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Wydarzenia w GPZB: 
 

Działaj Lokalnie X- 2017 został ogłoszony !! 

 

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłosiła kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie.          
Wnioski do Działaj Lokalnie  X-2017 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie 
www.dzialajlokalnie.pl, oraz  www.fundacja.bieszczady.pl  i    www.fundacjabieszczadzka.org 

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie -2017” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców 
na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania są organizacje pozarządowe; grupy nieformalne,          
w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy 
nieformalne bez opiekuna prawnego.. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na 
terenie gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, 
Zagórz i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości 
wnioskowanej dotacji  w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: 
wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane 
projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2017 roku. 

Wnioski do konkursu Działaj Lokalnie składać można do  23 kwietnia do godziny 24.00  

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X- 2017” można uzyskać: 
w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16,    w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie 
pod numerem kom 601 056 939,  881 537 554. 

 

Konkurs „Podkarpackie 

Inicjatywy Lokalne 2017” 

w ramach FIO 

ogłoszony!! 

 
Poszukujesz źródeł dofinansowania 
dla działalności społecznej? 
Zastanawiasz się skąd sfinansować 
lokalny piknik, za co wydać książkę 
o swojej miejscowości, a może 
potrzebujesz środków na zakup 
pomocy edukacyjnych do świetlicy 
dla dzieci. Od 8 kwietnia 2017 roku 
rozpoczął się nabór wniosków do 
konkursu „Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne 2017”. 
 
O grant mogą ubiegać się: 
1.młode organizacje pozarządowe 
(które prowadzą swoją działalność nie 
dłużej niż 30 miesięcy na dzień złożenia 
wniosku), 
2.grupy nieformalne i samopomocowe 
(3 osobowe), które swoje wnioski do 
Konkursu mogą składać za 
pośrednictwem Patrona (organizacji 
użyczającej osobowości prawnej). 
Czas realizacji inicjatyw to minimum 2 
miesiące, które to powinny być zawarte 
w terminie od 1 czerwca do 10 grudnia 
2017r. Wkład własny do projektów to 
min. 10% wartości wnioskowanej 
dotacji w postaci wkładu finansowego 
lub osobowego lub rzeczowego.  

 

 
 

 

 

http://www.dzialajlokalnie.pl/
http://www.fundacja.bieszczady.pl/
http://www.fundacjabieszczadzka.org/
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Wydarzenia w GPZB: 
 

 

Projekt „Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju” 
 
Fundacja Bieszczadzka rozpoczęła od stycznia br. realizację projektu  „Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla 
Ekorozwoju” 
Głównym celem  przedsięwzięcia jest wzmocnienie służących zrównoważonemu rozwojowi działań społeczności 
lokalnych poprzez wykorzystanie potencjału istniejących i tworzonych w województwie podkarpackim 
ekomuzeów skupionych wokół programu Ekomuzea Karpackie. 
Cel ten osiągnięty będzie poprzez realizację 14 inicjatyw zlokalizowanych wokół 5 z 7 funkcjonujących 
ekomuzeów oraz 5 planowanych ekomuzeów na obszarze województwa podkarpackiego. 
 
Działania realizowane w projekcie  posłużą: 
1) zaangażowaniu mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego; 
2) aktywizacji współpracy społeczności lokalnych, samorządów i innych instytucji publicznych; 
3) edukacji ekologicznej oraz wspieraniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju; 
4) wzmacnianiu lokalnej tożsamości regionalnej, lokalnej i kulturowej 
5) ochronie zasobów naturalnych i kulturowych 
6) rozwojowi ekonomicznemu regionu w oparciu o idee zielonej turystyki oraz ekonomii społecznej. 
 
Wszystkich 14 poniższych inicjatyw realizowane są na obszarze województwa podkarpackiego, na obszarze 2 
powiatów oraz 4 gmin. Powiat bieszczadzki - gminy: Czarna (1 inicjatywa), Lutowiska (7inicjatyw), Ustrzyki 
Dolne (4 inicjatywy). Powiat leski - gmina Olszanica (2 inicjatywy). 
Są to:  

 Botaniczny Plac Zabaw w Zatwarnicy 

 Arboretum Przyszkolne w Lutowiskach 

 Owadzie Śródmieście – makieta układu urbanistycznego XIX wiecznych rynków miasteczka Lutowiska w 

formie osiedla dla owadów 

 Czatownia pod Otrytem - punkt obserwacji zwierząt w Lutowiskach 

 Owocowa Aleja - aleja rodzimych drzew owocowych nad kirkutem w Lutowiskach 

 gród Żywych Płotów - pokazowa uprawa żywopłotów opartych na rodzimych gatunkach krzewów i 

drzew 

 AstroArboretum w Stuposianach 

 

 

 

Termin składania wniosków o 
dofinansowanie projektów zakończy 08 
maja 2017r. o godzinie 15.00. Wnioski 
należy składać poprzez przesłanie w 
wersji elektronicznej na adres: 
wnioski2017@podkarpackie-inicjatywy-
lokalne.pl  

Poza dotacjami wnioskodawcy 
otrzymają wsparcie  szkoleniowo – 
doradcze oraz  promocję lokalnych 
inicjatyw.  

Szczegóły oraz formularz wniosku 
dostępny jest na stronie internetowej 
Projektu pod adresem: 
www.podkarpackie-inicjatywy-
lokalne.pl w zakładce „Dokumenty do 
pobrania”. 
 
Edyta Salnikow- Koordynator lokalny PIL 
2017. Kontakt: tel. 667 048 313, e-mail: 
edyta.salnikow@gmail.ocm 
 
Obszar działania: pow. bieszczadzki, pow. 
leski, pow. sanocki, pow. krośnieński, 
pow. jasielski, pow. brzozowski i pow. 
Strzyżowski, przemyski. 
 

 

 

 
 

 

mailto:wnioski2017@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl
mailto:wnioski2017@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl
mailto:edyta.salnikow@gmail.ocm
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Projekt „Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju” cd… 
 

 Kraina Lipecka z siodła i na oklep 

 Edukacyjna Ścieżka Przyrodnicza do rezerwatu „Cisy w Serednicy” 

 "Magia ziół” - ogród edukacyjno-zielarski w Jałowem 

 Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża" 

 Zielony Zakątek nad Wiarem 

 Odnowa ogrodu botanicznego w Orelcu 

 EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem w Stefkowej 

W ramach projektu realizatorzy wszystkich inicjatyw zorganizują po 1 Dniu Otwartym swojej inicjatywy. Będzie 
to okazja do oficjalnego otwarcia powstałych obiektów ekologiczno-przyrodniczych i ich promocji. W końcowej 
części realizacji projektu powstanie też wspólne wydawnictwo prezentujące wszystkie inicjatywy, w formie  
kalendarza ściennego. 
 Na bieżąco będziemy informować czytelników Biuletynu o działaniach w  ramach poszczególnych inicjatyw. 
 

Projekt  „Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju 
 realizowany  jest  przez Fundację Bieszczadzką ze środków  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej  w ramach programu 
 „Międzydziedzinowe wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. 

 

 

 

 

 

 

KONKURSU „PODWÓRKO TALENTÓW 
NIVEA” 

 
Z myślą o młodych talentach 
i rodzinach z całej Polski, NIVEA 
pragnie wybudować 20 Podwórek 
Talentów NIVEA, które będą 
łączyły zabawę z nauką w trzech 
różnych strefach: aktywnej, naukowej 
i artystycznej. Każda z nich 
wyposażona będzie w nowoczesny 
sprzęt, kształtujący aktywność 
ruchową, wiedzę oraz kreatywność. 
Wszystko po to, by po raz kolejny 
pielęgnować rodzinną bliskość 
i wartościowo spędzać wspólny czas 
Przebieg konkursu:  

1. Od 13.03.2017 do 07.05.2017 
Gminy i szkoły zgłaszają swoje 
lokalizacje i nagrywają filmy 
pokazujące talenty. 

2. Od 08.05.2017 do 21.06.2017 
Jury wybiera najlepsze 
zgłoszenia, a następnie głosują 
na nie internauci. 

3. Do 31.12.2017 Budowa 20 
Podwórek Talentów NIVEA 
w zwycięskich lokalizacjach! 

 

 
Na pytania związane z konkursem, 

otrzymasz  odpowiedź pod  numerem 
+48 22 699 90 66. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Działaj Lokalnie 2016 podsumowane !! 
 
Wyremontowane  i doposażone świetlice, plac zabaw, „różany zakątek”,  spektakl teatralny, dziesiątki  godzin 
warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych, szkolenia dla NGO, sentymentalne spotkania 
wielopokoleniowe, międzynarodowe,  koncerty i pokazy, , ćwiczenia z pierwszej pomocy, herb wsi i  wiata z 
paleniskiem,  zadaszony grill, odremontowane historyczne kapliczki i krzyże, plener malarsko-rzeźbiarski, 
promocyjne foldery i gazetki, wystawy fotografii, odtworzona dymarka, konkursy wiedzy  i plastyczne,  imprezy 
środowiskowe, doposażona Szkoła Rodzenia, dziecięce turnieje sportowe, wycieczki dla dzieci i dorosłych poza 
miejsce zamieszkania, uporządkowane tereny wokół świetlic  i szkół. Oto efekt ostatniej edycji konkursu 
grantowego w ramach programu Działaj Lokalnie, Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności ,  realizowanego na 
terenie 12 bieszczadzkich i okołobieszczadzkich gmin. Koordynatorem programu w Bieszczadach jest Fundacja 
Bieszczadzka- jeden z 67 Ośrodków Działaj Lokalnie w kraju.  
Podsumowanie  ostatniej edycji programu odbyło się 6 marca 2017r w Ustrzykach Dolnych. Na zaproszenie 
ODL-Fundacji Bieszczadzkiej  do Urzędu miasta i Gminy w Ustrzykach  Dl  przybyli realizatorzy 16 
dofinansowanych projektów , przedstawiciele władz samorządowych , darczyńców, Rady Fundacji, Komisji 
Grantowej  i lokalnych mediów.  Lucyna Sobańska- koordynator programu Działaj Lokalnie za pomocą liczb 
przedstawiła skalę zaangażowania społeczeństwa bieszczadzkiego w projektowe działania, których celem jest 
dobro wspólne. I tak : bezpośrednimi realizatorami projektów było 243 osoby, 3691 osób było odbiorcami  
różnorodnych działań, w projekty zaangażowanych było  238 wolontariuszy.  Wartość  przyznanych w konkursie  
dotacji to kwota 58 600 zł , natomiast organizacje realizujące projekty  wniosły do nich 13 412 zł własnego 
wkładu finansowego oraz 72 562 zł wkładu  rzeczowo- usługowego.   

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs grantowy 

"Pozytywnie Otwarci 

2017" 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. ogłosiła 
konkurs grantowy "Pozytywnie Otwarci 
2017".  
Konkurs jest skierowany do organizacji 
pozarządowych, organów samorządów 
lokalnych i publicznych placówek ochrony 
zdrowia.  

Celem konkursu jest promowanie wiedzy 
oraz zachęcenie jak największej liczby 
osób do podjęcia działań w dwóch 
ogólnych Obszarach: 

• Edukacja i aktywizacja w obszarze 
HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS. 

• Profilaktyka, jako podstawowy element 
zapobiegania zakażeniom HIV wśród 
ogółu społeczeństwa, a w szczególności 
wśród osób o zwiększonym poziomie 
zachowań ryzykownych. 

W roku 2017 w ramach tych obszarów 
Kapituła przygotowała cztery bardziej 
szczegółowe tematy Konkursu: 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Działaj Lokalnie 2016 podsumowane !! cd… 
Stowarzyszenia i fundacje oraz grupy nieformalne, które były uczestnikami  bieszczadzkiego konkursu Działaj 
lokalnie 2016 otrzymały z rąk prezesa Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha  dyplomy z podziękowaniem     
za pracę na rzecz swoich maleńkich „Ojczyzn”.  Spotkanie było również okazją  do wręczenia dyplomów i nagród 
organizacjom, które wzięły udział w konkursie „Opowiedz….2016” towarzyszącemu programowi Działaj 
Lokalnie. W ramach konkursu, który  ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych 
sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „DL”, a przez 
to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.  Nagrody otrzymali:- 
OSP Lutowiska za film ”Strażacy do pracy” oraz  Fundacja Tylko Bieszczady za film „Magiczne Bieszczady”              
a uczestnicy podsumowania  mogli obejrzeć oba nagrodzone filmy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niezwykle  miłym akcentem spotkania był występ artystyczny w wykonaniu dziecięcej pary ; Wiktorii   i Antosia 
– dzieci zatańczyły walca – oraz grupy młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku- młodzież  
zaśpiewała pięknie zaaranżowane      4 piosenki ludowe. 

 
 
 
 
Tekst: Redakcja 
Foto: Marian Mazurkiewicz 

• Edukacja w obszarze profilaktyki 
HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych 
drogą płciową skierowana do osób 
młodych, prowadzona na imprezach 
masowych i w przestrzeni miejskiej. 

• Edukacja i aktywizacja osób, które 
otrzymały wynik pozytywny testu na HIV 
w celu skrócenia czasu upływającego od 
momentu wykrycia zakażenia do 
rozpoczęcia terapii. 

• Edukacja par planujących posiadanie 
potomstwa w celu zwiększenia liczby 
testów w kierunku HIV wykonywanych 
przez kobiety w ciąży. 

• Działania edukacyjne i informacyjne z 
zakresu HIV/AIDS prowadzone przez 
infolinię lub inne kanały zakładające 
komunikację bezpośrednią. 

Zgłoszenia można przesyłać do 30 

czerwca 2017 r. 

Na realizację zgłoszonych pomysłów 
można otrzymać dotację w wysokości do 
20 tys. zł. 

Wypełniony i podpisany formularza 
zgłoszeniowy należy przesyłać na adres: 
Konkurs "Pozytywnie Otwarci 2017", 
Skrytka Pocztowa 257, ul. Targowa 73, 
00-987 Warszawa. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

„Zakochana piosenka” podczas VI Ustrzyckiego Śpiewania. 
 

Piękne teksty, jeszcze piękniejsze  melodie                    
i ponadczasowy temat: miłość. To wszystko było 
udziałem tych, którzy kochają śpiewać i przyszli do 
biblioteki w Ustrzykach Dolnych na kolejne,  bo już       
VI Ustrzyckie Śpiewanie. Spotkanie odbyło się             
9 marca i zorganizowane było przez Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne przy współudziale 
Fundacji Bieszczadzkiej oraz Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki w Ustrzykach Dolnych. 18 pieśni i piosenek 
o miłości, sercu, tęsknocie przeplatanych było 
stosownymi do tematu spotkania sentencjami. 
Spotkanie prowadziła Lucyna Sobańska, w klimat 
spotkania wprowadził przybyłych dyr. biblioteki pan 
Wojciech Domiszewski a śpiewającym akompaniował 
przy pianinie Marek Sokół. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Tekst: Redakcja, zdjęcia: Wojciech Domiszewski 

Minister Sportu i 

Turystyki ogłosił nabór 

wniosków 

na realizację w 2017 roku 

programu "Klub" 

 

Cele programu: 
1) upowszechnianie aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży, 
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży 
w dostępie do usystematyzowanej 
aktywności fizycznej, 
3) wsparcie instytucjonalne działalności 
podstawowych jednostek struktury 
organizacyjnej sportu polskiego – klubów 
sportowych w zakresie aktywizacji 
sportowej dzieci i młodzieży, 
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie 
dzieci i młodzieży, 
5) optymalizacja wykorzystania 
potencjału infrastrukturalnego przez 
samorządy lokalne w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży. 

Odbiorcą programu są  kluby sportowe 
(działające w formie stowarzyszenia), 
których podstawowym celem działalności 
statutowej jest upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz 

uczniowskie kluby sportowe. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Harcerze z Polany na obchodach Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach  Wyklętych      

w Warszawie 

Od 2011 roku w naszym kraju obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci  o Żołnierzach Wyklętych. Powoli, ale 

jednak konsekwentnie, zdobywamy wiedzę i przywracamy pamięć o Podziemnej Armii, która w czasie II wojny 

światowej walczyła z dwoma agresorami : niemieckim oraz sowieckim, a po jej zakończeniu nie oddała broni.  

Żołnierze Niezłomni, bo tak ich też nazywamy, nie uznali końca wojny, nie godzili się na Polskę instalowaną         

w pierwszym etapie przez Armię Czerwoną i NKWD, a później przez rodzimych aparatczyków. Polskę, która jak 

się okazało, zależna była , przez ok. pół wieku, od centrali w Moskwie. 

Ich niezłomność trwała od 1944roku do 1963, roku w którym zginął ostatni Wyklęty – Józef Franczak, 

wytropiony i zabity w lasach Lubelszczyzny. Ich walka, to najdłuższy i najtragiczniejszy bój o Niepodległą.            

Tę walkę podejmowali w sytuacji beznadziejnej, wobec miażdżącej przewagi  wroga, w obliczu zdrady 

zachodnich sojuszników i obojętności świata. Kontynuowali tę walkę do końca i niezłomnie, pomimo 

bestialskich represji w katowniach Urzędów Bezpieczeństwa w licznych miastach PRL-u. 

Wiedza o Niezłomnych, dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, na stałe zakorzenia się w świadomości młodego 
pokolenia, miejmy nadzieję, że zacznie mieć swoje miejsce w szkolnych podręcznikach do historii. Właśnie 
zdobywaniu takiej wiedzy historycznej, posłużył wyjazd polańskich  harcerek do Warszawy , na Dzień Pamięci     
o Żołnierzach Wyklętych, pod opieką ks. Jarosława Wnuka oraz piszącej te słowa. 

                       W stolicy byliśmy już 28.02. Dzień ten poświęciliśmy na zwiedzanie  Cmentarza Wojskowego na 

Powązkach, który jest jak podręcznik do historii. Stając przy grobach, zapalając znicze, poznawaliśmy szlak 

bojów o Niepodległą. Zaczęliśmy od grobów Powstańców Styczniowych , następnie Powstańców 

Wielkopolskich, przez groby żołnierzy Wojny Bolszewickiej, I wojny światowej oraz II wojny światowej. 

Zapaliliśmy znicze przy krzyżach upamiętniających Sybiraków, tysięcy Polaków zagłodzonych i zamęczonych na 

Nieludzkiej Ziemi – Syberii, przymusowo wywożonych wielokrotnie przez Rosjan-Sowietów. Jest też krzyż 

katyński – przywołujący pamięć o pomordowanych, też przez Rosjan ,polskich oficerach z 1940r. Najdłużej 

zatrzymaliśmy się w części cmentarza z dziesiątkami grobów Powstańców Warszawskich poległych w obronie 

stolicy w 1944r, bardzo młodych ludzi, członków Szarych Szeregów.  

 

 

 

Przedmiotem dofinansowania są 
szczególnie: 

1. wynagrodzenia szkoleniowców 
prowadzących zajęcia sportowe ( 
obowiązkowo) 

2. organizacja obozów sportowych 
3. zakup sprzętu 

sportowego 

Wniosek musi być sporządzony na 
formularzach zamieszczonych w systemie 
elektronicznym AMODIT, dostępnym pod 
adresem https://wnioski.msit.gov.pl. 
Wypełniony formularz należy przesłać 
drogą elektroniczną. Jednocześnie po 
wypełnieniu elektronicznego formularza 
wniosku należy go wydrukować, podpisać 
i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie 
MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Departament Sportu dla 
Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. 
Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie 
„Program „Klub” 2017”. 

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie 
jest data dostarczenia do siedziby MSiT 
(dla wniosków składanych osobiście) lub 
data stempla pocztowego (dla wniosków 
wysyłanych pocztą). 

Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej MSiT: Konkurs 

Wnioski należy składać do 21 kwietnia 
2017 r.  

 

 
 
 

 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Harcerze z Polany na obchodach Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach  Wyklętych      

w Warszawie cd… 

Znicz zapaliliśmy przy pomniku Gloria Victis – Chwała 

Zwyciężonym , a także na grobach Maćka Dawidowskiego ps.Alek        

i Janka Bytnara ps.Rudy – harcerzy Szarych Szeregów. Ich losy              

w powstańczej Warszawie opisane są   w lekturze szkolnej ,,Kamienie 

na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. 

Dotarliśmy też do miejsca szczególnego na cmentarzu 

powązkowskim, do kwatery ,,Ł’’ tzw. Łączka. To tu w latach 1944-1951, okresie największego terroru aparatu 

komunistycznego, zakopywano w bezimiennych dołach pomordowanych  Żołnierzy Wyklętych.                             

Dokonywano tego w tajemnicy, często pod osłoną nocy. W latach 60-tych,70-tych i 80-tych nad zakopanymi 

ciałami  powstawały współczesne groby. W ten sposób chciano na zawsze wymazać pamięć o Niezłomnych 

oraz ukryć fakt bestialskiego Ich mordowania. 

                             Ale Armia Podziemna powraca. Z tej kwatery wydobywa się szczątki pomordowanych a na 

podstawie badań genetycznych identyfikuje się z imienia i nazwiska. Powstał tu Panteon – miejsce , gdzie nasi 

Bohaterowie, z należnymi Im honorami są chowani. 

                            Drugi dzień pobytu w Warszawie tj. 1.03 

zaczęliśmy od wizyty w Centrum Edukacyjnym  IPN-u.  

Uczestniczyliśmy jako widzowie w przedstawieniu 

teatralnym , którego treść dotyczyła życia Witolda 

Pileckiego i Danuty Siedzikówny. Inscenizacje przygotowali  

uczniowie podwarszawskiego liceum.   Następnie udaliśmy 

się na ul. Rakowiecką 37. To tu znajduje się słynne więzienie 

mokotowskie, dawna ubecka katownia a obecnie areszt 

śledczy. Na murach więzienia znajduje się tablica 

ufundowana przez dawnych żołnierzy AK a poświęcona 

pomordowanym w tym więzieniu w czasach PRL-u. 

 

 

 

 

Ruszył nabór wniosków    

do mPotęgi 

mPotęga to największy program 
prowadzony przez Fundację mBanku. 
Celem programu jest popularyzacja 
matematyki wśród dzieci i młodzieży.  

Zasady mPotęgi : 

 Program grantowy obejmuje 
dzieci uczące się co najmniej w 4. 
klasie szkoły podstawowej oraz w 
gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

 Wniosek mogą złożyć: szkoły 
podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne, uczelnie 
wyższe, organizacje 
pozarządowe, biblioteki oraz 
grupy nieformalne z całej Polski. 

 Propozycje powinny pokazywać 
innowacyjne, nieszablonowe 
podejście do nauki matematyki. 

 Przyznawane są granty w 
wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł. 

Nabór wniosków w aktualnej edycji trwa 
do 10 maja br. Więcej informacji oraz 
formularze wnioskowe dostępne są na 
stronie www.mPotega.pl 

 
 
 

 

 

 

http://www.mpotega.pl/


10 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 

Harcerze z Polany na obchodach Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach  Wyklętych      

w Warszawie cd… 

W godzinach wieczornych uczestniczyliśmy w kulminacyjnym punkcie obchodów Dnia Pamięci o Żołnierzach 

Wyklętych, a mianowicie na Placu Piłsudskiego , przy Grobie Nieznanego Żołnierza, odczytano apel 

pomordowanych w czasach tego wielkiego Powstania Antykomunistycznego. Apel odczytywany jest już od 6-ciu 

lat, tak ja obchodzimy Ten Dzień, ale dopiero od dwóch lat odbywa się to przy obecności najwyższych władz 

państwowych i asyście honorowej Wojska Polskiego. 

Po tych dwóch dniach pobytu w Warszawie, pełni wrażeń, naładowani sporą dawką historyczno-patriotyczną 

powróciliśmy do Polany. 

Autor tekstu i zdjęć:  Hanna  Myślińska 

Ps. Serdecznie dziękujemy                           

ks. Proboszczowi –  St. Gołyźniakowi,         

za transport naszej grupy do i z Sanoka. 

 

 

Gala Działaj Lokalnie IX – Warszawa 2017 
 
Tradycyjnie już co roku   przedstawiciele wszystkich Ośrodków Działaj Lokalnie zostali zaproszeni przez  Zespół 
Programu „Działaj Lokalnie” na Galę IX edycji „Działaj Lokalnie” oraz dzień szkoleniowy.  
Tegoroczna Gala odbyła się 16 lutego, w Teatrze Kamienica w Warszawie. Uroczystość  rozpoczęła się  
ogłoszeniem wyników plebiscytu na „Społecznika Roku 2016”. W części oficjalnej podsumowano wyniki 
dwuletniej edycji programu Działaj Lokalnie IX.  Kolejnym ośmiu ODL-om wręczono Certyfikaty Ośrodka Działaj 
Lokalnie,  czyli potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów w realizacji programu. Fundacja Bieszczadzka 
posiada taki certyfikat już od 2 lat. Następnie wyróżniono te Ośrodki Działaj Lokalnie, które w tej edycji miały 
największe osiągnięcia w gromadzeniu środków dodatkowych na realizację konkursu. Wręczono nagrody               
i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Opowiedz…2016’ oraz zaproszono wszystkich uczestników Gali        
na spektakl satyryczny, monodram Pawła Borczyka. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
 

Gala Działaj Lokalnie IX – Warszawa 2017  
Druga część Gali miała charakter mniej oficjalny, Paweł 
Werbowy z ODL w Dębicy wykazał się niezwykłą inwencją 
twórczą  prowadząc spotkanie podczas, którego mieliśmy 
okazję poznać nowo powstałe Ośrodki Działaj Lokalnie .Pełnej  
integracji służyło też kuluarowe spotkanie wszystkich 
uczestników zjazdu, które już w mniejszych grupach 
kontynuowane było w hotelu Sobieski.    
Bardzo pracowity był kolejny dzień spotkania wszystkich ODL-i. Od samego rana 17 lutego trwały szkolenia. 
Mieliśmy możliwość zapoznać się ze zmianami w programie Działaj Lokalnie, poznać  nową strona internetową 
programu a przede wszystkim poznać bliżej nowego ogólnopolskiego koordynatora DL, którym został Paweł Zań 
Wykład na temat Design Thinking  (Myślenie projektowe) zaprezentował Waldemar Wiśniewski z  organizacji 
SHOPA. O współpracy opartej na empatii mówił znany psycholog i trener, Jacek Jakubowski. Natomiast o tym 
jak gwiazdy sportu rodzą się na poziomie lokalnym opowiadał  dziennikarz sportowy Andrzej Person. 
W kolejnej części szkolenia każdy z uczestników musiał wybrać te, które najbardziej go interesowały, ponieważ 
szkolenia prowadzone były równolegle. Wybrałam więc warsztat Maliny Wieczorek, szefowej Agencji 
Telescope, która opowiadała o efektywnej komunikacji społecznej i o sposobach docierania z właściwym 
komunikatem do konkretnej grupy odbiorców a także warsztat prowadzone przez Tomasza Schimanka, 
eksperta Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który wprowadził nas w zmiany prawne dotyczące regrantingu. 

 

 

 

 

 
Spotkanie to jak i wszystkie poprzednie było okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy, 
nawiązania  kolejnych ciekawych kontaktów. 

Tekst: Lucyna Sobańska, zdjęcia : Marcin Skiba 

 

 

 
 

Ważne linki:  
 
www.wolontariatbieszczadzki.pl 
www.mlode-bieszczady.pl 
www.ngo.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.fundacja.bieszczady.pl 
 

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