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Zapraszamy do lektury majowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Powoli dobiegają końca dwuletnie
projekty skierowane do uczniów
bieszczadzkich gimnazjów, lato i
jesień należeć będą tym razem do
bieszczadzkich seniorów. O nich
między innymi w tym i kolejnym
biuletynie
Zapraszamy również do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Anioł Bieszczadzkich Wolontariuszy rozpoczął wędrówkę po bieszczadzkich
gimnazjach
Od Gimnazjum w Myczkowie ,gdzie odbył się pierwszy finał kampanii regionalnej, jaką bieszczadzkie gimnazja
przeprowadziły w ramach projektu „Młode Bieszczady” rozpoczął swą wędrówkę Anioł Bieszczadzkich
Wolontariuszy. Przywieziony z Fundacji Bieszczadzkiej do muzeum Bojków w Myczkowie spędził pierwszą noc
wśród eksponatów, świadków życia mieszkańców tej ziemi sprzed wielu lat. Z Myczkowa powędrował do
Polany, potem Ustrzyk Dolnych a w Lesku został przekazany uczniom z Mchawy. Potem był w Tarnawie Dolnej,
skąd wyruszył do Średniej Wsi. Do tej pory Anioł przemieszczał się pieszo, autobusem, na hulajnodze, na
skuterze, płynął jachtem, wieziony był samochodem. Swą wędrówkę zakończy 14 czerwca w Gimnazjum w
Lutowiskach .

Centrum Informacji
i Wspomagania w Lesku,
serdecznie zaprasza na szkolenie pt.
"Zarządzanie organizacją pozarządową
(zagadnienia prawno organizacyjne)",
które odbędzie się 10 i 11 czerwca
2014r. w siedzibie CIW w Lesku.
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 e-mailowo,
telefonicznie bądź osobiście, do 9
czerwca 2014r. do godz. 17:00.
Szkolenie poprowadzi pani Monika
Skowrońska-Ziomek.

2

Wydarzenia w GPZB:
"PROJEKTOR - wolontariat
studencki"

Projekt „Bieszczadzka scena senioralna” rozpoczęty !!
Bieszczadzka scena senioralna; -tak brzmi tytuł propozycji jaką Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne
kieruje do mieszkańców Ustrzyk ze szczególnym uwzględnieniem seniorów 60+ (2/3 beneficjentów). Może
wielu z nich marzyło kiedyś o karierze aktorskiej, o staniu na scenie, o brawach publiczności. Pewnie też wielu z
nich nie wyobraża sobie publicznego wystąpienia lecz kusi ich teatr. Dla jednych i drugich ;Bieszczadzka scena
senioralna będzie okazją do zakosztowania magii teatru; . W projekcie zaplanowano stworzenie grupy teatralnej
złożonej w przewadze z seniorów. Głównym działaniem będą warsztaty teatralne, 2 grupy po 10 osób, które
prowadzić będą :emerytowana, warszawska aktorka i reżyser pani Daniela Lipińska-Zborowska oraz młoda
poetka, pisarka, aktorka i reżyser Jolanta Jarecka. Różne pokolenia spotkają się po obu stronach: szkolących i
szkolonych. Efekty prac grup warsztatowych wykorzystane będą w przygotowaniu comiesięcznych spektakli
;Wieczór z....; W ciągu projektu zaplanowano 5;Wieczorów z..; a ich celem będzie przedstawienie publiczności
utworów z kanonu literatury polskiej i światowej. Ważnym elementem edukacji teatralnej będą 2 wyjazdy do
Teatru W. Siemaszkowej w Rzeszowie, na spektakle teatralne zróżnicowane repertuarowo. Uzupełnieniem
projektowych działań będzie indywidualna sesja zdjęciowa w kostiumach teatralnych, wykonana przez
profesjonalnego fotografa. Wierzymy, że projekt ten to początek przygody seniorów z teatrem w Ustrzykach
Dolnych.
Lucyna Sobańska- koordynator projektu
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W związku ze zbliżającymi się wakacjami,
jak co roku Program Polsko Amerykańskiej
Fundacji
Wolności
"PROJEKTOR - wolontariat studencki"
oferuje Szkołom, możliwość zaproszenia
studentów na projekty wakacyjne. Dzięki,
którym uczniowie będą mieli możliwość
aktywnie i interesująco spędzić czas
zorganizowany im przez studentów z
całej Polski.
Wakacje to jeden z okresów w programie,
kiedy to większość placówek, która zgłosi
chęć uczestnictwa w Programie ma
szanse na wizytę studentów i realizację
projektu.
Zachęcam szkoły do aplikacji, a przede
wszystkim polecam ten rodzaj projektów
placówkom, które jeszcze nie realizowały
tego typu zajęć.
Szkoły, które brały udział w kampaniach
edukacyjnych: Dzieciaki w Biznesie,
Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa,
Świadomy Swoich Praw, akcji Pikniki
Edukacyjne Młody Nobel oraz innych
projektach w ramach programu zachęcam do kontynuacji współpracy.

Wydarzenia w GPZB:
Uroczystość świętego Floriana w Polanie- święto strażaków
W niedzielę 3 maja w przeddzień Dnia Świętego Floriana w Polanie zaroiło się od strażackich
mundurów. Przyjechali strażacy ze wszystkich jednostek OSP gminy Czarna. Święto św. Floriana
patrona strażaków rozpoczęła uroczysta msza święta koncelebrowana przez księdza dziekana Andrzeja
Majewskiego z Czarnej oraz ks. Stanisława Gołyźniaka- proboszcza parafii Polana z udziałem trzech
strażackich pocztów sztandarowych. Ksiądz dziekan w homilii przybliżył postać Floriana bardzo
ważnego choć nieco zapomnianego świętego. Urodził się on ok. 250 roku
w Zeiselmauer (dawn.Ceti, Dolna Austria). Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W
młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana (284-305). W roku 304ujął
się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304
poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w
miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch). Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z
czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników
laterańskich wg reguły św. Augustyna. W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza
Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. Święty Florian w swoim życiu odznaczał
się wielką odwagą i kierował się powołaniem. Podobnie jest ze strażakami którzy służą ludziom
nierzadko narażając własne zdrowie oraz życie. Ksiądz dziekan podziękował strażakom za ich piękną i
społeczną pracę. Przypomniał że służą nam nie tylko w przypadku pożarów ale także w momentach
coraz częstszych klęsk żywiołowych oraz pomagają przy wypadkach drogowych. Uświetniają także
różne uroczystości, święta państwowe a każdego roku w Wielką Sobotę trzymają straż przy Bożym
Grobie. Ksiądz życzył strażakom żeby właśnie tylko w takich momentach byli potrzebni… Potem ksiądz
Majewski nawiązał do święta 3 maja uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Powierzył
strażaków jej opiece a później nastąpiło odnowienie ślubów jasnogórskich przez wszystkich zebranych.
Po mszy świętej strażacy procesyjnie przeszli pod siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej gdzie nastąpiło
uroczyste wręczenie medali.
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:



druha Jana Pisarskiego
druha Stanisława Tarnawskiego
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Projekt wakacyjny - to pięć dni zajęć
prowadzonych przez studentów, przez
pięć godzin dydaktycznych. Projekty
prowadzone są w oparciu o wcześniej
przygotowane
przez
studentów
scenariusze, których tematyka ustalana
jest ze szkołą. Projekty dotyczą
konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu
lub wybranego obszaru aktywności.
Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne,
artystyczne,
związane
z
ochroną
środowiska,
psychologicznopedagogiczne,
informatyczne,
humanistyczne,
matematycznoprzyrodnicze, sportowe i inne.
Obowiązki szkoły, która chce przyjąć
studentów
w
wakacje
2014:
odesłać
(mailowo)
wypełniony
(komputerowo) formularz załączony w tej
wiadomości. W formularzu proszę
zaznaczyć tydzień lub tygodnie w którym
szkoła chce przyjąć studentów, wskazać
tematykę, którą są Państwo jako szkoła
zainteresowana;
- jako szkoła, mogą Państwo zaprosić
różne grupy studentów np na 2 tygodnie.
- na jedną grupę studentów od 2 do 3
osób powinno przypadać minimum 15
uczestników, którzy będą brali udział w
projekcie.
- proszę pamiętać o
obowiązku zapewnienia wyżywienia dla
studentów, którzy przyjadą do szkoły.
Warunkiem
udziału
placówki
w
projektach
wakacyjnych
jest
zapewnienie
wyżywienia
całodniowego.

Wydarzenia w GPZB:

Wyżywienie może zostać zorganizowane
przez szkołę, lub rodziców dzieci, które
uczestniczą w projekcie wakacyjnym.
Śniadanie i kolacja może być w formie
prowiantu - obiad natomiast danie
gorące;
- obowiązkiem szkoły jest zapewnienie
noclegu - nocleg może być w szkole,
udostępnienie sali szkolnej i materacy.
- proszę o dokładne wypełnianie
formularza tj. uzupełnienie atrakcji
dodatkowych w okolicy, a także
informacji dodatkowych, nie ukrywam, że
studenci wybierają te szkoły, które
proponują atrakcyjny sposób spędzania
czasu (np użyczają rowery dla studentów
po zajęciach) lub są położone w
atrakcyjnych miejscach,
- studenci, którzy przyjeżdżają do szkół,
pochodzą z całej Polski, więc proszę być
przygotowanym, że będą chcieli
przyjechać np w niedzielę - na dzień
przed projektem.
- szkoły, które zapraszają wolontariuszy,
udostępniają miejsce do realizacji
projektów, a także służą pomocą
merytoryczną i organizacyjną. Proszę o
odsyłanie formularza w możliwie
szybkim terminie.
Ostateczny termin nadsyłania
formularzy 13 czerwca 2014 r. W razie
pytań dotyczących realizacji projektów
wakacyjnych i zapraszania studentów zachęcam do kontaktu:
Monika Białkowska
tel. 662 929 419
mail: projektor.rzeszow@gmail.com

Uroczystość świętego Floriana w Polanie- święto strażaków cd…
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:



Ks. Andrzej Majewski
Wójt Gminy Czarna – Marcin Rogacki

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:






dh Zbigniew Łysyganicz
dh Jan Wytyczak
dh Helena Głapa
Jacek Bihun
Sołtys wsi Czarna Górna – Katarzyna Sobiecka

Odznaką „Strażak Wzorowy”:



dh Angelika Hermanowicz
dh Władysław Wierciński

Odznaką „Za wysługę lat”:
dh Kazimierz Przybylski
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Wydarzenia w GPZB:
Uroczystość świętego Floriana w Polanie- święto strażaków cd…
Odznaczenia wręczali: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czarnej – dh Antoni Wacławik, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ustrzykach Dolnych – dh Tadeusz Niedźwiecki, Sekretarz
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ustrzykach Dolnych –dh Stanisław Solarz, Komendant
Gminny ZOSP RP w Czarnej – dh Stanisław Kochanowicz.
Odznaczenia wręczano w obecności zaproszonych gości: Wójta Gminy Czarna – Marcina Rogackiego,
Ks. Dziekana– Andrzeja Majewskiego, Ks. Proboszcza – Stanisława Gołyźniaka Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ustrzykach Dolnych – dh Tadeusza Niedźwieckiego, Sekretarza
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ustrzykach Dolnych –dh Stanisława Solarza, Honorowego
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ustrzykach Dolnych- dh Franciszka Flaka, Prezes
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czarnej – dh Antoni Wacławik, Komendanta Gminnego ZOSP RP w
Czarnej – dh Stanisława Kochanowicza, Wiceprezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czarnej- dh
Stanisław Nóżki, Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP w Czarnej – dh Jana Muchy,
Sołtysa wsi Czarna Górna – Katarzyny Sobieckiej, Dyr. GDK w Czarnej – Urszuli Pisarskiej – Plezi.
Srebrni medaliści ksiądz Andrzej Majewski oraz wójt Marcin Rogacki nie kryli zdziwienia i byli chyba
mile zaskoczeni. Ksiądz obiecał modlitwę a wójt pomoc w miarę możliwości i potrzeb. Po wręczeniu
odznaczeń strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi przenieśli się na dalsze świętowanie do świetlicy
wiejskiej na obiad po którym zaczęła się zabawa do białego rana.

Autor zdjęć i tekstu:
Karoliona Smoleńska
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Stowarzyszenie Absolwentów i
Przyjaciół Państwowej Wyższej
Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu
Przesyłam informację o ciekawej
inicjatywie podjętej przez jedno z
przemyskich stowarzyszeń. Zachęcam do
rozpropagowania akcji oraz aktywnego
uczestnictwa. W załączniku przesyłam
plakat informujący o wydarzeniu.
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
organizuje 14 czerwca 2014 r.
(sobota), grę terenową pod nazwą „Gra o
Fort”, odbywającą się w ramach
wspierania i upowszechniania turystyki.
W związku z tym gorąco zachęcamy do
aktywnego udziału w „Grze o Fort”
Będzie ona łączyła w sobie elementy
konkursu dotyczącego wiedzy o Twierdzy
Przemyśl i jej roli w I wojnie światowej z
elementami biegu na orientację oraz
sportowej rywalizacji. Zawodnicy będą
mieli do wyboru jedną z dwóch kategorii:
- tandemowy bieg przyjacielski (dorosły +
dorosły)
- tandemowy bieg rodzinny (dorosły +
dziecko do 18 r.ż.) - uczestnicy nie muszą
być powiązani więzami krwi.

Wydarzenia w GPZB:

Dni Ustrzyk Dolnych 2014 r.
(Sobota) 14 czerwca
15:00 - Ogólnopolski Głos Profilaktyki „Przestańmy Biec”

Zadaniem uczestników będzie dotarcie
do punktów kontrolnych,
zlokalizowanych w Parku Miejskim w
Przemyślu, a następnie rozwiązanie
zadania dotyczącego Twierdzy Przemyśl i
jej roli podczas I wojny światowej.

KPP w Ustrzykach Dolnych

17:00 - Koncerty zespołów:

Do wygrania m.in. akcesoria
elektroniczne takie jak TABLETY, a także
inne cenne nagrody.

 Kamil PRJ
 Vintage
 Obstawa Prezydenta

(Niedziela) 15 czerwca Start: 14:00
14:00 - Występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych oraz
muzycznych:
 „Cheeleaders Shake Dance” – ZSP Nr 1
 „Nemezis” – UDK
 „Smyki” – SP Nr 2
 „Werchowyncy”- Liceum Ogólnokształczące

Konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych:








Jednocześnie zapraszamy do polubienia
wydarzenia na Facebooku
https://www.facebook.com/events/4408
69869391441/?fref=ts
oraz rozpowszechniania informacji o
„Grze o Fort” wśród członków Państwa
Stowarzyszenia oraz na stronach
internetowych powiązanych z Państwa
Stowarzyszeniem.
Więcej informacji, w tym regulamin oraz
formularz zgłoszeniowy, można znaleźć
na

„Znaszli Ten Kraj” – PiMBP
„Konkurs Wiedzy o Ustrzykach” – Gazeta Bieszczadzka
Konkursy plastyczne
Konkursy sportowo-rekreacyjne
Wystawa Zdzisława Zamołojki – stała galeria w Rynku
Wystawa „Ustrzyki Dawniej i Dziś” – PiMBP
Wystawa „Igłą Malowane” - Krzysztofa Wnęka - PiMBP

http://www.pwsw.eu/aktualnoscisaip/id6183,Zapraszamy-do-udzialu-wgrze-terenowej-GRA-o-FORT.html
Patronat honorowy nad imprezą objął
Starosta Przemyski i Prezydent Miasta
Przemyśla.

18:00 - Koncerty zespołów:

 Bethel
 Indios Bravos

Zapraszamy!
Pozdrawiamy serdecznie,
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-Małgorzata Sielska
Opiekun CIW w Przemyślu

Wydarzenia w GPZB:

Ważne linki:
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
www.mlode-bieszczady.pl

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

Wieści z kampanii regionalnej w Myczkowie: rodzinny rajd Myczków – Solina – Bóbrka – Myczków
19 maja odbył się dłuuugo oczekiwany przez uczniów i zainteresowanych rodziców rajd rodzinny na trasie Myczków – Solina – Bóbrka – Myczków.
Pogoda wreszcie dopisała!! Wyruszyliśmy o godzinie 11.10 z naszej szkoły zaopatrzeni w plecaki z prowiantem i napojami, płaszcze
przeciwdeszczowe i aparaty fotograficzne. Na początku szliśmy w miarę szybko, ale później z każdym krokiem nasze brzemię stawało się coraz
cięższe. Obok kapliczki na „Złotej Górce” weszliśmy na szlak, który od tej pory prowadził nas przez las. Musieliśmy bardzo uważać, a czasem nawet
nadkładać drogi, by minąć błotniste kałuże. To spowolniło dodatkowo nasz marsz, a przecież byliśmy umówieni na warsztaty bibuł karskie u pana
Andrzeja Kusza. Najbardziej martwiliśmy się o najmłodszego uczestnika rajdu – Michała z kl. I, ale ten młody człowiek świetnie sobie dawał radę i
szybko znalazł się na czele grupy.

Do Soliny przybyliśmy na czas, jednak niektórzy z nas źle dobrali obuwie i nie obyło się bez opatrunku na odciski. Wszystko dobrze się skończyło, bo
od zapory do Bóbrki przewiózł nas szkolny autobus. U wrót posesji pana Andrzeja Kusza powitały nas dwa wspaniałe psy: Bazyl i Rondel, które
machając ogonami nie okazywały wrogich zamiarów i pozwoliły się pogłaskać. Z żalem oderwaliśmy się od czworonogów i udaliśmy się na zajęcia
warsztatowe. W ogromnym pomieszczeniu, w którym gospodarz pokazał nam tajniki wykonania „ślimaczków” z bibuły, były wyeksponowane
dekoracje bibułkowe. Jedna piękniejsza od drugiej, aż trudno uwierzyć, że tak niesamowite rzeczy mogą powstać z kolorowego papieru i drucików.
Ile precyzji i zręczności trzeba, a ile cierpliwości… Szybko zapłonęliśmy chęcią sprawdzenia się w dziedzinie robienia takich dekoracji, a nasz
gospodarz chętnie udzielał nam rad. Każdy zrobił sobie pamiątkowy bukiecik, który mógł podarować swoim najbliższym. Przy wspólnej pracy i
towarzyskich rozmowach czas płynął szybko i musieliśmy pożegnać się z panem Andrzejem Kuszem i jego niezwykłymi psami. Pełni wrażeń i nieco
zmęczeni, za to z nowymi doświadczeniami, wróciliśmy do domów. Dziękujemy rodzicom za opiekę i pomoc w czasie rajdu, a także za to, że spędzili
ten niezwykły czas razem z nami.
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Foto: warsztaty bibułkarskie prowadzone przez pana Andrzeja Kusza

Autor zdjęć i tekstu: uczniowie z gimnazjum w Myczkowie

„Drogi do naszej szkoły”- Myczków
Celem akcji „Drogi do naszej szkoły” było bliższe poznanie historii, atrakcji i ciekawostek związanych z miejscowościami, z których dojeżdżają
uczniowie do naszej szkoły. Aby lepiej poznać trasę, podziwiać widoki budzącej się przyrody, odwiedzić ciekawe miejsca w naszej małej
ojczyźnie, poznać się lepiej nawzajem i wzmocnić kondycję SU przy pomocy nauczycieli opracował trasy trzech rajdów. W trakcie każdego z nich
przewidziano spotkanie z ciekawymi osobami .
Pierwszy rajd odbył się 29.04.214 r. na trasach: Myczków – Berezka - Bereżnica Wyżna – Myczków. Rajd rozpoczęto od wizyty w Muzeum
Bojków w Myczkowie, w czasie której kustosz tej placówki p. Stanisław Drozd przybliżył nam historię naszego regionu. Potem ruszyliśmy w drogę,
celem była Bereżnica Wyżna.
Drugi rajd miał miejsce 07.05.2014 r., w czasie którego odwiedziliśmy nowy oraz stary – zabytkowy kościół w Średniej Wsi. Umówiliśmy się na
spotkanie z księdzem proboszczem w Średniej Wsi, który ciekawie opowiadał nam o swojej pracy w czasie misji w Kamerunie. Następnie
przeszliśmy grodziskiem do Hoczwi i tu spotkała nas smutna niespodzianka. Planowaliśmy wizytę w Galerii u p. Zdzisława Pękalskiego, niestety z
przyczyn zdrowotnych artysty musieliśmy się zadowolić jedynie oglądaniem prac wystawianych na zewnątrz Galerii.
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Trzeci rajd na trasie Myczków –Solina – Bóbrka – Myczków został zaplanowany z myślą o naszych młodszych kolegach i koleżankach ze szkoły
podstawowej. Do udziału w tym przedsięwzięciu zachęcamy również rodziców i młodsze rodzeństwo. Trasa jest bardzo łatwa, po drodze
odwiedzimy zaporę solińską, a rajd zakończy się warsztatami bibułkarskimi w pracowni p. Andrzeja Kusza w Bóbrce.
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Konkurs plastyczny „Wiosna w Bieszczadach”
Od 21. 03.2014 do 15.04 2014 r. w naszej szkole trwał jeden z konkursów promujących nasz region – konkurs plastyczny. Został on
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum w ZS w Myczkowie w ramach podsumowania projektu „Młode Bieszczady”.
Przeznaczony był dla naszych młodszych kolegów czyli dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Przez prawie miesiąc mogliśmy podziwiać
prace plastyczne, a było ich aż 37, które prezentowane były na jednym z korytarzy gimnazjum. Wszyscy uczniowie mieli możliwość dokładnego
obejrzenia wystawy i dokonania wyboru najlepszego obrazu w drodze tajnego głosowania. Karteczki z numerem wybranej pracy składane były
do specjalnego koszyka.
W dniu 30.04.2014 r. Komisja składająca się z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum w ZS w Myczkowie w obecności opiekuna
SU wyłoniła zwycięzców konkursu. Najwięcej głosów zebrała praca z numerem 22, na drugim miejscu z taką samą ilością głosów prace o
numerach 10 i 19, na trzeciej pozycji praca oznaczona numerem 2. Podanie do publicznej wiadomości imion zwycięzców oraz uroczyste
wręczenie nagród odbędzie się w dniu finału kampanii 24.05.2014 r. w czasie pikniku rodzinnego.
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Konkurs recytatorski „Moje Bieszczady” część gimnazjalna w Zespole Szkół w Myczkowie
8.05.2014 r. odbył się konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjum. Utwory współczesnych petów zaprezentowało szesnastu uczniów. Na uwagę
zasługuje fakt, że każdy wiersz był inny i utwory nie powtarzały się. Dzięki temu publiczność z zaciekawieniem słuchała interpretacji poezji
bieszczadzkiej. Każde wystąpienie było gorąco oklaskiwane. Jury miało trudny orzech do zgryzienia przy wyborze zwycięzców konkursu.
Ostatecznie przyznano trzy miejsca i trzy wyróżnienia. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu podsumowania pracy SU w projekcie
„Młode Bieszczady”

Tekst i zdjęcia: uczniowie gimnazjum w Myczkowie
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Spotkanie z panią Janiną Krauze w Polanie
Kolejnym gościem na porannym słówku w naszej szkole w dniu 12 maja w ramach kampanii społecznej związanej z realizacją projektu „Młode
Bieszczady” była pani Janina Krauze, która posiada w Polanie własną galerię obrazów.
Pani Jasia pokazała w szkole kilka ze swoich prac.

Opowiedziała o tym że jest samoukiem, żadnej szkoły plastycznej nie skończyła a wszystko co osiągnęła- osiągnęła przez ciężką i przede
wszystkim systematyczną pracę. A ta w połączeniu z talentem jaki niewątpliwie pani Jasia posiada daje wspaniałe efekty jakie mieliśmy okazję
oglądać. Warto rozwijać swoje talenty a ciężka praca naprawdę
Foto i tekst: Karolina Smoleńska
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Wieści z gimnazjum w Mchawie
Czuwanie przy grobie Pana Jezusa
W Wielki Piątek i Wielką Sobotę harcerze z 7BDSH w Mchawie wraz ze strażakami z OSP w Baligrodzie adorowali grób Jezusa.

Akademia z okazji kanonizacji Jana Pawła II
Młodzież z PG w Mchawie przygotowała montaż muzyczno-słowny o wspomnieniach związanych z Karolem Wojtyłą. Akademia odbyła się 16.04
w naszej szkole, a 26.04 w kościele pw. NMP w Baligrodzie.
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Przedstawienie miało na celu przybliżyć nam życie tego Wielkiego
Polaka, który w 1953 roku jeszcze jako ksiądz odprawił mszę
świętą w zabytkowym kościele w Baligrodzie.

Autor tekstu: Daniela Bełej, Karolina Faliszewska

Poświęcenie tablicy
27.04 młodzież należąca do 7BDSH wzięła udział
w uroczystym poświęceniu tablicy. Upamiętnia
ona krótki pobyt Karola Wojtyły w Bieszczadach
w 1953 roku. Po uroczystej mszy nasi harcerze
przemaszerowali pod stary kościół gdzie
ceremonii poświęcenia dokonał ks. dziekan
Mieczysław Bąk z parafii Lesko.
Autor tekstu: Daniela Bełej, Karolina Faliszewska
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