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1. Wydarzenia w GPZ
 Jak "przy granicy" to tylko wspólnie!






Przystań nad Strwiążem.
Kolęda chóru z Polany
Dzień Św. Jana Bosko
To był sezon teatralny seniorów!!
Pogrzeb księdza dziekana Andrzeja Majewskiego

Zapraszamy do lektury styczniowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Liczymy
na
zainteresowanie
państwa informacją o szkoleniach a
szczególnie polecamy wszystkim
zainteresowanym skorzystanie z
oferty
nowych
konkursów
grantowych.
Zapraszamy również do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Waszych organizacjach.

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Spotkanie
informacyjne dot.
mikrograntów FIO

Jak "przy granicy" to tylko wspólnie!
Stowarzyszenie „Przy Granicy” zakończyło realizację projektu p.t. „Wspólnie widzi się więcej” dofinansowanego
ze środków Programu „ Działaj lokalnie VIII” PAFW-u , Fundacji Bieszczadzkiej- ODL w Ustrzykach DL. i Gminy
Komańcza.
Projekt realizowany był od czerwca 2014 do grudnia 2014. Jego odbiorcami byli mieszkańcy
przygranicznych miejscowości Gminy Komańcza: Radoszyc, Osławicy i Dołżycy. W ramach działań
uczestniczyli oni w dwóch jednodniowych wycieczkach do Rzeszowa i w Bieszczady. W Dołżycy powstała
tablica informacyjna o miejscowości. W Osławicy i Radoszycach zostały uzupełnione tablice o Kazimierzu
Swoszowskim i Aleksandrze Podwapińskim- urodzonych w tych miejscowościach. W ramach projektu
zorganizowany został dla dzieci i młodzieży konkurs p.t „WOLNOŚĆ” z okazji 25 - lecia odzyskania
wolności. Uczestnicy zaprezentowali bardzo ciekawe prace, których wystawa kontynuowana jest w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Komańczy.






Działasz w młodej organizacji
pozarządowej?
Masz grupę, z którą
realizujesz swoje pasje?
Chcesz zrobić cos dla swojej
społeczności?
Chcesz wzmocnić swoją
organizację?

Przystąp do projektu Akademia
Aktywnych Obywateli –
Podkarpackie Inicjatywy
Lokalne i skorzystaj z
możliwości pozyskania
mikrodotacji do 5000 zł!
Jak to zrobić?
PRZYJDŻ
NA
SPOTKANIE
INFORMACYJNE, a dowiesz się:
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kto może ubiegać się o
mikrodotacje?

Wydarzenia w GPZB:


Jak "przy granicy" to tylko wspólnie! Cd..
Największą frajdą dla mieszkańców były rodzinne wycieczki. Cieszymy się, że w tych wyjazdach brali udział
przede wszystkim rodzice z dziećmi. Wielu z nich po raz pierwszy zdobyło Połoninę Wetlińską a pobyt i
warsztaty garncarskie w Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej koło Rzeszowa wszystkim na długo
pozostaną w pamięci – mówi Jolanta Dal prezeska i koordynatorka projektu.







na jakie działania można
przeznaczyć mikrodotację?
jakiej wielkości mikrodotację
można otrzymać?
jakie koszty mogą być
finansowane z mikrodotacji?
czy trzeba mieć wkład własny?
jak ubiegać się o mikrodotację?
na jakie wsparcie mogą liczyć
młode organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne ubiegające
się o mikrodotacje?

Spotkania adresowane jest do młodych
organizacji pozarządowych (takich, które
zostały wpisane do KRS-u lub innego
rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od
dnia złożenia wniosku o mikrodotację)
oraz do grup nieformalnych z terenu
województwa podkarpackiego.

Spotkanie odbędzie się
w dniu 16 lutego 2015r.,
w godzinach 16:00:18:30,
w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy w Ustrzykach Dolnych, ul.
Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki
Dolne.

Autor tekstu i zdjęć: Jolanta D
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Wydarzenia w GPZB:
Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć
udziału w spotkaniu do dnia 13 lutego
br., za pośrednictwem aktywnego
formularza na stronie
http://goo.gl/forms/bLg1Dfc6zw lub
poczty elektronicznej na adres:
m.zurek@fgi.org.pl

Przystań nad Strwiążem.
Projekt „Przystań nad Strwiążem” realizowany był przez Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń
Kulturowa w partnerstwie z sołectwem Krościenka to kolejny zakończony projekt z edycji Działaj Lokalnie VIII2014.
W Krościenku nad Strwiążem powstały cztery questy. Zajęcia zaczęły się od studiowania map i historii,
zbierania informacji. Następnie pracy w terenie towarzyszyły warsztaty artystyczne. Praca była intensywna ale
przynosząca wiele wiedzy i satysfakcji. Podczas pisania w terenie questu o tematyce greckiej grupa miała
możliwość spróbować prawdziwych kiszonych oliwek, która jedna z mieszkanek Krościenka przywiozła z Grecji.
Uczestnicy poznali swoją miejscowość na nowo. Angażowały się nie tylko dzieci i młodzież ale również dorośli,
zaprzyjaźnione stowarzyszenia, mieszkańcy pobliskich wsi.
Narratorem questu dotyczącego kultury polskiej jest Wojciech Szczurek – przedwojenny zawiadowca
stacji, społecznik, który za pomoc Żydom zgromadzonym w getcie w Krościenku został wywieziony do
Oświęcimia gdzie został zamordowany.
Opowieść żydowskiego chłopca o imieniu Mosze dotyczy ludności żydowskiej licznie zamieszkującej wieś do
1942 roku. O kulturze greckiej opowiada 12 - letni Costas, który prowadzi poszukiwaczy skarbu po miejscowości
zamieszkałej przez uchodźców politycznych z Grecji. Natasza zaś jest narratorką questu dotyczącego kultury
rusińskiej. W wierszowanych tekstach pojawiają się nazwiska, informacje o tym gdzie znajdowały się świątynie,
kręgielnia, Dom Ludowy oraz ciekawostki historyczne.
Spotkanie podsumowujące działania projektu było wydarzeniem kulturowym. Jan Pelczar zachwycił
wszystkich swoim recitalem. Obok piosenek polskich, bieszczadzkich pojawiły się tradycyjne greckie. Zespół
Żukowianie przedstawił repertuar pieśni bojkowskich, a młodzi uczestnicy projektu przedstawili krótką sztukę o
Grekach w Krościenku, którą przygotowali według własnego pomysłu.
Uczestnicy imprezy mieli możliwość spróbować smakołyków kuchni greckiej, polskiej, rusińskiej i
żydowskiej. Była pita, kruche ciasteczka Kurabiedes, Rugelach – podawane podczas paschy, proziaki, tradycyjny
chleb zbożowy, dynia w słodkim syropie…

4

Do udziału zaprasza Marta Żurek –
koordynatorka projektu Akademia
Aktywnych Obywateli – Podkarpackie
Inicjatywy Lokalne realizowanego przez
Fundację Generator Inspiracji na
obszarze: m. Rzeszów, powiaty:
rzeszowski, łańcucki, sanocki, leski,
bieszczadzki.
Więcej informacji o projekcie znajduje się
na stronie: www.podkarpackieinicjatywy-lokalne.pl

Wydarzenia w GPZB:

Przystań nad Strwiążem. Cd….
Cały czas odbywał się też zainscenizowany targ żydowski, gdzie młodzież z pejsami zachęcała do
kupienia owoców i staroci. Nie zabrakło rękodzielników prezentujących wyroby robione na szydełku, syropy,
nalewki, miniatury bieszczadzkich cerkwi.

Projekt pozwolił spojrzeć na nieciekawą wizualnie wieś jak na ewenement – miejscowość gdzie
przenikały się wpływy wielu kultur. Podczas działań zrodziły się nie tylko mocniejsze więzi między ludźmi, małą
ojczyzną ale również wiele pomysłów na kolejne działania. Dzięki powstałym questom teraz niejeden
przystanie nad Strwiążem i odkryje Krościenko, jakiego już nie ma.
Autor tekstu i zdjęć: Jola Jarecka
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Wydarzenia w GPZB:

Kolęda chóru z Polany
„Hej kolęda abyście zdrowi byli, hej kolęda i Bogu zawierzyli” te słowa brzmiały niemal w każdym polańskim
domu 17 i 18 stycznia podczas tradycyjnego już, corocznego kolędowania chóru. I czasem wywoływały one
nawet łzy wzruszenia.
W tym roku chór zbierał na doposażenie świetlicy prawdopodobnie w sprzęt nagłaśniający, który będzie
służył podczas różnych imprez. Dzięki hojności mieszkańców Polany udało się zebrać aż 2000 zł za co serdecznie
dziękujemy. Jak również za gościnność i miłe przyjęcie. Co warte podkreślenia bardzo serdecznie przyjmowali
nas nie tylko stali mieszkańcy ale również ci, którzy w Polanie mieszkają w okresie świąt czy wakacji.
Razem z chórem kolędowały dzieci ze scholi i dzięki nim kolęda była o wiele bogatsza. Dziękujemy im za
to bardzo! I do zobaczenia za rok!
Tekst i zdęcia: Karolina Smoleńska

Szkolenie pt. "Księgowość
w NGO w świetle
najnowszych przepisów",
Dzień dobry,
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam na szkolenie pt.
"Księgowość w NGO w świetle
najnowszych przepisów", które odbędzie
się 18 i 19 luty 2015r. Szkolenie
rozpocznie się obiadem o godz. 14:00.
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu
prosimy o kontakt z biurem CIW, w celu
zapisania się na listę uczestników.Liczba
miejsc jest ograniczona. Zapisy
przyjmowane będą emailowo,
telefonicznie bądź osobiście, do 16 lutego
2015r. do godz.
17:00.
Pozdrawiam i do zobaczenia w CIW w
Lesku Beata Paszkiewicz Opiekun CIW w
Lesku
Centrum Informacji i Wspomagania w
Lesku ul. Moniuszki 6
38-600 Lesko
www.sprawnengo.pl
biurolesko@sprawnengo.pl
tel. 13 464 54 52
kom. 608-806-993
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Wydarzenia w GPZB:

Dzień Św. Jana Bosko
Świętowanie dnia patrona szkoły to wydarzenie, które jest ważne i doniosłe w jej życiu. Jak co roku
obchodziliśmy je radośnie, szerząc szacunek dla św. Jana Bosko, który dla nas jest przewodnikiem i wzorem do
naśladowania w wychowaniu młodzieży. Tak więc, o godz. 9 zebraliśmy się na wspólnej Mszy św., którą
odprawił ks. dyrektor Jarosław Wnuk, w kazaniu nawiązał z dziećmi dialog, szukając odpowiedzi na pytanie o to
co nas łączy ze świętym Janem Bosko. Otóż doszukaliśmy się wielu cech wspólnych, m.in. nosimy radość w
sercu, mamy marzenia, obowiązki domowe, pochodzimy ze wsi, mamy rodzinę, a to wszystko także było
udziałem świętego. Nie bójmy się więc porównań ze św. Janem Bosko, przez co będzie on dla nas bliższy i
łatwiej będzie nam mu zaufać. Po Modlitwie wiernych, nastąpiło wręczenie darów do ołtarza przez naszych
uczniów, które zaczęli zerówkowicze niosąc zabawki własnoręcznie zrobione na zajęciach dodatkowych,
następnie uczniowie z podstawówki przekazali książki dotyczące sakramentu pojednania, a gimnazjaliści
ofiarowali pamiątkowy obraz zrobiony przez uczniów z partnerskiej szkoły w USA oraz Chleb i Wino. Dary te są
wyrazem naszych serc, chęci dzielenia się dobrem i miłością z Bogiem i innymi.

Ogólnopolski Konkurs
Grantowy "Programu
Równać Szanse 2015"
Polska Fundacja Dzieci i
Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski
Konkurs Grantowy" w ramach
Programu "Równać Szanse 2014"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Program skierowany
jest do organizacji
pozarządowych z miejscowości
do 20 tysięcy mieszkańców.
Dotacja przeznaczona jest na
działania trwające 15 miesięcy
realizowane pomiędzy 1 lipca
2014 r. a 30 listopada 2015 r.
Termin nadsyłania wniosków w
pierwszym etapie mija 10 marca
2015 r.
Celem konkursu jest wsparcie
projektów organizacji
pozarządowych, których celem ma
być rozwój umiejętności
społecznych młodych ludzi
przydatnych zarówno w ich
obecnym, jak i dorosłym życiu.
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Wydarzenia w GPZB:

Dzień Św. Jana Bosko cd…
Na dalsze świętowanie przenieśliśmy się do Domu Młodzieżowego, którego salę rodzice naszych uczniów
starannie przygotowali, nakrywając stoły do śniadania. Posileni mogliśmy obejrzeć akademię z udziałem
uczniów naszej szkoły, którzy najpierw zaprosili nas do wysłuchania kilku faktów z życia ks. Jana, m.in. o tym że
gorąco pragnął zostać kapłanem, którego pamiętamy także ze słów Daj mi duszę, resztę zabierz. Chwilę potem
obejrzeliśmy prezentacje audiowizualną dotyczącą snu, który miał św. Jan. Sny były ważne dla ks. Bosko, gdyż
wytyczały mu drogę, którą miał podążać z misją szerzenia dobra, który posłuchał słów Jezusa mówiącego w
jednym z nich, aby nie biciem, ale łagodnością pozyskiwał przyjaciół. Owe sny stanowiły dla niego cenną naukę,
która miała ukształtować jego dalsze życie, a o czym przekonywali nas: Jowita Fundakowska i Klaudia Krakowska
z kl. V SP, Natalia Caban z kl. II gimnazjum, Wojtek Hermanowicz, Wiktoria Borzęcka i Sebastian Koncewicz z VI
SP, opowiadając o snach ks. Bosko. Całe świętowanie przebiegało w wesołej i radosnej atmosferze, o czym
świadczą piosenki śpiewane przez dziewczyny z podstawówki i gimnazjum, przy akompaniamencie gitarowym
Wojtka Rzeszowskiego z kl. III gimnazjum.

A usłyszeliśmy znane nam utwory: Za księdzem Bosko oraz Don Bosco, przy których wielu dołączało się do
wspólnego śpiewu, klaszcząc przy tym w dłonie, jakby domagali się bisów. I tak całość uroczystości dobiegła
końca, gdy ks. dyrektor podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sprawnego
funkcjonowania tych obchodów, a w szczególności p. Krystynie Pisarskiej za całościowe przygotowanie
akademii, rodzicom za przygotowanie śniadania, Amelce Pisarskiej z zerówki, uczniom i uczennicom z kl. III, V i
VI SP oraz II i III gimnazjum za udział w akademii, ks. Damianowi za przygotowanie Mszy św., scholi za śpiewy
podczas mszy, Marcie Stępniewskiej i Natalii Caban z kl. II gimnazjum, Kacprowi Podstawskiemu i Wojciechowi
Hermanowiczowi z kl. VI SP za pełnienie służby jako poczet sztandarowy oraz służbie liturgicznej za udział we
Mszy św.
Autor tekstu: Radosław Pasławski, zdjęcia Karolina Smoleńska
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O dotacje do 40 000 zł na działania
trwające 15 miesięcy realizowane
pomiędzy 1 lipca 2015 r. a 30
listopada 2016 r. (prowadzone ze
stałą, minimum 20-osobową grupą
młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe
(zarejestrowane w formie
stowarzyszeń lub fundacji) z
miejscowości do 20 tysięcy
mieszkańców.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy
składa się z dwóch etapów. W
pierwszym etapie konkursu
wnioskujący przygotowują diagnozę
środowiska lokalnego, w drugim (do
którego zakwalifikują się Laureaci
pierwszego etapu) organizacje
przygotują plan 15-miesięcznych
działań zgodnych z celem konkursu.
Termin nadsyłania wniosków w
pierwszym etapie mija 10 marca 2015
roku, o godzinie 12:00.
Link do logowania się w panelu
wnioskodawcy:
http://www.rownacszanse.pl/esnosm
iep/logowanie/?edycja=58
Więcej informacji na:
www.rownacszanse.pl

Wydarzenia w GPZB:

To był sezon teatralny seniorów!!
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne było inicjatorem projektu „Bieszczadzka scena senioralna”
finansowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020,priorytet: Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
Głównym celem zakończonego projektu było uaktywnienie grupy seniorów mieszkających w Ustrzykach oraz ich
integracja z pozostałym środowiskiem lokalnym a także budowanie w społeczeństwie szacunku do osób
starszych i łamanie stereotypów dotyczących seniorów i udziału ich w życiu w społeczności.
Chcieliśmy pokazać , że i starość może być okresem spełnienia i realizacji marzeń. Celem projektu była też
promocja twórczości teatralnej, szerzenie kultury żywego słowa w społeczeństwie lokalnym a także budowanie
wiary we własne możliwości.
Najważniejsze projektowe działanie stanowiły warsztaty teatralne poprowadzone przez Panie; Danielę
Zborowską, emerytowaną aktorkę teatralną i reżyser, oraz Jolantę Jarecką, polonistę, reżyser, autorkę sztuk
teatralnych, poetkę i pisarkę. Warsztaty pokazały, że praca aktora nie jest łatwa szczególnie gdy pamięć już nie
ta i sprawność fizyczna również. Niemniej przyniosły one uczestnikom wiele nowych doświadczeń, a
przygotowane formy teatralne wiele wzruszeń. Na etapie pisania projektu założono, że nie wszyscy uczestnicy
warsztatów wystąpią na scenie, jako, że przy spektaklu pracuje wiele osób pełniące inne niż aktorzy role.
Najwięcej czasu podczas warsztatów teatralnych poświęcono na ćwiczenia poprawiające dykcję, właściwą
interpretację tekstów i ruch: postawę na scenie, gestykulację, grę z rekwizytem.

Podkarpackie. Konkurs
dotacyjny:
Dofinasowanie "wkładu
własnego"
Zarząd Województwa
Podkarpackiego ogłosił otwarty
konkurs ofert na dofinansowanie
w roku 2015 zadań własnych
realizowanych przez organizacje
z udziałem środków
zewnętrznych. Oferty można
składać do 15 września 2015 lub
do wyczerpania funduszy.
Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie internetowej urzędu:
Konkurs
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Wydarzenia w GPZB:

To był sezon teatralny seniorów!! Cd…
Efektem odbytych warsztatów teatralnych były
przygotowane „Wieczory teatralne z…” Podczas
każdego wieczoru widzowie obejrzeli przygotowaną
formę teatralną. Odbyło się 5 zaplanowanych
„Wieczorów z…” : „Wieczór o Powstaniu
Warszawskiem- „Requiem dla Parasola” podczas
którego wykorzystano poezję Kamila Baczyńskiego
oraz dziennik pisany przez powstańca Tadeusza
Foppa, spektakl „Polubyła ja Stefana…” oparty na
tekstach Bojkowskich, „Wieczór z Agnieszką
Osiecką- „Tekściara”- oparty na tekstach poetki”,
„Wieczór z Marią Konopnicka- podczas którego
wykorzystano poezję i dzienniki poetki, pokazano
mało znane fakty z życia Marii Konopnickiej.
Ostatnim spektaklem była „Bieszczadzka
Pastorałka”- spektakl wykorzystujący obok kolęd
polskich i bojkowskich fragmenty „Betlejem polskie”
Lucjana Rydla.

Jako uzupełnienie edukacji teatralnej zaplanowano
2 wyjazdy do teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie. Uczestnicy projektu obejrzeli dwa
spektakle: „Hebdę Gabler”- Henrika Ibsena oraz
„Siostrunie” - Dan Goggina, dowcipną i
niekonwencjonalną muzyczną opowieść. Po
spektaklu Siostrunie grupa spotkała się z grającą w
nim młodą aktorką Dagny Ciporą pochodzącą z
naszego miasta. Dla wielu osób uczestniczących w
projekcie były to pierwsze wizyty w profesjonalnym
teatrze.

10

Wydarzenia w GPZB:

Dodatkowy nabór wniosków w
ramach programu MSiT:
„Sport Wszystkich Dzieci”

To był sezon teatralny seniorów!! Cd…
. Uzupełnieniem warsztatów teatralnych była
profesjonalna sesja zdjęciowa; podczas której panie i
panowie wcielali się w różne role. Sesja wykonana
została przez profesjonalnych fotografów. W pięknych
strojach, przygotowani przez wisażystkę mogli poczuć
się jak prawdziwe gwiazdy .

Minister Sportu i Turystyki
ogłasza dodatkowy nabór
wniosków w ramach programu
„Sport Wszystkich Dzieci”.
Wnioski można składać do 24
lutego 2015.
Dodatkowy nabór wniosków dotyczy
następujących zadań:
1) Projekt „Animator Sportu Dzieci
i Młodzieży” (wysokość środków: 6
000 000 zł),
2) Inicjowanie i wspieranie
przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania aktywności
fizycznej w oparciu o bazę sportową
obiektów Orlik – organizacja
ogólnopolskiego turnieju w piłkę
siatkową „Orlik Volleymania”
(wysokość środków: 595 000 zł),

Oprawione fotografie zostały pokazane na wystawie
podczas spotkania podsumowującego a następnie
wręczone projektowym aktorom. Okazały się dla Nich
cenną pamiątką po projekcie. Projekt zakończony,
wierzymy jednak, że doświadczenia jakie seniorzy
zdobyli w ramach projektu pozwolą im nie tylko na
inny odbiór kultury ale wyrobiły w nich przekonanie
,że na edukację i aktywność nigdy nie jest za późno,
że nie muszą być na marginesie społeczeństwa i że
sami mogą temu społeczeństwu wiele zaoferować.

Wnioski na dofinansowanie
wskazanych powyżej zadań należy
składać do dnia 24 lutego 2015 roku.
Rozpatrzenie złożonych wniosków
nastąpi do dnia 9 marca 2015 roku.
Pozostałe postanowienia ogłoszonego
programu „Sport Wszystkich Dzieci”
podlegają zachowaniu w
odpowiednim zakresie.

Autor tekstu: Lucyna Sobańska
Autor zdjęć: Jano Darecki
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Wydarzenia w GPZB:

Pogrzeb księdza dziekana Andrzeja Majewskiego
Ta wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba. Po powrocie z wywiadówki przeczytałam na facebooku że
ksiądz Andrzej Majewski nie żyje. To był czwartek 29 stycznia. Myślałam że i tym razem oszuka chorobę że jego
niezmienny uśmiech i wiara pokonają wszystko. Niestety.. Pojechaliśmy z mężem na spontanicznie
zorganizowaną Mszę św. do Czarnej na 20.30. Kościół pełen ludzi, u wielu łzy wzruszenia. I na zakończenie
słowa księdza Zenona Bieszczada- „ ksiądz Andrzej zadzwonił do mnie tydzień temu w piątek i pytał o moje
zdrowie, powiedział – pamiętaj żebyś mnie odwiedził gdy będziesz wracał z sanatorium- i po chwili dodał- o ile
jeszcze będę żył…Te słowa właśnie teraz się wypełniły, przyjechałem do Czarnej…” Niestety nie zdążył się już
zobaczyć z księdzem Andrzejem, przyjechał właśnie na tą Mszę.
Na niedzielę 1 lutego zaplanowano uroczystości pogrzebowe. Uczniowie naszej szkoły przyjechali ze
sztandarem. Poczet sztandarowy ledwo się zmieścił w kościele- nie był jedyny-była szkoła z Czarnej, leśnicy,
strażacy, przewodnicy górscy- nikogo nie mogło zabraknąć.
Kościół wypełniony po brzegi, mnóstwo osób także na zewnątrz.
Mszę świętą pogrzebową koncelebrowało ponad 120 księży w tym dwóch biskupów- metropolita
przemyski Arcybiskup Józef Michalik i biskup Adam Szal.
A przecież tak niedawno bo tydzień temu była coroczna Msza transmitowana przez telewizję Polonię,
której również przewodniczył biskup Michalik, tak samo piękna oprawa, tak podobnie…. Na tamtej Mszy ks.
Andrzej tak bardzo chciał być. Niestety choroba mu nie pozwoliła.
Arcybiskup Michalik określił we wstępie do Mszy świętej księdza Andrzeja jako gorliwej pracy, gorliwego
świadectwa, aktywnego kapłana będącego chlubą, ozdobą prezbiterium przemyskiego a ponadto
rozmiłowanego w Panu Bogu i w ludziach.
Tym ludziom, swoim parafianom służył w Czarnej 10 lat i zawsze mówił że tu jest jego miejsce, jego dom. I jak
powiedział jeden z kapłanów jest to pierwszy po wojnie proboszcz pochowany w ziemi bieszczadzkiej. Bo
zawsze były to parafie przejściowe- kapłani przychodzili i odchodzili. Ale ksiądz Andrzej nie chciał się stąd
przenosić. Chciał tu zostać bo tutaj czuł się potrzebny. I został na zawsze w swojej ukochanej parafii.
Taki kapłan jest właśnie siłą kościoła a choroba dodatkowo go ubogacała, rozwijała i służył nią równie dobrze
jak swoja gorliwą pracą. Przez tę chorobę odkrywał i pozwalał innym odkrywać wstawiennictwo świętych,
bliskość Boga, życzliwość ludzką.
Homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy, Redaktor Naczelny Niedzieli Przemyskiej. W piękny obrazowy sposób
porównał życie tego niezwykłego kapłana właśnie do obrazów. Obrazów malowanych przez księdza dziekana
nie pędzlem lecz życiem. Nie na płótnie lecz w ludzkich sercach. Obrazów, które pozwolą mu żyć wiecznie w
pamięci innych. W pierwszym obrazie porównał parafian do owiec, których zapach dobrze poznał ks. Andrzej.
Drugi obraz to obraz miłości. Miłości kapłana do drugiego człowieka, miłości do rodziny, tej miłości która
sprawiła że powstał kościół domowy i w wielu domach Czarnej pojawiła się modlitwa.
.
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Z A P R O S Z E N I E.
.
B/U/S serdecznie zaprasza
na imprezę podsumowującą projekt
„Prawa Człowieka na Pętli
Bieszczadzkiej” realizowany w ramach
programu Działaj Lokalnie VIII.
Impreza odbędzie się 13 lutego 2015r.
(piątek) w kawiarni „Słodki Blues” (ul.
Korczaka 26, Ustrzyki Dln)

Program:
godz. 18:00 powitanie gości,
podsumowanie projektu
godz. 18:15 projekcja filmu „Walka o
Tybet”
godz. 19:10 przerwa na dyskusję i
poczęstunek
godz. 19:30 koncert gongów,
dzwoneczków i mis tybetańskich w
wykonaniu Piotra Kamzola.

Wydarzenia w GPZB:

Pogrzeb księdza dziekana Andrzeja Majewskiego cd…
Trzeci obraz jest związany z chorobą i cierpieniem. To obraz świętej Rity i jej symbol czerwone róże.
Całe naręcza róż. Ten obraz jest namalowany barwami trudnymi, zniekształconymi przez cierpienie i chorobę.
Ten obraz i ksiądz Andrzej wraz z nim będą w Czarnej obecni już zawsze. Ten obraz każdego 22 dnia - przyciąga
do tej pięknej świątyni coraz większe rzesze wiernych . I każdego 22 posypią się róże. Kolejny obraz to wolnośćbólem i troską księdza proboszcza byli bowiem ci którzy zostali zniewoleni. Tych ksiądz otaczał szczególna
troską i tych chciał pozyskać i pozyskiwał dla kościoła. I ostatni obraz- heroizm krzyża i słowa księdza Andrzeja
przytoczone przez kaznodzieję: „Pan Jezus jest lepszy niż się spodziewamy, niż sobie możemy to wyobrazić. Ja
wiem po co tu jestem. Ludzie widząc cierpiącego księdza, pojednali się z Bogiem i po raz pierwszy przeżyli te
święta po Bożemu”. Ten obraz trzeba zapamiętać bo jest on ogromnie ważny bo świadczy o tym że jest to
kapłan według serca Bożego. Kaznodzieja zakończył słowami jak sam określił dziwnymi „Andrzejku w czym
mogę ci pomóc?”. Tak właśnie ksiądz Andrzej kończył telefoniczne rozmowy. Teraz może nam wszystkim pomóc
abyśmy razem z nim mogli się spotkać w niebie.
I piękne, szczere słowa wypowiedziane przez parafiankę Marzenę Zając: - Żyłeś z nami, cierpiałeś i
płakałeś z nami. Nigdy Ci żaden człowiek nie był obojętny […] Byłeś dla nas uosobieniem prawdziwego obrazu
Chrystusa. Swoje cierpienie złożyłeś za nas za swoich parafian. Wiele razy powtarzałeś, że jesteśmy dla Ciebie
najważniejsi, że nas kochasz […] Pokazałeś, że wszystko jest możliwe, jeśli zaufa się Bogu. Mówiłeś też, że kiedy
siły Ci na to pozwalały, co noc wychodziłeś na balkon przed snem i czyniłeś nad nami, parafianami, znak Krzyża.
Byłeś rozmodlonym specjalistą od spotkania z Bogiem, wielu doprowadziłeś do Chrystusa, wyprowadziłeś z
nałogu, pokazałeś że wszystko jest możliwe, zabiegałeś o zbawienie każdego człowieka z równą troską jak o
własne zbawienie. Dziękujemy ci za twoją miłość do nas, za godziny w konfesjonale którego byłeś dobrowolnym
więźniem. A dziś mimo naszych łez w oczach dziękujemy dobremu Bogu że wysłał Cię do nas żebyś tutaj wśród
nas pełnił twardą Bożą służbę.
Pani Marzena przekazała też parafianom słowa księdza wypowiadane w ostatnich dniach niejako przesłanie dla
nich „chciałbym aby w każdej rodzinie czytano codziennie fragment Pisma świętego i aby nieść dary do ołtarza
podczas Eucharystii”.
Pięknie mówili też inni księża, min.: kolega z jednego roku z seminarium, ksiądz z rodzimej parafii Sarzyna,
starosta bieszczadzki Marek Andruch i bratanek księdza Andrzeja, który dziękował wszystkim parafianom za
dobroć i życzliwość okazaną księdzu nie tylko za jego życia ale zwłaszcza w tych ostatnich dniach. Ksiądz Andrzej
powtarzał że Bieszczady są piękne a lud bieszczadzki dobry.
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Wydarzenia w GPZB:

Pogrzeb księdza dziekana Andrzeja Majewskiego cd…
Wszyscy bardzo wzruszeni, niektórym łamał się głos. I gdy bracia mówili żeby pamiętał że jego miejsce
jest w rodzinnym domu powtarzał „Mój dom to jest Czarna Górna 110”. I nie miał na myśli plebanii ale kościół i
wspólnotę parafialną. Składał także podziękowania lekarzom, służbie medycznej i domownikom- księdzu
Tadeuszowi i księdzu Adamowi przede wszystkim za chrześcijańskie zaopatrzenie na ostatnią drogę. I po
chrześcijańsku ksiądz Andrzej odszedł podczas Eucharystii. Trudno było wymienić wszystkich, nie ma takich słów
ani darów którym tą wdzięczność można by było wyrazić.
Pięknie śpiewał chór Soul z Sanoka. Pięknie wyglądali strażacy, leśnicy, przewodnicy i harcerze.
Tylko szkoda że uroczystość taka smutna….
Księże Andrzeju prosimy abyś wraz ze świętą Ritą wypraszał dla nas łaski u dobrego Boga i orędował za nami u
niego. Ufamy że spotkamy Cię w domu Ojca. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl

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

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska

14

