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Mamy nadzieję, że trwające upały
nie
zniechęcą
do
lektury
czerwcowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady” Jak zwykle
ponawiamy też prośbę do naszych
Partnerów o dzielenie się z
czytelnikami Biuletynu informacjami
o ciekawych wydarzeniach z życia
Waszych organizacji.

Wydarzenia w GPZB:
Dzień Matki w Polanie
Uroczystość Dnia Matki obchodziliśmy razem ze świętem Maryi Wspomożycielki, spotykając się
24 maja na wspólnej Mszy św. o godz. 9, której przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Gołyźniak.
Kazanie natomiast wygłosił ks. dyrektor Jarosław Wnuk, który przytoczył historię wychowanków
oratorium salezjańskiego skazanych na śmierć, podkreślając ich bezgraniczne zaufanie Maryi
Wspomożycielce w godzinie śmierci, wierząc że wyjedna Ona dla nich łaski u Boga. Po Mszy św.
przenieśliśmy się do Domu Młodzieżowego, gdzie odbył się konkurs recytatorski, w którym udział
wzięli uczniowie naszej szkoły.
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Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:
Dzień Matki w Polanie cd..
Dawid Koncewicz przywitał wszystkie mamy a p.Krystyna Pisarska wprowadzała kolejnych
uczestników, którzy przygotowali specjalnie na tę okazję wiersze dla mam. W kategorii klas 0-3 SP, jury
w składzie p. Bernadetta Szkarłat, Dominika Podstawska i Ola Wiercińska pierwsze miejsce przyznało
Asi Stępniewskiej za wiersz własnego autorstwa pt. Kilka słów dla mojej mamy. Drugie miejsce
przypadło Zosi Myślińskiej także za wiersz własnego autorstwa pt. Do mojej mamy a trzecie miejsce
zajęła Oliwia Krakowska za wiersz pt. Spacerek. W kategorii klas 4-6 SP na pierwszym miejscu
uplasował się Witek Michno recytując wiersz pt. Mamo, dla Ciebie jestem, drugi był Darek Oskorip
deklamując Miłość mamy, a tuż za nim uplasował się Patryk Koncewicz za wiersz Kochana mamo, który
to Patryk napisał sam. Na zakończenie uczniowie klas II-III SP zaśpiewali kilka piosenek dla swoich mam
życząc im przy tym sto lat.

SZLACHETNA PACZKA
to ogólnopolski projekt realizowany
przez Stowarzyszenie WIOSNA.
Od 11 lat łączy potrzebujących z
osobami, które chcą pomagać i
czerpią z tego radość. Dzięki
innowacyjnemu
podejściu
i
standardom działania projektu
rodziny żyjące w ubóstwie otrzymują
konkretną, dopasowaną do potrzeb
pomoc – tylko w 2011 roku udało się
pomóc
niemal
12
tys.
potrzebujących rodzin, a łączna
wartość
przekazanej
pomocy
wyniosła 18 mln zł.
Obecnie w 430 lokalizacjach w całej
Polsce poszukujemy osób, które
chcą współtworzyć projekt jako:
LIDER SZLACHETNEJ
wolontariat

PACZKI

Zapraszamy Cię do:
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Budowania zespołu
wolontariuszy i
koordynowania jego pracą,
Dbania o jak najlepszą
pomoc rodzinom w
potrzebie,
Organizacji zaplecza
logistycznego w Twoim
rejonie.

–

Wydarzenia w GPZB:

Aplikuj jeśli:

Dzień Matki w Polanie cd..
Całość uroczystości przygotowały p. Krystyna Pisarska, Anna Stępniewska oraz rodzice, którzy
zadbali o część kulinarną, za co należą im się szczere podziękowania.










Masz w sobie chęć
pomagania i kochasz ludzi,
Lubisz pracę na wysokich
obrotach i nie ma dla Ciebie
rzeczy niemożliwych,
Jesteś bardzo dobrze
zorganizowany,
Odnosisz sukcesy w
koordynowaniu pracy
innych,
Jesteś komunikatywny i
lubisz pracować z ludźmi,
Bierzesz odpowiedzialność za
swoje działania i ich owoce.

Co możesz zyskać:



Autor tekstu : Radosław Pasławski
Autor zdjęć : Karolina Smoleńska
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Radość niesienia pomocy
Realnie zmieniasz miejsce, w
którym mieszkasz
Udział w szkoleniach
Rozwój cenionych na rynku
pracy kompetencji: zarządzania
zespołem,
komunikacji,
organizacji i motywowania
Szansę sprawdzenia się w
działaniu
Nową paczkę przyjaciół i
znajomych

Zgłoś się na stronie: www.superw.pl

Wydarzenia w GPZB:
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego " Piękna nasza Gmina cała"
Informacja Turystyczna, oraz Gminny Dom Kultury w Czarnej ogłosili konkurs fotograficzny pt. „
Piękna nasza Gmina cała”, który miał na celu oddać charakter naszej gminy i przedstawić nasz
krajobraz.
Konkurs kierowany był do dzieci w wieku 8-11lat, 12-14 lat oraz młodzieży 14–16 lat
zamieszkałej na terenie Gminy Czarna.
Niezależna komisja sędziowska w składzie: Adam Mehal, LeAnn Dudka, Janina Krauze
spośród 11 uczestników wyłoniła najlepsze prace fotograficzne w dwóch kategoriach wiekowych kat. II
12-14 lat oraz kat. III 14–16 lat, w najmłodszej kategorii nie wpłynęła żadna praca. Wyniki konkursu
zostały ogłoszone podczas Gminnych Dni Rodzin gdzie uczestnicy otrzymali z rąk Pana Wójta Marcina
Rogackiego cenne nagrody i dyplomy.

KAT II. 12-14 lat

Ruszyła rekrutacja na
bezpłatne szkolenie
"Szkoła Liderów"
Do 20 lipca 2012 Stowarzyszenie
"Równe Szanse" prowadzi nabór na
bezpłatne szkolenie "Szkoła
Liderów" skierowane do liderów
podkarpackich NGO. Szkolenie
odbędzie się w dniach 1 - 5 sierpnia
2012 w Polańczyku i będzie dotyczyć
sposobów budowania partnerstw,
nawiązywanie współpracy
międzysektorowej, zarządzania
organizacją. Będzie prowadzone
przez ekspertów polskich i
niemieckich.
Serdecznie zapraszamy liderów
podkarpackich organizacji
pozarządowych do udziału w
szkoleniu „Szkoła Liderów”, które
odbędzie się w Polańczyku w dniach
1-5 sierpnia 2012 r.

I miejsce - Elwira Osękowska

Udział w szkoleniu jest bezpłatny,
każdy uczestnik będzie miał
zapewniony:
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przejazd na szkolenie (na
trasie: Rzeszów-PolańczykRzeszów),
noclegi i całodzienne
wyżywienie,
materiały szkoleniowe.

Wydarzenia w GPZB:

„Szkoła Liderów” będzie
prowadzona przez ekspertów z
Polski i Niemiec, podczas której
będą realizowane zajęcia
teoretyczne i praktyczne z
następujących tematów: sposoby
budowania partnerstw,
nawiązywanie współpracy
międzysektorowej, zarządzania
organizacjami.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego " Piękna nasza Gmina cała" cd..
II miejsce - Nina Smoleńska

Rekrutacja do szkolenie odbywa się
w dniach 1-20 lipca 2012 r. Liczba
miejsc jest ograniczona – w
szkoleniu może uczestniczyć 20
liderów podkarpackich NGO.
Kwalifikacja do szkolenia odbywa się
na podstawie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na
stronie projektu
www.podkarpackiengo.pl (w
zakładce „Do pobrania”).

III miejsce - Dominika Wronowska

W procesie rekrutacji będą brane
pod uwagę następujące czynniki:
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wzięcie udziału we
wcześniejszych działaniach
Projektu (korzystanie z
doradztwa w ramach
Lokalnego Centrum Wsparcia
NGO), (0-5 pkt.),

Wydarzenia w GPZB:



Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego " Piękna nasza Gmina cała" cd..
Wyróżnienie – Natalia Rzeszowska



złożenie Formularza
zgłoszeniowego oraz zawarte
w nim: umotywowanie
swojej chęci wzięcia udziału
w Szkoleniu (0-5 pkt.),
doświadczenie w pracy w
NGO oraz dotychczasowe
działania podejmowane ze
swoją organizacją (0-10 pkt.),
w razie uzyskania przez
kandydatów na Szkolenie
takiej samej liczby punktów
przyznawanych na podstawie
Formularza zgłoszeniowego
decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje udzielane są
w Biurze Projektu w Rzeszowie przy
ul. Ks. Jałowego 37, a także pod nr
tel.: 535 888 565 oraz mailowo:
szanse@gmail.com.

Za udział w konkursie – Marta Stępniewska

Szkolenie jest częścią realizacji
projektu „Niemieckie doświadczenie
szansą na rozwój III sektora na
Podkarpaciu” realizowanego przez
Stowarzyszenie „Równe Szanse”.
Projekt realizowany przy wsparciu
Szwajcarii w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii
Europejskiej
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Wydarzenia w GPZB:

Konferencja i szkolenie
ekoturystyczne w woj.
podkarpackim

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego " Piękna nasza Gmina cała" cd..
Dagmara Wronowska

Instytut Spraw Obywatelskich
zaprasza na konferencję i szkolenie
regionalne w woj. podkarpackim
organizowane w ramach projektu
"Polska naturalnie! - rozwój,
integracja i promocja produktów i
rozwiązań ekoturystycznych w
województwach podlaskim,
lubelskim i podkarpackim”. Na
uczestników czeka zespół
ekspertów i praktyków
ekoturystyki. Zdobądź wiedzę i
poznaj możliwości wykorzystania
eko-zasobów w rozwoju lokalnym!
KAT III. 14-16 lat
I miejsce - Klaudia Osękowska

Serdecznie zapraszamy na
konferencję i szkolenie regionalne w
woj. podkarpackim organizowane w
ramach naszego projektu. Na
uczestników czeka zespół ekspertów
i praktyków ekoturystyki. Zdobądź
wiedzę i poznaj możliwości
wykorzystania eko-zasobów w
rozwoju lokalnym – w turystyce,
sektorze usług, rękodzielnictwie, etc.
Termin: 27 – 29 lipca 2012 r.
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Wydarzenia w GPZB:

Miejsce: Gospodarstwo
agroturystyczne U FLIKA, Dźwiniacz
Dolny 13, 38-700 Ustrzyki Dolne

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego " Piękna nasza Gmina cała" cd..

Koszt: 95 zł /osobę (brutto).
II miejsce – Agnieszka Myślińska
Kwotę należy wpłacić na konto:
Fundacja Instytut Spraw
Obywatelskich (INSPRO) ul.
Więckowskiego 33/107, 90-734 Łódź
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
86 8784 0003 2001 0000 1300 0016
Z obowiązkowym dopiskiem: „Polska
naturalnie 2012”
W ramach ceny zapewniono:
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wyżywienie (śniadania:
sobota, niedziela,
obiadokolacje: piątek,
sobota);
nocleg( piątek/ sobota,
sobota/ niedziela);
materiały szkoleniowe;
catering (przerwy kawowe);
salę ze sprzętem;
opiekę trenerów.

Wydarzenia w GPZB:

Kryteria uczestnictwa: W
konferencji i szkoleniu regionalnym
mogą wziąć udział przede wszystkim:
kadry turystyczne; właściciele
gospodarstw agro- i
ekoturystycznych bądź osoby chcące
takowe założyć; lokalne władze
samorządowe; lokalne i
ogólnopolskie organizacje
pozarządowe (zajmujące się
dziedzictwem kulturowym i
przyrodniczym, turystyką i ekologią)
oraz lokalne formalne i nieformalne
grupy działania.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego " Piękna nasza Gmina cała" cd..
III miejsce – Kaja Hrabal

W przypadku dużej ilości zgłoszeń
pierwszeństwo będą miały osoby
pochodzące z województwa, w
którym aktualnie odbywa się
konferencja i szkolenie. Uczestnicy
są zobowiązani do obecności
zarówno na konferencji i szkoleniu
regionalnym.

Za udział w konkursie – Katarzyna Gruszeczka

Zgłoszenia: termin upływa 17 lipca
2012 r.
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Wypełnioną ankietę zgłoszeniową
należy wysłać na maila:
kontakt@polskanaturalnie.pl,
faksem: (42) 630 17 49, bądź drogą
pocztową na adres: Fundacja
Instytut Spraw Obywatelskich, ul.
Więckowskiego 33/107, 90-734
Łódź. Liczba miejsc ograniczona!

Wydarzenia w GPZB:

Zarys programu:

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego " Piękna nasza Gmina cała" cd..

Piątek: Konferencja „Rozwój
ekoturystyki w Polsce”

Kinga Sobiecka

1. Zapoznanie uczestników
konferencji z ideą projektu ,,Polska,
naturalnie!”, przedstawienie
Fundacji INSPRO oraz autorów
raportu o stanie ekoturystyki (30′)
2. Ekoturystyka jako alternatywa dla
turystyki masowej (w tym przykłady
zagraniczne) (45′)
3. Przerwa (20′) 4. Ekoturystyka w
Polsce – postawy turystów i branży
turystycznej (45′) 5. Ekoturystyka w
Polsce – stan rozwoju (w tym
przykłady z dziedzin: organizacja
wyjazdów – szlaki turystyczne –
produkty ekoturystyczne) (60′) 6.
Przerwa (20′) 7. Ekoturystyka w
Polsce – praktyczna perspektywa –
gospodarstwo na Karczaku.
Wystąpienie Małgorzaty i Krzysztofa
Górskiego. (60′) 8. Podsumowanie
(20′)

Autor : Karolina Smoleńska
„Nie takie aj waj...”w Lutowiskach
W czerwcu dobiegł końca projekt „Nie takie aj waj …” realizowany przez Fundację Pomocy
Szkołom Bieszczadzkim działającą przy Zespole Szkół w Lutowiskach. Działania współfinansowane były
ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Skąd pomysł?
Jak nawiązuje tytuł projektu, był on poświęcony szeroko rozumianej kulturze żydowskiej.
Podczas imprez lokalnych w naszej miejscowości promowane są pieśni, tańce, produkt lokalny:
bojkowski, ukraiński, polski, natomiast zupełnie zapomina się o tym, że w Lutowiskach przed II wojną
światową 70% społeczności stanowili Żydzi. Trudno więc nawet mówić o żydowskiej mniejszości,
natomiast wiedza młodzieży i dorosłych na temat religii, kultury czy zwyczajów żydowskich jest
praktycznie zerowa, dlatego głównym celem naszych działań była popularyzacja wśród młodzieży,
tematyki dziedzictwa kulturowego i historycznego Żydów.
10

Sobota, niedziela: Szkolenie:
„Tworzenie produktu
ekoturystycznego”
Blok I: „Czym jest produkt
ekoturystyczny”

Wydarzenia w GPZB:

Blok II: „Marka produktu
ekoturystycznego”

„Nie takie aj waj...”w Lutowiskach cd..
Projekt miał swoje źródło także w prostym, codziennym doświadczeniu. Spacerując po Lutowiskach,
widząc zanikające ślady po żydowskich mieszkańcach, odwiedzając samotny, uśpiony kirkut, mieliśmy
poczucie, że wraz z tym wszystkim wieś traci swoją tożsamość, staje się pusta w środku, nowa i piękna,
ale zarazem pozbawiona twarzy.

Blok III: „Strategia marketingowa
produktu ekoturystycznego”
I blok








Wstęp – zapoznanie się
uczestników, oczekiwania,
cele szkolenia;
Ekoturystyka w Polsce i na
świecie – wprowadzenie,
definicja, znaczenie;
Agroturystyka a ekoturystyka
w Polsce – czym się różnią,
ekoturystyka jako szansa
polskiej agroturystyki;
Certyfikacja ekoturystyczna w
Polsce i na świecie.

II blok
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Marka co to jest – tworzenie,
definicja, przykłady;
Marka ekoturystyczna na
poziomie lokalnym,
krajowym i światowym – jak
wykorzystać wszystkie
możliwości promocji;
Przykłady i ćwiczenia
praktyczne (budowanie
marki, zarządzanie marką).

Wydarzenia w GPZB:

III blok


„Nie takie aj waj...”w Lutowiskach cd..
Z pewnością w historii sąsiedztwa Polaków i Żydów, było wiele wspaniałych kart: przyjaźnie,
sąsiedzka pomoc, mieszane małżeństwa. Odmienność stawała się codziennością, stanowiła po prostu
jeden z elementów społeczno - kulturowego krajobrazu, w którym można było czuć się u siebie. Wśród
żydowskich mieszkańców zapewne byli Żydzi zasymilowani, dobrze wykształceni, pełniący funkcje
publiczne czy prowadzący punkty usługowe we wsi. Mieszkali w Lutowiskach także Żydzi
ortodoksyjni, uczęszczający do synagogi. O nich wszystkich wiemy bardzo mało.





Wprowadzenie i przykłady –
strategia na poziomie
powiatu, gminy, obiektu;
Współpraca sieciowa i
określenie grupy docelowej
konsumentów jako kluczowe
elementy strategii
marketingowej;
Budowanie strategii krok po
kroku (zajęcia praktyczne).

* Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do wprowadzania zmian w
programie.
Projekt Polska, naturalnie! – rozwój,
integracja i promocja produktów i
rozwiązań ekoturystycznych w
województwach podlaskim,
lubelskim i podkarpackim został
dofinansowany ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Wydarzenia w GPZB:
„Nie takie aj waj...”w Lutowiskach cd..
Niektóre imiona i nazwiska przetrwały na cmentarnych inskrypcjach. Symbole wyryte na
macewach mogą co nieco powiedzieć o ich życiowej postawie czy profesji. Może w kolejnych latach
spróbujemy bliżej zbadać ich tożsamość?
Co zrobiliśmy?
Wszystkie działania projektu mamy już za sobą. Prześledźmy więc, co wydarzyło się w ciągu
ostatnich dziesięciu miesięcy.Jednym z kierunków były działania artystyczne i kulturalne. Odbywały się
cykliczne warsztaty tańca żydowskiego, tradycyjnej muzyki i pieśni żydowskich. Z kolei na zajęciach
teatralnych uczestnicy dowiedzieli się, czym jest drama, świadomość ciała z elementami pantomimy,
teatr lalkowy i plastyczny, poznali tajniki warsztatu aktora dramatycznego. Ostatnia faza obejmowała
pracę nad spektaklem scenicznym w oparciu o „Opowiadania dla dzieci” I. B. Singera. Uczestnicy
warsztatów wycinanki żydowskiej poznali historię i symbolikę zapomnianej już nieco techniki
rękodzielniczej i spróbowali sił w tej niezwykłej sztuce. Niektóre z prac zostały - zgodnie z tradycją delikatnie zabarwione akwarelkami i oprawione. Uczniowie uzdolnieni manualnie mogli również
poznać wzory pozwalające na wykonanie na szydełku jarmułki. Powstały ciekawe modyfikacje tego
tradycyjnego, żydowskiego nakrycia głowy.
W ramach zajęć koła regionalnego „Poszukiwania” uczniowie zgłębiali tajniki kultury i religii
żydowskiej, przygotowywali prezentacje multimedialne, plansze, odbyły się również warsztaty „Kultura
materialna i niematerialna Żydów”. Oprócz wysłuchania ciekawych prezentacji , uczestnicy mieli okazję
przygotować latkesy - placki żydowskie oraz zagrać w dreidł (jid. bączek)– grę ( hazardową - tym razem
na cukierki...) związaną ze świętem Chanuka. Na zajęciach praktycznych związanych z dawnym
budownictwem drewnianym uczniowie uzupełnili elementami architektury terenu makietę fragmentu
zabudowy dawnych Lutowisk. Zajęcia miały również na celu uwrażliwienie odbiorców projektu na
piękno dawnej architektury oraz kształcenie poczucia estetyki architektonicznej poprzez ukazanie
pozytywnych przykładów budownictwa w Bieszczadach.
„Kulinaria żydowskie". Te zajęcia adresowane były głównie do pań z Koła Seniorów „Złota
Jesień”, ale tematem zainteresowało się również kilka uczennic. Uczestniczki poznały tajniki kuchni
żydowskiej z czterech kategorii: zupy, dania mięsne i rybne, desery oraz sałatki. Dowiedziały się, jakie
zasady muszą być bezwzględnie przestrzegane, żeby kuchnię można było nazwać koszerną.
Przeszkolone osoby w ramach wolontariatu przygotowały poczęstunek na imprezę podsumowującą
projekt. W tym również te - o jakże wdzięcznych nazwach – gęsie pipki czy uszy Hamana.
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Konkurs: Aktywni Babcia i
Dziadek - mój pomysł na
wolny czas na emeryturze
Z okazji Europejskiego Dnia
Solidarności Międzypokoleniowej
Minister Pracy i Polityki Społecznej
ogłosił otwarty konkurs dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów
oraz liceów na opowiadanie, esej,
komiks pod tytułem: "Aktywni
Babcia i Dziadek - mój pomysł na
wolny czas na emeryturze". Prace
można nadsyłać do 13 września
2012.
Aktywność osób starszych w Polsce
jest stosunkowo ograniczona.
Działania na rzecz zmiany postaw
wobec starości w Polsce wymagają
podjęcia dyskusji już wśród ludzi
młodych, którzy kształtują swoją
karierę zawodową poprzez system
edukacji. Szkoła jest miejscem
budowania więzi społecznych oraz
aktywności ludzi młodych np. w
formie wolontariatu. Czy ta
aktywność może być utrzymywana w
wieku dojrzałym? Czy są możliwości
poprawy w tym zakresie, aby
młodsze pokolenie traktowało
aktywną starość jako model swojego
życia?

Wydarzenia w GPZB:
„Nie takie aj waj...”w Lutowiskach cd..
Ogłoszono cztery konkursy adresowane głównie do młodzieży gimnazjalnej: plastyczny, literacki,
wiedzy oraz na najciekawszą etiudę teatralną. Tematyka była związana z żydowskim dziedzictwem
kulturowym.
Opiekę „medialną” nad projektem sprawowała grupa uczestnicząca w warsztatach
dziennikarskich. Inauguracją było październikowe spotkanie z dziennikarzem - panem Krzysztofem
Potaczałą - kontynuacja to całoroczne warsztaty, efektem których jest wydanie trzech numerów gazetki
poświęconej nie tylko działaniom projektowym, ale i życiu szkoły. Dzięki zaangażowaniu ks. Pawła
Kaszuby grupa uczniów mogła również wziąć udział w zajęciach związanych z dziennikarstwem
radiowym i telewizyjnym, które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym w Ustrzykach Górnych.
Na koniec kwestia wycieczek edukacyjnych. W październiku gimnazjaliści aktywnie i twórczo
spędzili czas w Muzeum Lalek w Pilźnie. Uczniowie brali udział w zajęciach artystycznych, podczas
których wykonali z gliny chanukowy bączek, zwiedzili piękną wystawę „Rok żydowski” i „Modły
szabatowe”, mieli okazję zapoznania się z oryginalnymi przedmiotami towarzyszącymi obrzędom. Aby
posmakować „prawdziwego” teatru oraz umożliwić obejrzenie profesjonalnie przygotowanego
spektaklu w projekcie zaplanowano wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. W
wyjeździe uczestniczyli członkowie grupy teatralnej. Ostatnia wycieczka, szlakiem chasydzkim LeskoSanok, odbyła pod koniec roku szkolnego.
19 czerwca, w Chacie pod Florianem w Lutowiskach, wszyscy chętni mogli wziąć udział w
imprezie, której nadrzędnym celem było ukazanie efektów kilkumiesięcznej pracy. Uczniowie
zaprezentowali przygotowane spektakle - teatralny, muzyczny, taneczny, poznaliśmy zwycięzców
poszczególnych konkursów. Można było kupić wycinankę żydowską lub jarmułkę, a po uczcie duchowej
czekały przepyszne potrawy żydowskie przygotowane przez panie z Koła Seniorów „Złota jesień”.
Impreza spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Zachwyt publiczności wzbudził spektakl „Nie takie
aj waj…” w reżyserii Róży Franczak, a Hava Nagila w wykonaniu grupy pod kierunkiem pana Marka
Sokoła na długo pozostanie w pamięci uczestników tej wyjątkowej wędrówki w głąb kultury
żydowskiej.
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Głównym celem Konkursu na
opowiadanie lub esej pt. AKTYWNI
BABCIA I DZIADEK – MÓJ POMYSŁ
NA WOLNY CZAS NA EMERYTURZE,
są działania na rzecz większego
upowszechnienia znaczenia
aktywności na starość oraz
współpracy międzypokoleniowej.
Aktywne starzenie się wymaga
działań promocyjnych, które
wpływają na świadomość osób
młodych i starszych na temat
wartości wynikających ze wzajemnej
współpracy.
Zadanie dla uczestników Konkursu:
Zadaniem uczestników Konkursu jest
samodzielne przygotowanie
opowiadania lub eseju na temat
własnej oceny i wizji bycia aktywnym
na starość. Chodzi o aktywność
zawodową – jakie jest postrzeganie
pracy i kariery zawodowej w wieku
dojrzałym. Ponadto ważna jest
aktywność społeczna, czyli ta
świadczona często w formie
wolontariatu na rzecz społeczności
lokalnych (osiedle, miasto/wieś,
rówieśnicy).

Wydarzenia w GPZB:

W opowiadaniu, eseju, komiksie
można zawrzeć doświadczenia z
aktywności rodziców, babć i
dziadków oraz wskazać na znaczenie
więzi rodzinnych i wzajemnej
pomocy w starości.

„Nie takie aj waj...”w Lutowiskach cd..
Co dalej?
Mamy głębokie przekonanie, że ochrona dziedzictwa trzech nacji Lutowisk stanowi dla nas,
mieszkańców, istotne zobowiązanie. Z poczucia odpowiedzialności i świadomości tego, jak bardzo
krajobraz kulturowy naszej wsi zubożał wraz z tragedią II wojny światowej, wymordowania Żydów czy
później akcji „HT - 1951”, zrodziła się potrzeba przeszukiwania pamięci, gromadzenia wszelkich śladów
przeszłości. Chcielibyśmy podjąć wszelkie możliwe działania, które sprawią, że opowieść o dawnych
mieszkańcach Lutowisk - tak brutalnie przerywana - będzie miała swój ciąg dalszy, a jej pamięć poniosą
także młodzi mieszkańcy. Czas pokaże, jaką formę przybiorą nasze pomysły. Z bieżących obserwacji
wynika, że wskazane są warsztaty dla przedstawicieli trzech pokoleń: dzieci, młodzieży i dorosłych
uczące postaw tolerancji wobec szeroko pojętej odmienności – nie tylko kulturowej.
Wspólne inicjatywy możemy realizować nie tyko dzięki dotacji od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, ale również dzięki wsparciu otrzymanemu od naszego Partnera-Gminnego Ośrodka Kultury
im. J. Janickiego w Lutowiskach, który nie po raz pierwszy wspiera działania Fundacji.
Mamy nadzieję, że nasze dziesięciomiesięczne działania stały się wspólnym doświadczeniem
wielu osób, pozwoliły posmakować tego, co jako element dziedzictwa kultury żydowskiej, istniało także
w Lutowiskach. Wiemy również, że projekt „Nie takie aj waj...” zainspirował, przynajmniej cząstkę
społeczności lokalnej, do jeszcze wnikliwszego poznawania tradycji żydowskiej – egzotycznej, pełnej
magii i tajemnic a zarazem jakże ściśle związanej z naszym regionem.
Koordynator projektu: Agnieszka Magda-Pyzocha
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Termin nadsyłania prac: do
13.09.2012 r.
Ocena prac przez jury i ogłoszenie
wyników Konkursu: do 26.09.2012 r.
Za datę zgłoszenia uważa się datę
wpłynięcia pracy konkursowej do
siedziby Organizatora.
Szczegóły ogłoszenia - Pobierz
Regulamin konkursu - Pobierz
Załącznik do regulaminu - Pobierz

Podkarpacie. Konkurs dla
organizacji pozarządowych
"Najlepsza Pozarządowa
Inicjatywa Transgraniczna”
Podkarpacki Ośrodek Samorządu
Terytorialnego zaprasza do wzięcia
udziału w konkursie dla organizacji
pozarządowych w celu wyłonienia
najlepszych inicjatyw dotyczący
współpracy polsko-słowackiej w ramach
III sektora. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa 30 lipca 2012 r.

Sami o sobie:
Sukces Pani Barbary Chorążak na 46 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym
W dniach od 28.06.2012 do 1.07.2012r.w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą odbył się 46 Ogólnopolski
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.
W urokliwej scenerii Kazimierza publiczność mogła posłuchać prawdziwych artystów ludowych.
Muzyka, którą wykonują to melodie przekazywane na wsiach z pokolenia na pokolenie . W tym roku do
konkursu zgłosiło się 112 wykonawców a wśród nich : kapele, zespoły śpiewacze, śpiewacy soliści,
soliści instrumentaliści, w sumie 800 osób z całego kraju. Wykonawcy byli wyłonieni w przeglądach
regionalnych, w regionie krośnieńskim przegląd taki odbył się w Korczynie. W kategorii śpiewaków
ludowych jury bardzo wysoko oceniło Barbarę Chorążak z Uherzec Mineralnych, która zdobyła trzecie
miejsce. Pani Basia zaśpiewała podczas przeglądu trzy pieśni : „Oj w lecie w lecie słońce jarzące”, „Jak
ja konie poił” oraz „O idzie bydło z pola” .Pierwsza pieśń opowiadała o tym jak to Jasio przeszkadzał
Kasi w pracy, druga o tym jak to źle samemu wędrować opuszczając rodzinny dom , trzecia to pieśń
pasterska. Licznie zgromadzona publiczność nie tylko obserwowała występy konkursowe, ale też
czynnie uczestniczyła w śpiewie, muzykowaniu i tańcach. Festiwalowi towarzyszyły też warsztaty,
spotkania, koncerty i potańcówki.
Pani Barbara Chorążak ma 44 lata, mieszka w Uhercach Mineralnych, jest członkiem zespołu
Uherczanie w, którym śpiewa od szkoły podstawowej. W ubiegłym roku zdobyła trzecie miejsce na
przeglądzie w Korczynie. Jadąc do Kazimierza nawet nie marzyła o tym że jury zwróci na nią uwagę, jak
sama mówi : „przecież tam przyjeżdżają osoby bardzo znane , chciałam tylko dobrze zaśpiewać, liczył
się sam udział „ . Trzecie miejsce było dla niej ogromnym wyróżnieniem i zaskoczeniem.
Gratulujemy Pani Barbarze Chorażak sukcesu ,życzymy dalszych pięknych osiągnięć i dziękujemy za
promocję lokalnej kultury oraz naszego regionu na forum ogólnopolskim.

Pani Barbara Chorążak ( w środku) podczas wręczania nagród na Przeglądzie Regionalnym w Korczynie
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Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej Podkarpacki Ośrodek
Samorządu Terytorialnego w
Rzeszowie ogłasza Konkurs dla
organizacji pozarządowych na
„Najlepszą Pozarządową Inicjatywę
Transgraniczną”. Konkurs
realizowany jest w ramach projektu
pn. „Systemowy Projekt Sieciowy
Euroregionu Karpackiego”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika
Słowacka 2007-2013
Udział w Konkursie może wziąć
każda organizacja pozarządowa z
województwa podkarpackiego oraz
gminy Ropa z województwa
małopolskiego. Termin nadsyłania
zgłoszeń upływa 30 lipca 2012 r.!
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem 17-862-69-64 lub na
www.mistia.org.pl/post oraz w
siedzibie POST w Rzeszowie przy ul.
Piłsudskiego 31 p. 112.

Sami o sobie:

Ważne linki:

Sukces Pani Barbary Chorążak na 46 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym Cd…
Pani Barbara Chorążak ma 44 lata, mieszka w Uhercach Mineralnych, jest członkiem zespołu
Uherczanie w, którym śpiewa od szkoły podstawowej. W ubiegłym roku zdobyła trzecie miejsce na
przeglądzie w Korczynie. Jadąc do Kazimierza nawet nie marzyła o tym że jury zwróci na nią uwagę, jak
sama mówi : „przecież tam przyjeżdżają osoby bardzo znane , chciałam tylko dobrze zaśpiewać, liczył
się sam udział „ . Trzecie miejsce było dla niej ogromnym wyróżnieniem i zaskoczeniem.
Gratulujemy Pani Barbarze Chorażak sukcesu ,życzymy dalszych pięknych osiągnięć i dziękujemy za
promocję lokalnej kultury oraz naszego regionu na forum ogólnopolskim.

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

Zespół redakcyjny

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
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