
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Wydarzenia w GPZB:
Projekt „LAS BLISKO NAS” zakończony !! cd….

„PZU Trasa Zdrowia” –
zainicjuj aktywność
społeczną
Aktywność fizyczna jest nie tylko
chwilowym trendem, którym żyje dziś
niemal cały świat. Ruch daje nam
energię, dynamikę i siłę do działania.
Podaruj tę energię okolicznym
mieszkańcom – zaangażuj się w Projekt
„PZU Trasa Zdrowia” i bądź inicjatorem
powstania trasy.

W styczniowe dopołudnie pan. leśniczy Łukasz Dziuban
odwiedził nasze przedszkole „Bóbrkolandia"”
Zaproponował dzieciom możliwość zagospodarowania
posadzonego wokół szkoły „lasu”. Ustawienie karmników
i dożywianie ptaków sprawiłoby, że miejsca lęgowe
znajdą tu różne ciekawe gatunki. Realizacja projektu była
też pretekstem do zorganizowania pogadanki o dożywianiu zwierząt leśnych w trakcie zimy. Podczas
spotkania dzieci miały okazję poznać sposoby dokarmiania zwierząt i ptaków, które zamieszkują lasy i
łąki naszej okolicy. Na zakończenie spotkania uczniowie wystawili krótką sztukę dotyczącą ochrony
przyrody. Ciekawym zajęciem okazało się rozpoznawanie odgłosów ptaków i zwierząt z płyty (pomoc
Leśniczego w rozpoznawaniu odgłosów). Drugie ćwiczenie to zabawa rytmiczna polegająca na
naśladowaniu głosów i sposobu poruszania się zwierząt.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Zespołu Szkół im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce w
zakładce Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w Gminie Solina:
http://zsbobrka.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=stp,146

Autor tekstu i zdjęć: Lucyna Koncewicz
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Chcesz zaktywizować społeczność
lokalną i wiesz, że w najbliższej okolicy
brakuje rekreacyjno-sportowych
kompleksów na powietrzu? Jeśli tak to
dajemy Ci narzędzie do działania – „PZU
Trasę Zdrowia”. Przekaż informację
swojemu Urzędowi Gminy,
porozmawiajcie o możliwościach,
nawiążcie partnerstwo i weźcie udział w
konkursie na realizację Projektu. Niech
jedna z 30 tras powstanie właśnie u Was.
Do udziału zapraszamy lokalne
samorządy, organizacje pozarządowe,
instytucje publiczne oraz wszystkie
nieformalne grupy lokalne. Zwycięskie
gminy otrzymają wyposażenie trasy i
dofinansowanie na działania animacyjne
oraz wypożyczalnię sprzętu sportowego.
Trasy powstaną w gminach, które zgłoszą
najlepsze projekty.

Wydarzenia w GPZB:
Czym jest “PZU Trasa Zdrowia”?

Młodzież z gimnazjum w Olszanicy w Warszawie
W dniach 14-15 marca 2014r. piętnastu uczniów gimnazjum ZSP Olszanica wzięło udział w wycieczce
do Warszawy, zorganizowanej w ramach projektu „Moja szkoła-moją szansą” realizowanego przez
Fundację Bieszczadzką we współpracy z gminą Olszanica ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
W Warszawie zwiedziliśmy dwa najnowsze obiekty kultury: Centrum Nauki Kopernik- pierwszego dnia
wycieczki i Muzeum Powstania Warszawskiego drugiego dnia.
W „Koperniku” bawiliśmy się
wspaniale poprzez samodzielne prowadzenie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Mieliśmy
okazję własnoręcznie dokonywać wielu doświadczeń naukowych, zobaczyć na własne oczy
mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, urządzeń, wszechświata i wielu innych aspektów
otaczającego nas świata.

“PZU Trasa Zdrowia” to mini kompleks
rekreacyjno-sportowy, którego
centralnym elementem jest wytyczona,
oznakowana i wyposażona w proste
instalacje ścieżka, przystosowana do
bezpiecznego uprawiania sportu na co
dzień. Trasa umożliwia aktywność w
dyscyplinach między innymi takich jak
bieganie, nordic walking, spacery czy
narty biegowe. “PZU Trasy Zdrowia” będą
wykonane w określonym standardzie,
wspólnym w 80 procentach dla
wszystkich tras. Jak będzie wyglądała taka
trasa? Będzie miała kształt pętli, o
długości od 2 do 3 km, wytyczonej na
obszarze leśno-parkowym. Na trasie
będzie znajdowało się minimum 9
oznakowanych i opisanych instalacji.
Jak wziąć udział w konkursie?
Podstawą ubiegania się o realizację
Projektu „PZU Trasy Zdrowia” jest
złożenie prawidłowo wypełnionego
wniosku w terminie do 30 kwietnia 2014
roku. Głównym wioskodawcą może być
tylko Urząd Gminy, jednak w celu
realizacji Projektu może nawiązać
partnerstwa.
Projekt obejmuje nie tylko stworzenie
trasy, ale także przeprowadzenie
warsztatów konsultacyjnych z udziałem
ekspertów,wypracowanie Planów

6

Wydarzenia w GPZB:
Działania “PZU Trasy Zdrowia” oraz
przyznanie grantów na działania
animacyjne. Projekt „PZU Trasy Zdrowia”
może stać się początkiem wspaniałej
przygody. Stworzenie trasy to pierwszy
krok. Kolejnym są możliwości, które daje
ten mini kompleks rekreacyjno-sportowy.
To nie tylko indywidualna aktywność
mieszkańców – spacery, bieganie, nordic
walking, zabawy z dziećmi, treningi. To
także działania i animacje na rzecz całej
społeczności – festyny, pikniki, zawody
czy lekcje wychowania fizycznego.

Młodzież z gimnazjum w Olszanicy w Warszawie c.d..

Wszystkich nas ogranicza tylko
wyobraźnia. Biorąc udział w Projekcie
otrzymujecie narzędzie, dzięki któremu
propagowanie zdrowego i aktywnego
stylu życia będzie łatwiejsze. „PZU Trasa
Zdrowia” stanie się miejscem aktywnych
spotkań mieszkańców gminy, służących
integracji i będących źródłem radości.
Jeśli masz pomysł na to jak rozruszać
lokalną społeczność nie zwlekaj – weź
udział w konkursie już dziś!
Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego
to niewiarygodne przeżycie, a także możliwość
poczucia na własnej skórze, jak to było przed
laty w czasie powstania.
W Warszawie czekały na nas również niespodzianki. Wyjście na nocny seans do kina w Pałacu Kultury i Nauki na
film pt: „Kamienie na szaniec”, pyszne obiady i miły wypoczynek. Nasi opiekunowie: pani Lucyna Sobańska,
pani Danuta Jaracz i pan Wiesław Konik rozumiejąc nasze potrzeby, zabrali nas do galerii handlowej opróżnić
portfele. Było naprawdę super…!
Autor tekstu: Zuzanna Bilik, autor zdjęć: Wiktoria Bończak
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Formularz zgłoszeniowy, informacje na
temat Projektu “PZU Trasy Zdrowia” oraz
regulamin konkursu znajdziesz na stronie
internetowej www.pzutrasyzdrowia.pl.

Wydarzenia w GPZB:
Projekt „Badania naukowe nad historią regionu oraz popularyzacja wiedzy historycznej w
środowiskach miejscowych oraz wśród turystów- zakończył się.
Kolejny projekt w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-2013 został zakończony. Głównym jego celem
było badanie historii regionu i dotarcie z pogłębionym, profesjonalnie przygotowanym przekazem
historycznym do jak najszerszej grupy mieszkańców Bieszczadów oraz turystów odwiedzających nasz
region. Projekt miał za zadanie pokazywanie niezwykle zajmującej historii pogranicza. Planowane
działania miały na celu uchronienie od zapomnienia unikatowej kultury bieszczadzkich Bojków.
Materiały, które zakupiliśmy dotyczyły następujących wsi: Wetlina, Smerek, Kalnica, Jaworzec, Łuh,
Zawój, Strzebowiska, Przysłup, Krzywe, Dołżyca.
W ramach projektu zakupiliśmy również austriackie mapy wojskowe Von Miega oraz mapy
katastralne z licencją na ich publikację. W znacznej części skupiliśmy naszą uwagę na historii terenów
leżących obecnie w gminie Cisna. Równocześnie kładliśmy nacisk na atrakcyjną formę prezentacji. Na
podstawie zakupionych materiałów poza wykorzystaniem ich w pierwszym numerze „Bieszczadów
Odnalezionych” w nakładzie 5000 egz., zorganizowaliśmy dla mieszkańców gminy Cisna cykl
prezentacji na podstawie zgromadzonych materiałów historycznych. Spotkania te były efektem
pogłębionych prac badawczych, analizy źródeł archiwalnych, zbieranych w terenie, relacji i wspomnień
mieszkańców. Chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom Bieszczadów i odwiedzającym nasze góry turystom
niezwykle cenną, unikalną i pasjonującą historię tych ziem. Wykonaliśmy kwerendę w Archiwum
Bernardyńskim we Lwowie, Archiwum Wojennym w Wiedniu oraz w archiwach państwowych w
Przemyślu, Rzeszowie i Sanoku. W/w. działania prowadziliśmy w ścisłej współpracy z organizacjami
przewodnickimi działającymi w regionie.
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„Zostaw swój 1%
w Bieszczadach”
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

Wydarzenia w GPZB:
Projekt „Badania naukowe nad historią regionu oraz popularyzacja wiedzy historycznej w
środowiskach miejscowych oraz wśród turystów- zakończył się. c.d…
Większość działań w ramach projektu prowadziliśmy na terenie Bieszczadów Wysokich. Skupiliśmy się
na dotarciu do jak największej liczby odbiorców. Na spotkania wykorzystywaliśmy pomieszczenia
GCKiE w Cisnej.
Uzyskane dzięki projektowi cenne i bogate w treści materiały historyczne będą wielokrotnie
wykorzystywane przez nasze stowarzyszenie w kolejnych numerach wydawanego przez nas pisma
historycznego „Bieszczady Odnalezione.” Zamierzamy docierać
z przekazem historycznym,
samokształceniem pracować nad podniesieniem świadomości kulturowo-historycznej mieszkańców
gminy Cisna i turystów. Mieszkańcy Bieszczadów to głównie społeczność napływowa, młoda,
przedsiębiorcza. Czasy, w których żyjemy szerokie kontakty z gośćmi odwiedzającymi Bieszczady
wymagają wsparcia w samokształceniu się mieszkańców. Dzięki ciekawie przekazywanej wiedzy
historycznej o swojej „Małej Ojczyźnie” spojrzenie na Bieszczady może ulec pozytywnym zmianom.

Obywatele dla Demokracji:
II edycja konkursu

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:

„Chcemy się uczyć i bawić!” w Ropience
W Ropience przy Zespole Szkół Publicznych funkcjonuje mini przedszkole, ostatnie pół roku
pracowało dzięki dotacji z programu Działaj Lokalnie VIII-2013Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce a na terenie Bieszczadów realizowanym przez Fundację
Bieszczadzką
W ramach projektu „Chcemy się uczyć i bawić!” w przedszkolu były realizowane, zgodnie z
metodyką pracy następujące zajęcia z dziećmi:
- plastyczne – celem tych zajęć było nie tylko zapoznanie dzieci z różnymi formami działań
plastycznych, ale również usprawnienie manualne tak niezbędne dla rozwoju każdego dziecka.
- taneczno - muzyczne - celem tych zajęć było artystyczne ukierunkowanie naturalnej potrzeby ruchu
każdego dziecka i rozładowywanie nagromadzonych emocji,
-
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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.
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

Wydarzenia w GPZB:

„Chcemy się uczyć i bawić!” w Ropience c.d…
- ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej - ćwiczenia i zabawy miały na celu podniesienie
sprawności fizycznej dziecka, wyrobienia nawyku kształtowania prawidłowej postawy ciała i
koordynacji ruchowej.
- matematyczne - zajęcia te miały na celu rozwijanie spostrzegawczości, logicznego myślenia,
orientacji w przestrzeni, umiejętności porównywania.
- przyrodnicze - w trakcie tych zajęć dzieci poznawały otaczający ich świat i najbliższe środowisko.
Podczas tych zajęć wiele uwagi poświęca się problematyce zdrowia, bezpieczeństwa, właściwemu
odżywianiu, higienie ogólnej. Dzieci spotykały się z higienistką szkolną.
- rozwijające mowę i myślenie - celem zajęć był wszechstronny rozwój umysłowy i społeczny,
ćwiczenie koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej, sztuki wypowiadania się, budzenie
wiary we własne siły poprzez gry, zabawy, słuchanie i oglądanie bajek.
- logopedyczne, które miały na celu nauczenie prawidłowego wymawiania głosek, stymulację rozwoju
mowy i ćwiczenia relaksacyjne poprzez różnego rodzaju aktywność indywidualną, ruchową, grupową,
zabawy.
- z pedagogiem – nadrzędnym celem tych zajęć było stworzenie dzieciom ze specyficznymi
trudnościami możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego i społecznego.

Konkurs MSZ: „Wspólne
działania polskobiałoruskie 2014”
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił
konkurs na realizację zadania
publicznego „Wspólne działania
polsko-białoruskie 2014”. Ofery
należy składać do 23 kwietnia 2014
Celem zadania publicznego „Wspólne
działania polsko-białoruskie 2014” jest
budowanie trwałych więzi społecznokulturowych między społeczeństwem
polskim i białoruskim.
Priorytetowo traktowane będą działania
mające na celu szeroką i horyzontalną
współpracę polskich i białoruskich
środowisk w dziedzinie:
a. współpracy kulturalnej, skierowanej do
twórców, odbiorców oraz teoretyków
różnych dziedzin kultury: sztuk
wizualnych, filmu, teatru, muzyki,
literatury itp.

Cele te realizowane były poprzez treści dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci w wieku 2,5 – 4
lata oparte na różnorodnych zabawach, obserwacjach i pokazach, działaniu, przekazie słownym,
przykładzie osobistym, rozwiązywaniu zadań według własnego pomysłu, doświadczeniu dziecka,
11

b. wspierania różnych aspektów
wspólnego dziedzictwa i więzi polskobiałoruskich ze szczególnym
uwzględnieniem inicjatyw lokalnych i
społeczności poza większymi
ośrodkami;

Wydarzenia w GPZB:

c. dzielenia się polskim doświadczeniem
w obszarze aktywizacji różnych grup
społecznych i wiekowych

„Chcemy się uczyć i bawić!” w Ropience c.d..
spontanicznej i swobodnej aktywności własnej dziecka, grach dydaktycznych i zajęciach dramowych.
Umożliwią one dzieciom doświadczenie: aktywności fizycznej, emocjonalnego poznania w formie
aktywności indywidualnej i grupowej, różnych relacji społecznych zachodzących pomiędzy
rówieśnikami i osobami dorosłymi, poznania nowych zagadnień, umiejętności i wiedzy.
Były również organizowanie spotkania z rodzicami, na temat:
- wczesne rozpoznawanie zaburzeń – 1 godz.
- rozwiązywanie problemów wychowawczych – 2 godz.
- wspieranie rozwoju dzieci – 1 godz.
Do realizacji zajęć z dziećmi wykorzystywano materiały plastyczne i dydaktyczne, takie jak: papier
kolorowy, kolorowanki, plastelina, poradniki, kasety, puzzle, układanki, klocki różnego rodzaju.
Dzieci wyjeżdżały również do Sali zabaw w Sanoku i Słodkiego Domku w Lesku. prezentowały
swoje prace na gazetce, osiągnięcia i umiejętności podczas występów podczas uroczystości
organizowanych w punkcie przedszkolnym jak i w szkole, np. mikołajki, jasełka, z okazji Dnia Babci i
Dziadka, zabawy karnawałowej.
Do pracy zatrudniliśmy nauczyciela z Biura Pracy.
Na zakończenie pracy punktu przedszkolnego zorganizowano
spotkanie rodziców, dzieci, gości i pracowników z poczęstunkiem:
słodycze, napoje, owoce. Dzieci nabyły wiele pozytywnych
nawyków i zachowań. Oprócz zajęć edukacyjnych, podczas
których dzieci uczyły się wierszyków, piosenek, tańców,
występowały, malowały, rysowały, lepiły, opowiadały,
rozwiązywały zagadki, robiły doświadczenia przyrodnicze
wiele korzyści dawały dzieciom spacery. Spacery dawały
dzieciom widoczną radość, zachwyt i spontaniczność,
bogacały wiedzę. Każdy spacer wniósł coś ciekawego:
wzbogacał doświadczenia i wiadomości, był okazją do
robienia różnych obserwacji (owadów, ptaków, kolorów, roślin, prac w polu i gospodarstwie), a
jednocześnie zawsze znajdował się czas na zabawę, co umożliwiało poznawanie i przeżywanie wrażeń.
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Zadanie może być realizowane
zarówno na terenie Polski, jak i za
granicą.
Niezależnie od miejsca realizacji
projektu, preferowane będą projekty
realizowane we współpracy z
partnerami zagranicznymi.
W przypadku realizacji projektu
wspólnie z partnerem/partnerami
obowiązkowe jest załączenie do
wniosku projektowego deklaracji
współpracy partnera. Preferowane
będą projekty, w których
partner/partnerzy partycypują w
kosztach realizacji projektu.
Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację ww.
zadania publicznego
wynosi: 1 086 200 zł.
Nieprzekraczalny termin składania
wniosków projektowych upływa 23
kwietnia 2014 r. o godz. 11:30 (decyduje
data i godzina wpływu wniosku
projektowego do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych).

Wydarzenia w GPZB:
Ważne linki:

„Chcemy się uczyć i bawić!” w Ropience c.d..

www.wolontariatbieszczadzki.pl
Rodzice korzystali ze spotkań, zadawali pytania, prosili o pomoc w rozwiązywaniu problemów,
radzili się w wielu sytuacjach. Zarówno u dzieci jak i rodziców zmiany są kolosalne, dzieci 4 letnie
rozpoczną naukę w oddziale przedszkolnym z umiejętnościami społecznymi, wiedzą i sprawnościami
manualnymi.

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

W środowisku realizacja projektu zostawiła poczucie, że i nasze, wiejskie dzieci nie są gorsze,
też chodzą do przedszkola i się rozwijają. Sądzimy, że wśród rodziców wzrosła świadomość, iż dzieci
2,5 – 4 letnie potrafią zdobywać wiedzę, obserwować, wyciągać wnioski, a rozwijanie ich sprawności
manualnych jest koniecznością niezbędną w dalszej edukacji
Autor tekstu i zdjęć: Bogusława Szubra
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Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

Młode Bieszczady
Gimnazjaliści z Birczy pomagają schronisku dla zwierząt w Orzechowcach
Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym po raz pierwszy podjęli się szlachetnej akcji pomocy bezdomnym zwierzętom ze schroniska.
Pomysłodawcami akcji byli członkowie samorządu szkolnego. Cały projekt koordynowały pani Małgorzata Hop opiekun samorządu i pani
Gabriela Głowacz nauczyciel języka polskiego
Pierwszym etapem z wielu wspólnie zaplanowanych działań była wizyta w schronisku.
Orzechowce to niewielka miejscowości kilka kilometrów od Przemyśla, gdzie na górce w otoczeniu wiatraków mieści się dość spory, ogrodzony
siatką teren, na którym w wydzielonych sektorach mieszczą się budy i wybiegi dla psów. Wszystko jest czyste i zadbane, ale sprawia dość
przygnębiające wrażenie, ponieważ zamknięte w kojcach psy błagają o czyjeś zainteresowanie i czułość. Po całym obiekcie oprowadził nas
kierownik schroniska, opowiadając o jego organizacji, aktualnej sytuacji znajdujących się tu zwierząt , najczęstszych problemach oraz pomocy,
jakiej schronisko najbardziej potrzebuje. Przebywają tu głównie psy , które kiedyś dobrze traktowane przez człowieka, nagle się mu znudziły i
postanowił je zostawić na pastwę losu. Jakże okrutny los czekać na kogoś, kto już cię nie chce. My młodzi musimy zrozumieć, że takie
traktowanie zwierząt jest nieludzkie.

Po powrocie postanowiliśmy, że nagłośnimy w szkole problem bezdomnych zwierząt oraz zorganizujemy wśród naszych uczniów zbiórkę starych
koców ,ręczników i karmy dla psów. Tak więc na początku przygotowaliśmy barwne plakaty i ulotki informujące o sytuacji zwierząt w schronisku
oraz listę potrzeb. Zbiórka funduszy na zakup karmy odbyła się podczas szkolnej dyskoteki na której uczestnicy projektu sprzedawali
samodzielnie upieczone ciastka z wróżbami oraz pyszne ciasto i gofry.
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Gimnazjaliści z Birczy pomagają schronisku dla zwierząt w Orzechowcach cd,..
Na spotkanie z uczniami zaprosiliśmy także naszego miejscowego weterynarza pana Antoniego, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał nam o
zwyczajach psów i kotów, ich potrzebach, przypadkach złego traktowania których był świadkiem, a także odpowiedzialności karnej, która grozi
każdemu, kto znęca się nad zwierzętami.

Akcja zakończyła się przed Świętami Bożego Narodzenia. Jej wynik przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy sporą ilość koców,
ręczników i karmy, które delegacja uczniów przekazała schronisku. Na stronie internetowej schroniska zamieszczone są dla naszego gimnazjum
oficjalne podziękowania z których jesteśmy bardzo dumni. Myślimy, że to nie pierwszy i nie ostatni rok naszej współpracy ze schroniskiem, a
akcja pomocy bezdomnym zwierzętom na trwale wpisze się do kalendarza naszych szkolnych działań.
Tekst i zdjęcia: Samorząd Szkolny
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Maraton Pisania Listów - Amnesty International w Publicznym Gimnazjum w Birczy
14 grudnia 2013 roku odbył się w naszym gimnazjum Międzynarodowy Maraton Pisania Listów – Amnesty International. Na maratonie spotykamy się zawsze
w weekend najbliższy 10 grudnia. Data ta jest rocznicą uchwalenia Deklaracji Powszechnej Praw Człowieka. Kolejny raz nasza młodzież chętnie uczestniczyła
w tym wydarzeniu.

Pisanie listów na rzecz ochrony praw człowieka to w naszym gimnazjum już tradycja.
Nie wyobrażamy sobie, aby mogło być inaczej. Gimnazjaliści poświęcają swój czas wolny,
ale nie z przymusu, przyświeca im szlachetny cel pomocy innym. Dzięki Maratonowi Pisania
Listów udaje się wpłynąć na poprawę sytuacji kilku lub kilkunastu osób, których prawa
człowieka zostały złamane. Listy pisane na całym świecie są naprawdę skuteczne, dzięki nim
niektórzy zostają uwolnieni, listy dodają otuchy, pocieszają, są ostatnią nadzieją dla
prześladowanych i więzionych. W tym roku w akcję włączyło się prawie 80 osób,
Ci co byli na maratonie mogli zobaczyć, jak doskonale został zorganizowany. Niczego nam
nie brakowało. Napisaliśmy łącznie ponad 1000 listów.
Jak co roku chcieliśmy napisać więcej listów, lecz nie po to by pobijać rekordy w dosłownym
znaczeniu, lecz zwiększyć skalę pomocy. Niektórzy narzekają na młodzież, jednak w takich
chwilach uczniowie też wykazują klasę i potrafią stanąć na wysokości zadania.
Atmosfera i zaangażowanie uczniów było naprawdę wspaniałe!
Zdjęcia: samorząd szkolny Tekst: Gabriela Wojdylak
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Pierwszy dzień wiosny w gimnazjum w Cisnej
Uczniowie naszego gimnazjum postanowili uczcić Pierwszy Dzień Wiosny, znany również jako Dzień Wagarowicza. Pierwsze trzy lekcje
były prowadzone przez uczniów. Młodzież świetnie sprawdziła się w roli nauczycieli chemii, matematyki, polskiego itd.
Po lekcjach odbył się między klasowy turniej w piłce nożnej. W tym celu całą szkołą wybraliśmy się na Orlik. Zagrano 3 mecze. Po dość
wyrównanej walce na pierwszym miejscu znalazła się drużyna z trzeciej gimnazjum, drugie miejsce zajęła druga, a trzecie – pierwsza klasa. Na
szczęście pogoda dopisała i z radością zakończyliśmy pierwszy wiosenny dzień.

Autor tekstu: Ewa Sławińska kl. III gimnazjum, autor zdjęć: Dorota Czarska

17

Dzień Kobiet w Lutowiskach
Święto pań jest obchodzone co roku 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w
55 krajach świata. Pierwsze obchody tego dnia sięgają początków wieku XX i słynnych walk sufrażystek na ulicach wielkich miast Stanów Zjednoczonych i
Wielkiej Brytanii. Sufrażystkami nazywano członkinie założonej w roku 1903 w Wielkiej Brytanii organizacji Women’ s Social. Celem ruchu sufrażystek było
przyznanie pełnych lub częściowych praw wyborczych kobietom. Ruch sufrażystek był częścią feminizmu, która kończy się wraz z realizacją postulatów ruchu.
Większość sufrażystek stosowała metody takie jak; protesty, petycje, dążyła do przemian świadomościowych. Przykładem takich działań były między innymi
przykuwanie się łańcuchami do ogrodzeń, przerywanie wystąpień przeciwników politycznych, czy akty przemocy jak podpalenia skrzynek pocztowych, pustych
budynków, czy wybijanie szyb w oknach wystawowych. Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z czasami PRL–u i z wręczanymi wtedy masowo goździkami.
W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony masowo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra
materialne jak rajstopy, ręczniki, ścierki, mydło, kawa. Dzień ten, podobnie jak inne uroczystości: Dzień Czynu Partyjnego, Dzień Hutnika, Dzień Drukarza,
Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego – według niektórych istniał po to, aby obywatele nie zapomnieli o „przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do
wielkich idei pokoju i socjalizmu”.
Wracając do teraźniejszości, nasza szkoła Zespół Szkół w Lutowiskach jak co roku nie zapomniała o Paniach i uświetniła ich święto starannie
przygotowaną częścią artystyczną pod okiem Pani Edyty Pereśluchy i Pani Kamili Trybuły. Uczniowie z klas gimnazjalnych przedstawili godzinny spektakl
humorystyczny przedstawiający znaczenie kobiet wśród męskiego świata na przestrzeni wieków. Podróż zaczęliśmy od rajskich przygód Adama i Ewy,
przechodząc przez prehistorycznych koczowniczych osadników i antycznych herosów, średniowiecznych rycerzy, kończąc na czasach współczesnych.
Przedstawicielki płci pięknej wśród naszego grona pedagogicznego i pracowników szkoły otrzymały jabłka z rajskiej jabłoni od Adama i Ewy, a następnie
wykonane przez uczniów bibułowe kwiaty.
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Dzień Kobiet w Lutowiskach c.d….
„Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. „
WISŁAWA SZYMBORSKA „PORTRET KOBIECY”
Autor tekstu- Maciej Skuza
zdjęcia-: Edyta Pereślucha
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Niezwykła lekcja historii w gimnazjum w Myczkowie
3 marca w naszej szkole odbyło się niezwykle spotkanie z naocznym świadkiem i uczestnikiem wydarzeń bolesnych dla naszego narodu, z Panem
Eugeniuszem Kinaszem, Członkiem Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Uczniowie klas gimnazjalnych i klasy szóstej szkoły podstawowej
zebrali się o godzinie 11.05 w sali humanistycznej, gdzie zaplanowano prelekcję. Sytuację polityczną i militarną Polski przed i w czasie II wojny
światowej przybliżył nam film dokumentalny, który jednocześnie wprowadził nas w temat represji Związku Radzieckiego wobec narodu
polskiego w czasie i po II wojnie światowej. Przerażające zdjęcia połączone z suchym komentarzem lektora wywarły na nas duże wrażenie. Ale
jeszcze większe zrobił na nas nasz gość, miły, łagodny, starszy pan, który po zakończeniu filmu opowiedział nam historię zesłania swojej rodziny.

Słuchając tego, co mówił trudno było uwierzyć, że przebył drogę na Sybir jako trzyletnie dziecko, że doświadczył takiego głodu , zmagał się z
tyloma chorobami i przeciwnościami, które nam trudno sobie nawet wyobrazić. I na przekór wszystkiemu przeżył, wrócił do kraju i opowiada
nam, młodym ludziom, o historii jako uczestnik wydarzeń. To tak, jakby dotknąć tych dziejów na żywo, bowiem Pan Eugeniusz opowiadając o
swoim życiu przekazał nam nie tylko fakty, trasę zesłańczej wędrówki, ale atmosferę tamtych dni i emocje, które do dziś nie wygasły. Prelekcję
zaplanowano na dwie godziny, ale ten czas okazał się zbyt krótki. Chętnie posłuchalibyśmy więcej, choćby do wieczora. Na zakończenie
usłyszeliśmy pieśń zesłańców wykonaną przez naszego gościa w języku kazachskim. Za tę piękną lekcję dziejów na żywo odwdzięczyliśmy się
wykonanym przez nasz Samorząd pisemnym podziękowaniem i pamiątkowym albumem naszej gminy. Mamy nadzieję, że Pan Eugeniusz Kinasz
nie zapomni o nas i możemy liczyć w przyszłości na kolejne spotkanie
Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Myczkowie
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Gimnazjum w Czarnej na spotkaniu szkół projektu Młode Bieszczady w Ustrzykach Dolnych.
20 lutego w czwartek wyjechaliśmy na kolejne spotkanie projektu Młode Bieszczady. Tym razem gościliśmy w Ustrzykach Dolnych w klubie
Manhattan. Na początku spotkania jak zawsze witaliśmy się okrzykami. Śmieszne zawołania wprowadziły nas w nastrój spotkania. Każda szkoła
pochwaliła się tym, jak działa samorząd. Nasza prezentacja składała się z dwóch części. W pierwszej opowiedzieliśmy o tym, z czego jesteśmy
dumni, czyli o Szkolnym Festynie Świątecznym. Jest on wspólną inicjatywą samorządów uczniowskich gimnazjum i szkoły podstawowej. Pierwszy
zorganizowaliśmy na apel Polskiej Akcji Humanitarnej w 2000 r. Druga cześć prezentacji dotyczyła naszych działań w czasie trwania projektu.
Najbardziej zadowoleni jesteśmy z zorganizowanych w tym roku szkolnym powitania pierwszej klasy, zabawy andrzejkowej, walentynek, zabawy
choinkowej. Udało nam się stworzyć dobrze współpracującą grupę. Mamy mnóstwo pomysłów, które chcemy zrealizować, a najbliższy to noc
filmowa. O naszych działaniach i planach opowiadała Kinga Sobiecka, a odwagi dodawał jej Hubert Faran. Następnie przyszedł czas na obiad.
Wszystkim bardzo smakowało. Zaraz po obiedzie dało się słyszeć muzykę, która zapraszała wszystkich na parkiet. Zaczęliśmy tańczyć świetnie się
bawiąc. Poznaliśmy nowych przyjaciół z wielu szkół. Gdy zabawa dobiegała końca niechętnie wychodziliśmy z sali. Po pożegnaniu rozjechaliśmy
się do domów. Było super. Szkoda, że projekt już dobiega końca.
Autor tekstu:Anita Sobiecka uczennica klasy II gimnazjum

Noc filmowa w Czarnej - okiem uczestnika
Z dnia 21 na 22 lutego bieżącego roku odbyła się w szkole "Noc Filmowa", która została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski przy
współpracy z Panią Dyrektor, nauczycielami i rodzicami uczniów (którzy pełnili również funkcję opiekunów). Łącznie udział wzięło 20 uczniów z
klas 1-3 gimnazjum.
"Noc Filmowa" rozpoczęła się po godzinie 20:00. Maraton rozpoczął film katastroficzny - "Niemożliwe", który wzruszył do łez prawie wszystkich.
Po filmie zrobiliśmy sobie krótką przerwę, aby odpocząć od wzruszającego nastroju. W tym czasie wszyscy wzięli udział w zabawie która polegała
na tym, że wybrana osoba mówiła jakąkolwiek czynność którą można wykonać w ciągu dnia, a Ci którzy daną czynność wykonywali, wstawali i
krążyli wokół ustawionych wokół krzeseł, aż do ostatniego i krzesła, i uczestnika. Następnym filmem była romantyczna komedia muzyczna, czyli
"Kochaj i Tańcz". Następna wspólna zabawa polegała na odszukiwaniu kolejnych kartek-zagadek, aby dotrzeć do celu. Oczywiście cała gra
rozgrywała się w szkolnych korytarzach przy wyłączonym świetle, więc zabawa była przednia. Następnie obejrzeliśmy film akcji "Szybcy i Wściekli
6", ale już w mniejszym gronie gdyż sen już zmógł niektórych uczniów. Po filmie akcji - mimo wczesnej pory - wszyscy nabrali ochoty na fiestę.
Gra "Mafia" opiera się na wyczuciu emocji innych graczy i w dużej mierze na psychologii, ale nawet mimo całej nieprzespanej nocy oraz
zmęczenia to gra była niezwykle emocjonująca i ciekawa. Ostatnim filmem była komedia "Pacyfikator" na której - szczerze mówiąc - wszyscy
usnęli, ale bynajmniej nie ze względu na film, a bardziej ze względu na godzinę.
Około godziny 7:00 wszyscy rozpoczęli sprzątanie sali filmowej oraz korytarzy i z miłymi wspomnieniami rozeszli się do domów.
Autor tekstu: Hubert Faran uczeń klasy III gimnazjum
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Wiosna wiosna wiosna…w Lesku....
W naszej szkole powitaliśmy wiosnę w radosnym nastroju. Każda klasa przyszła w kolorowych strojach, które wcześniej zostały wylosowane przez
przewodniczących klas . Po dwóch lekcjach udaliśmy się do Bieszczadzkiego Domu Kultury, gdzie grupa projektowa pani E. Klus zaprezentowała
program poświęcony ekologii ziemi. Następnie obejrzeliśmy film „Wilcze góry” o życiu bieszczadzkiej zwierzyny.

Dalszą część dnia spędziliśmy na sali gimnastycznej. Wiosna, czyli ciepły wiatr, dużo słońca i coraz więcej zieleni ,listki na drzewach i kwitnące
kwiaty. Ale aby nadeszła ona w pełni pożegnaliśmy zimę według ludowego zwyczaju topienia Marzanny. Teraz już w radosnych nastrojach
powitaliśmy miss i mistera szkoły, którymi zostali Kornelia Droździk z klasy 3c i Tomasz Nowak również z klasy 3c.

A teraz przyszedł czas na konkurencje klasowe. Pierwsza to „SPEED STAKS” czyli szybkie kubki. Mistrzem tej konkurencji został Maks Habrat z
klasy 3a, któremu serdecznie gratulujemy. Dziękujemy wszystkim uczniom którzy zmierzyli się w tej konkurencji i życzymy im dalszych sukcesów.
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Druga konkurencja to PRÓBA SIŁY którą pokazali uczniowie naszej szkoły podczas przeciągania liny. Było tu wiele emocji i dobrej zabawy.
Spośród klas pierwszych zwyciężyła klasa I b,
z klas drugich zwycięzcami zostali chłopcy z klasy 2c
a z klas trzecich zwyciężyła klasa 3c.
Start GIGANTÓW w którym zmierzyli się uczniowie
klas 2c i 3c było najwięcej emocji i powiedzieć trzeba
ze siły były wyrównane i aby wyłonić zwycięzców
z pomocą przyszli nauczyciele wych fizycznego Pan
Andrzej Olesiuk i Grzegorz Nycz. Wszyscy jesteśmy
pod wrażeniem i cieszymy się,że mamy takich silnych
i wspaniałych chłopaków w swojej gimnazjalnej rodzinie.
Kolejna konkurencja to pokazanie twórczości plastycznej podczas
malowania portretów nauczycieli z zasłoniętymi oczami. Najlepiej
udało się to zrobić uczniom z klasy I c , którzy namalowali portret
Pani E. Mądry.
Zwycięzcy wszystkich konkurencji w nagrodę otrzymali słodycze.

W trakcie wesołej i przyjemnej zabawy wszyscy mogli degustować zdrową żywność przygotowaną przez uczniów i Panie Sylwię Górecką i Renatę
Janik. W jednej z sal lekcyjnych dziewczyny korzystały z porad konsultantek Oriflame oraz możliwości wiosennego makijażu.
Mamy nadzieję,ze wszyscy dobrze się w tym dniu bawili i niech żałują Ci , którzy w tym dniu pozostali w domu. Mamy nadzieje,że w przyszłym
roku będzie nas więcej , postaramy się o nowe atrakcje dla każdego. W takim radosnym i wiosennym nastroju rozeszliśmy się do domów.
Samorząd Uczniowski
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Pierwszy dzień wiosny w gimnazjum we Mchawie
W piątek, 21.03 uczniowie naszej szkoły świętowali pierwszy dzień wiosny. Uroczystość tą połączyliśmy z pokazem projektów klasy II oraz dniem talentów.
Po dwóch intensywnych lekcjach zebraliśmy się na korytarzu gdzie nasi koledzy w dowcipny sposób przekazywali nam wiedzę na temat piłki nożnej, Bieszczad,
muzyki oraz motoryzacji. Po projektach przyszedł czas na szkolny „Mam talent”. W prezentacji wzięli udział:
-zespół „Bez nazwy”,
-duet „Karolina i Marysia” z piosenką U2.
Zespół „Bez nazwy” bisował przez 10 minut. Ich rockowy wygląd, komiczny
gitarzysta i dobrany repertuar zapewniły im uznanie publiczności.
Na zakończenie odbył się konkurs na najlepszy strój wiosenny. W
wyłonieniu zwycięzcy jurorom pomogła publiczność. Koniec końców
zwyciężyły Ewelina i Daniela- dzieci kwiaty . Było warto bo w nagrodę
zdobyły dzień bez pytania na lekcjach.

Autor zdjęć: Martyna Leicht
Autor tekstu: Daniela Bełej
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Harcerskie sukcesy
Harcerze z 7 Bieszczadzkiej Drużyny Starszoharcerskiej przy PG we
Mchawie spróbowali ostatnio swoich sił w konkursie piosenki
harcerskiej w Lesku. Gdy przyszła nasza kolej na zaprezentowanie
się na scenie dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz występ był
niezapomniany. Długi czas poświęcony na przygotowania nie
poszedł na marne- zdobyliśmy I miejsce.
Autor zdjęć: Martyna Leicht
Autor tekstu: Daniela Bełej

Wiosennie też w Myczkowie !!!
Wreszcie nadeszła wiosna!!! Długo czekaliśmy na jej przyjście, a i ona sama była niezdecydowana. Aby ją zachęcić nieco Samorząd Gimnazjum w
Myczkowie zorganizował w dniu 21.03.2014r. uroczysty Dzień Wiosny . Jego początek przewidziano na godzinę 11.10. Na spotkanie
zostały zaproszone przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz grono pedagogiczne. Każdej z klas przydzielono zadanie,
którego efekt miał zostać przedstawiony podczas uroczystego spotkania. I tak uczniowie szkoły podstawowej klas I- III wykonali prace plastyczne
pod tytułem „Wiosna w Bieszczadach”, które posłużyły za dekorację. A w niedalekiej przyszłości głosami publiczności wyłoniony zostanie
zwycięzca tego konkursu. Przedstawiciele wszystkich klas mieli tydzień na przygotowanie wybranej przez siebie piosenki o wiośnie. Niektórzy
skorzystali z gotowych tekstów i podkładu muzycznego, inni śpiewali przy wtórze gitary, jaszcze inni stworzyli własne teksty i melodię by
przywołać wiosnę. Motywem przewodnim tego konkursu była piosenka M. Grechuty . W tej konkurencji wszyscy byli wygrani, każdy na swój
sposób uczcił tę piękna porę roku. Przegląd piosenki zakończył się zbiorowym śpiewaniem przeboju. Następnie od poezji śpiewanej przeszliśmy
do recytacji. Piękny wiersz w wykonaniu Klaudii z kl .I g i zachęta ze strony publiczności spowodowały, że Wiosna nie mogła się oprzeć takiej
presji i zawitała do Myczkowa pod postacią naszej koleżanki, którą na scenę wprowadziły dwa zielone skrzaty ( również z I g.).
Kolejną atrakcją był konkurs publiczności. Członkowie Samorządu przygotowali wcześniej pięć krótkich prezentacji dotyczących flory, fauny i
ciekawostek bieszczadzkich, oraz pytania dotyczące treści tych prac. Pytania były łatwe, ale podchwytliwe. Trzeba było uważnie czytać, słuchać
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i oglądać ilustracje, by prawidłowo odpowiedzieć na pytania. Mimo to publiczność bardzo aktywnie wzięła udział w zabawie. Każda dobra
odpowiedź została nagrodzona owocowym lizaczkiem.

Ostatnim punktem programu była stylizacja wybranych „modeli” z Samorządu na Miss i Mistera wiosny. Każda klasa wyłoniła swojego
przedstawiciela do tej konkurencji. Uczniowie ci stworzyli dwie grupy, które po otrzymaniu zestawu ubrań miały zaproponować modny strój dla
Miss i Mistera wiosny. Była to jedyna konkurencja na czas, dlatego stylizacje wyglądały na nieco chaotyczne, niemniej „modele” stanęli na
wysokości zadania i w awangardowych kreacjach zaprezentowali się całej szkole. Po apelu i uroczystym powitaniu wiosny odbyły się zawody
sportowe dla klas IV – VI i Ig -IIIg w piłkę nożną, tenisa stołowego oraz potyczki szachowe. Młodsi uczniowie zgromadzeni na świetlicy próbowali
swych sił w grach towarzyskich np. scrabble, domino. Uczestnicy każdej z konkurencji mogli w tym dniu liczyć na słodką nagrodę, za co serdecznie
dziękujemy sponsorom.
Autor tekstu i zdjęć: Członkowie Samorządu Uczniowskiego
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Dyskoteki
Jednymi z najbardziej lubianych wydarzeń z życia szkoły są dyskoteki. Formy oderwania od codziennych obowiązków, spotkanie ze znajomymi i
wspólne szaleństwo. Zabawy te towarzyszom uczniom od dawna i cieszą się największą popularnością. Nic więc dziwnego, że w planie pracy
Samorządu Uczniowskiego są one priorytetem. Organizuje się je w różnym czasie, zazwyczaj przy okazji Walentynek, Mikołajek czy Andrzejek.
W opinii uczniów najlepsze są te, na których oprócz tańca proponujemy też inne zabawy. W tym roku zorganizowaliśmy przy okazji imprezy
andrzejkowej „Wieczór wróżb i zabaw”, na którym można było w ciekawy sposób poznać swoją przyszłość. W Walentynki, podczas szkolnego
balu wybieraliśmy króla i królową balu, a dzięki poczcie francuskiej, anonimowo wysłać list do kochanej osoby.
Od początku roku szkolnego odbyło się pięć zabaw szkolnych. Zauważyliśmy, że dużym zainteresowaniem cieszą się tzw. imprezy tematyczne, np.
„w stylu lat 70”. Młodzież chętnie przebiera się w stroje podobne do stylu tamtejszych lat. Będąc w takim otoczeniu, można poczuć się, jak gdyby
cofnięto się czas kilkanaście lat wstecz. W przerwach między tańcami organizujemy konkursy na najlepiej zaśpiewaną piosenkę, czy też losujemy
osoby, które maja ze sobą zatańczyć. Humor dopisuje wszystkim, nawet tym, którzy chwilę wcześniej zastanawiali się nad przyjściem na
dyskotekę. Jesteśmy w stanie każdego rozbawić, nawet największą marudę i sprawić, że nawet najtrudniejszy dzień w szkole staje się weselszy.
Tekst : Natalia Winnicka, ZSP nr 2 – NSS

Walentynki
Dzień zakochanych zaplanowaliśmy bardzo starannie. Dzień wcześniej zorganizowaliśmy kiermasz, na którym były sprzedawane walentynkowe
kartki i inne drobne upominki. Każdy kto chciał wręczyć prezent drugiej osobie, mógł bez trudu znaleźć coś ciekawego.
14 lutego rano przy wejściu do szkoły stał pojemnik na tzw. „pocztę francuska”, do której można było wrzucać anonimowo walentynkowe listy,
które skrupulatnie dostarczyliśmy do adresatów. Po południu odbyła się walentynkowa dyskoteka, na której nie tylko wybraliśmy króla i królową
balu, ale też zorganizowaliśmy konkurs „Jak dobrze znasz kolegę/koleżankę z klasy”. Dobry humor i nastrój towarzyszyły wszystkim przez cały
dzień.
Tekst : Natalia Winnicka, ZSP nr 2 - NSS
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Projekt „Powstanie Styczniowe 150 lat później – zapomniani bohaterowie i miejsca pamięci” realizowany przez młodzież z
gimnazjum w Birczy.
W okresie 01.09.2013-09.12.2013 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich „Szansa”, którego członkami są
nauczyciele gimnazjum realizowało projekt: „Powstanie Styczniowe 150 lat później – zapomniani bohaterowie i miejsca pamięci”. Realizacja tego
zadania była ułatwiona dzięki dotacji z Muzeum Historii Polski z programu „Patriotyzm Jutra”. Jest to kolejny projekt realizowany w Birczy w roku
Powstania Styczniowego, nawiązujący do dziejów walk narodowowyzwoleńczych.
Celem podjętych działań było upamiętnienie i przypomnienie uczestników Powstania Styczniowego , a także odnalezienie i objęcie opieką miejsc
pamięci związanych z wydarzeniami sprzed 150 lat. Cel ten został w pewnym stopniu osiągnięty, ale jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego
warto zaangażować do podobnych działań inne instytucje, które mogłyby przyczynić się do upamiętnienia zapomnianych często bohaterów
tamtych wydarzeń.

Grupa uczniów w czasie trwania projektu odszukała na Starym Cmentarzu w Birczy grób powstańca styczniowego Kazimierza hr.Łodzia
Czarnieckiego. Według źródeł historycznych na Starym Cmentarzu w Birczy pochowani są jeszcze inni uczestnicy Powstania Styczniowego: Józef
Baranowicz, Jan Rawski, Wilhelm Loffel. Niestety, ich grobów nie udało się odnaleźć. W latach 1863-64 w Birczy działały konspiracyjne władze
powstańcze z naczelnikiem Janem Porebalskim. Żródła historyczne podają, ze mieszkaniec naszej birczańskiej ziemi – Władysław Porebalski
poległ w bitwie pod Małogoszczą.
Na pewno warto byłoby upamiętnić tych dotąd mało znanych mieszkańców Gminy Bircza, którzy zasłużyli się dla dobra naszego kraju. Oprócz
poznawania dziejów powstańców z okolic Birczy, młodzież uczestniczyła w lekcji muzealnej na temat powstania, odwiedziła groby powstańców
przemyskich na Cmentarzu Głównym w Przemyślu, brała udział w konkursach i uroczystym podsumowaniu projektu, które odbyło się 9.12.2013
w Sali widowiskowej GOK.
Autor tekstu :Patrycja Pankiewicz, autor zdjęć: Kamila Maculak
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Z Ustrzyk do Brukseli
W marcu 2013 roku ja i moje koleżanki Elżbieta Żarów i Maria Pilch wystąpiłyśmy podczas uroczystości "Kobieta Aktywna" w rzeszowskiej
filharmonii. Nasze wykonanie i piosenki zostały wyróżnione przez Panią Europoseł Elżbietę Łukacijewską. Wówczas zaprosiła nas do Brukseli w
celu zwiedzenia parlamentu europejskiego. jechałyśmy autokarem więc podróż bardzo nam się dłużyła.
W Belgii spędziłyśmy 5 dni - wyruszyłyśmy 21 marca 2014 roku. Zwiedziłyśmy 3 miasta: Brukselę, Gandawę i Antwerpię, gdzie zwiedziłyśmy
Królewskie Muzeum Historii Armii i Wojska, katedry, muzeum czekolady, Atomium oraz Wielki Plac w Brukseli. Jedzenie, hotel i pogoda były
niesamowite. Poznałyśmy nowych ludzi z którymi na pewno będziemy utrzymywać kontakt. Naszą opiekunką podczas wycieczki była pani
Małgorzata Kowalska-Sieńko.
Dziękujemy jeszcze raz bardzo Pani Łukacijewskiej - to była niezapomniana podróż!

Kinga Sudoł ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych
Fot. Maria Pilch
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