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Zapraszamy do lektury marcowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady” .
Numer marcowy obfituje w relacje
szkolnych dziennikarzy z gimnazjów
uczestniczących w projekcie „Młode
Bieszczady”
Jak zwykle namawiamy
do
nadsyłania
materiałów
o
wydarzeniach, które dzieją się w
Waszych organizacjach.

Wydarzenia w GPZB:
Szansa dla najzdolniejszych
„Moja szkoła- moją szansą”, „Dobry wybór” „Nasza szkoła – naszą szansą” to trzy projekty POKL realizowane
przez Fundację Bieszczadzką we współpracy z gminami : Olszanica i Ustrzyki Dolne ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
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Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:

RUSZYŁA JUŻ KOLEJNA, VIII
EDYCJA PROGRAMU
DZIAŁAJ LOKALNIE !!!

Szansa dla najzdolniejszych cd..
Projekt „Dobry wybór” realizowany jest w Zespole szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych. Dzięki
projektowi szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt multimedialny (m.in. tablica interaktywna, telewizory,
odtwarzacze DVD CD) oraz pakiet pomocy edukacyjnych. Uczniowie klas 4-6 SP i 1-3 Gimnazjum korzystają z
dodatkowych zajęć English Club, Klubu Młodych Talentów i objęci są wsparciem psychoedukacyjnym.

Pragniemy poinformować Państwa,
że ruszyła już kolejna, VIII Edycja
Programu Działaj Lokalnie. Wraz z
rozpoczęciem kolejnej edycji,
nastąpiło kilka zmian dotyczących
zarówno
dokumentacji
konkursowej jak i samego sposobu
składania wniosków. Najbardziej
istotna kwestia to taka, iż w tym
roku wnioski należy składać
poprzez
generator
wniosków
dostępny już wkrótce na stronie
www.dzialajlokalnie.pl , można też
pobrać
wniosek
ze
strony
www.fundacja.bieszczady.pl
wypełnić i odesłać e-mailem na
adres
l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
.
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Wydarzenia w GPZB:
Szansa dla najzdolniejszych cd..
Uczniowie Gimnazjum dodatkowo uczęszczają na zajęcia z doradztwa zawodowego. Wszystkie zajęcia
adresowane są do uczniów zdolnych i odbywają się w małych 12 osobowych grupach. Uczniowie dodatkowo
korzystają z tematycznych wycieczek szkolnych, które dla uczęszczających na English Club odbywają się w
języku angielskim.

Projekt to dla uczniów nie tylko szansa rozwoju ale
również poznanie zagadnień z zakresu matematyki,
fizyki, przyrody, języka w bardzo oryginalny sposób.
Podobne działania projektowe przewidziane są w
projekcie „Nasza szkoła – naszą szansą” realizowanym
w Zespole Szkół Nr 1 w Ustrzykach Dolnych. W
ramach
projektu szkoła została zaopatrzony w
nowoczesny sprzęt multimedialny.
Uczniowie
korzystają z zajęć tanecznych, gimnastyki korekcyjnej,
warsztatów dziennikarskich, English Club, oraz bloku
matematyczno-przyrodniczego.
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Nie składają Państwo
wniosków w wersji
papierowej oraz nie
dołączają żadnych
załączników
W VIII edycji Programu „Działaj
Lokalnie -2013” wspierane będą
projekty, które inicjują współpracę
mieszkańców
na
rzecz
dobra
wspólnego. Jest on prowadzony z
myślą o organizacjach pozarządowych
oraz grupach nieformalnych, które
podejmują wspólny wysiłek, aby w
ich społecznościach żyło się lepiej, z
terenu 12 gmin: Baligród, Bircza,
Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko,
Lutowiska, Olszanica, Solina ,
Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa
Wołoska.
Termin naboru wniosków:
8 kwietnia - 8 maja 2013r.

Wydarzenia w GPZB:
Szansa dla najzdolniejszych cd..
W 2013 roku zaplanowanych jest również 16 wycieczek m.in. do Arboretum w Bolestraszycach, tereny
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Skansenu w Sanoku, rezerwatu Bagno Przecławskie Błota. W projekcie
uczestniczą uczniowie zdolni a zajęcia odbywają się w 10 osobowych grupach. O podobnym charakterze jest
projekt „Moja szkoła-moja szansą „ realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Olszanicy. Bardzo ciekawe
pomoce dydaktyczne do matematyki, fizyki, chemii i biologii wzbogacą treści dodatkowych zajęć dla uczniów
zdolnych, służyć będą też pozostałym uczniom, uatrakcyjniając zajęcia z przedmiotów ścisłych. Również w tej
szkole w ramach projektu zaplanowano szereg edukacyjnych wycieczek, w czasie których uczniowie byli już na
Politechnice Rzeszowskiej, gdzie uczestniczyli w zajęciach z fizyki i chemii, w Ośrodku Dydaktyczno- Naukowym
Bieszczadzkiego Parku Narodowego i w muzeum przyrodniczym uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w
języku angielskim.

Terminy spotkań informacyjnoszkoleniowych dotyczących programu
"Działaj Lokalnie VIII-2013
Ustrzyki Dolne 15.04.2013
(poniedziałek) Spotkanie
szkoleniowo-informacyjne dla
organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne,
Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica,
Tyrawa Wołoska – siedziba
Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego Ustrzyki Dolne, ul.
Rynek 17
( I piętro) godz.13.00
Lesko 18.04.2013 (czwartek)
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne
dla organizacji
z terenów Gmin: Lesko, Cisna,
Komańcza, Baligród, Zagórz, SolinaBieszczadzki Dom Kultury Lesko
(sala kameralna) godz.13.00

Dodatkowe informacje na temat
konkursu realizowanego w ramach
„Działaj Lokalnie VIII” można
uzyskać: w siedzibie
Fundacji
Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul.
Rynek 14 w godz. od 9.00 do 15.00
lub telefonicznie pod numerem tel:
(13) 469 7297, kom 881 537 554

Autor tekstu: Jola Jarecka
Autorzy zdjęć: Wojciech Nowak i Marcin Solon
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Wydarzenia w GPZB:
Konkurs „Palma Wielkanocna-2013” w Ropience
Tradycyjnie już na tydzień przed Świętami Wielkanocnymi , w Zespole Szkół Publicznych w Ropience
zorganizowano konkurs „Palma Wielkanocna-2013”. W tegorocznym konkursie swoje palmy prezentowało 8
placówek oświatowych z naszej gminy:
Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, SP Krościenko, SP Ustianowa, SP Wojtkowa SP nr 1 Ustrzyki Dolne, SP
Łodyna, ZSP Ropienka

II nabór wniosków w
ramach projektu
"Alpejsko-Karpacki Most
Współpracy"
Stowarzyszenie Euroregion
Karpacki Polska informuje, że
został ogłoszony II nabór na
projekty w ramach Funduszu
Study Tour dotyczącego projektu
„Alpejsko Karpacki Most
Współpracy” finansowanego
przez Szwajcarię w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy.
Cel funduszu: Stworzenie warunków do
nawiązania i kontynuowania współpracy
pomiędzy podmiotami z obszaru realizacji
projektu a Partnerami europejskimi i
szwajcarskimi. Umożliwienie
przekazywania doświadczeń europejskich
i strony szwajcarskiej
w zakresie objętym projektem (eksport
lokalny, międzynarodowa współpraca
gospodarcza, rozwój regionalny, produkt
regionalny i lokalny).

Palma wielkanocna jest jednym z ważniejszych symboli tych wiosennych świąt, a najpiękniejsze są zawsze te,
które wykonamy samodzielnie.
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Wydarzenia w GPZB:
Konkurs „Palma Wielkanocna-2013” w Ropience cd..
Kolorowe palemki symbolizują liście prawdziwych palm i gałązek oliwnych. Witano nimi Jezusa w Jerozolimie,
gdy przybył na święto Paschy.
Zaproszeni goście, rodzice i mieszkańcy Ropienki mogli
podziwiać prezentację najpiękniejszych palm wykonanych
przez dzieci, młodzież ....nauczycieli. Spotkanie było też
okazja do zaprezentowania sztuki teatralnej ,,On jest drogą
światłem i życiem'' –przygotowaną przez młodzież szkolną
pod kierunkiem p. Barbary Mołodyńskiej i p. Lucyny Szylak.
W przedstawieniu padły pytania:
Jak rozumieć Boga, który jest niepojęty?
Jak przyjąć jego plany, jego wolę?
Jak zawierzyć tej miłości, którą nam Bóg okazał na krzyżu?
Jak za Nim pójść i przestać się bać o siebie?
Jak zaufać i powierzyć swoje plany, marzenia, siebie?
Jak być wolnym?
Jak żyć?

podmioty, które mogą sie ubiegać o
dofinansowanie:
- organizacje pozarządowe
- instytucje otoczenia biznesu (np. izby
gospodarcze, agencje rozwoju
regionalnego, stowarzyszenia
przedsiebiorców i osób działajacyhc na
ich rzecz, inkubatory przedsiebiorczosci,
centra trnsferu technologii)
- jednostki samorzadu terytorialnego, ich
zwiazki i stowarzyszenia z obszaru
województwa podkarpackiego
Minimalny poziom dofinansowania: 5 000
PLN, maksymalny poziom
dofinansowania: 100 000 PLN
Maksymalny procent dofinansowania:
90%Czas realizacji projektu: 3-9 miesięcy
Szczegóły naboru oraz właściwą
dokumentację znajdą Państwo na:

http://www.alpcarp.com/dokumenty/dlawnioskodawcow/

Pytania, które od wieków przelewają się przez serce każdego człowieka. Wydaje się nam, że możemy wszystko,
a jednak są chwile gdy stajemy bezradni nad przepaścią zawierzenia, pochyleni nad bólem, przygnieceni
rozpaczą, niezrozumieniem i przerażeni ciemnością.

Równocześnie chcielibyśmy Państwa
poinformować o możliwości
uczestnictwa w szkoleniach
dotyczących ogłoszonego naboru,
które odbędą się według
harmonogramu umieszczonego na
stronie internetowej projektu pod
poniższym linkiem:
http://www.alp-carp.com/naborwnioskow/ii-nabor/szkolenia/

Tekst i zdjęcia : Anna Jakubik
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Młode Bieszczady
Gimnazjum w Wojtkówce – Na Sesji Rady Miejskiej
Dnia 18 marca 2013 roku, uczniowie z gimnazjum z Wojtkówki biorący udział w projekcie „Młode Bieszczady”, wraz z Panią Anettą Rogalińską, uczestniczyli w
XXXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w Ustrzykach Dolnych. Celem tego spotkania było zapoznanie się uczniów z zasadami funkcjonowania
samorządności lokalnej. Młodzież po raz pierwszy na żywo przyglądała się pracy radnych. Spotkanie rozpoczęło się otwarciem obrad. Pani sekretarz Janina
Sokołowska odczytała sprawozdanie pana burmistrza Henryka Sułuji za okres międzysesyjny. Potem nastąpiło wręczeniem medali za zasługi dla obronności
kraju. Później zostały zaprezentowane uchwały. Wszyscy wysłuchali opinii komisji, po czym rozpoczęły się dyskusje i głosowania.

Radni składali wolne wnioski i zadawali pytania, na które odpowiadał pan burmistrz. Na koniec przewodniczący rady miejskiej Pan Julian Czarnecki
zakończył posiedzenie.
Składamy serdeczne podziękowania panu burmistrzowi Henrykowi Sułuji, panu przewodniczącemu Rady Miejskiej Julianowi Czarneckiemu oraz
zgromadzonym radnym, sołtysom, dyrektorom szkół i zaproszonym gościom za serdeczne przyjęcie i prawdziwą lekcję demokracji.
Autor tekstu: Patrycja Wolniewicz
Autor zdjęć: Katarzyna Krupińska
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Gimnazjum Wojtkówka - Odwiedziny w siedzibie gminy
W ramach projektu „Młode Bieszczady” uczniowie z Gimnazjum w Wojtkówce, dnia 5 marca 2013 r., wybrali się do Ustrzyk Dolnych, aby zapoznać się z pracą
tutejszego Urzędu Gminy.
Opieką grupy, składającej się z 10 uczestników projektu była pani Anetta Rogalińska. Grupa została miło przyjęta przez panią Janinę Sokołowską – sekretarz gminy.
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali jej opowieści o obowiązkach gminy, pracy pana burmistrza i innych urzędników. Nadarzyła się okazja do zadawania pytań,
ale nie było ich wiele.
Następnie odwiedzając kolejne biura uczniowie
pokrótce zapoznawali się ze specyfiką pracy
urzędników. Podczas pobytu w sali konferencyjnej,
młodzież otrzymała zaproszenie na przyszłą sesję
rady gminy. Do wglądu były ulotki promujące gminę
Ustrzyki Dolne. Być może ktoś z nas w przyszłości
zostanie burmistrzem bądź innym urzędnikiem, lecz
należy mieć zapał do długiej nauki.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Gimnazjum Wojtkówka w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej
Kolejnym etapem wyprawy do Ustrzyk Dolnych w dniu 5 marca 2013r. była wizyta w biurze Fundacji Bieszczadzkiej.

Wraz z opiekunką p. Anettą Rogalińską wspięliśmy się po stromych schodach do biura tuż pod zegarem przy ulicy Rynek 14. Na miejscu miło powitała nas pani
Lucyna Sobańska, wiceprezes fundacji, która wyjaśniła szerzej pojęcie „fundacja”. Przybliżyła nam czym zajmuje się ta organizacja, jakie są jej cele i kto w niej
pracuje. Pani Sobańska wspomniała o działaniach Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” i wspieraniu turystyki przyjaznej środowisku. Młodzież otrzymała filmy
promocyjne „Turystyka bez granic”.
Tutaj kończy się wycieczka, czas wracać do szkoły na ostatnie lekcje.
Autor tekstu: Przemysław Kaczmaryk Autor zdjęć: Elżbieta Konopelska
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Gimnazjum Ropienka
26.II.2013r młodzież z Gimnazjum w Ropience biorąca udział w projekcie „Młode Bieszczady” miała możliwość zwiedzenia Urzędu Gminy w Ustrzykach Dolnych.

Na początek odbyło się krótkie spotkanie z panią Janiną Sokołowską, sekretarz gminy, podczas którego
mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat pracy urzędników. Następnie pani Sokołowska
oprowadziła nas po budynku. Niestety nie mogliśmy się spotkać z samym Panem Burmistrzem, ale pozwolono
nam obejrzeć jego biuro. Byliśmy prawie w każdym gabinecie dzięki czemu mogliśmy zobaczyć jak wygląda
praca urzędnika.

Autor tekstu i zdjęć: Mikołaj Feculak
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Warsztaty w Łodynie w ramach projektu „Młode Bieszczady”
W dniach 15-17 marca nasi gimnazjaliści uczestniczący w projekcie „Młode Bieszczady” wzięli udział w warsztatach w Łodynie. Projekt prowadzony przez
Fundację Bieszczadzką skierowany jest do członków samorządu szkolnego i ich opiekunów.
A już wyglądało na to że nigdzie nie pojedziemy. Zrobiła się prawdziwa zima z zaspami i zamieciami śnieżnymi. Rodzice dzwonili do mnie( pojechałam w zastępstwie
opiekunki samorządu Dominiki Podstawskiej) i pytali czy ten wyjazd w ogóle ma sens i czy się odbędzie? Potem czekaliśmy w szkole na busa pół godziny, godzinę,
więc i ja dzwoniłam do organizatorów czy bus po nas dojedzie w tak ciężkich warunkach? W końcu po półtorej godzinie dojechał! Choć wydawało się to niemożliwe!
Ekipa – Ola Wiercińska, Agnieszka Myślińska, Iza Borzęcka, Kamil Oliwko, Miłosz Smoleński, Wojtek Borzęcki, Michał Rzeszowski, Witek Michno, Patryk Koncewicz i
opiekun- Karolina Smoleńska- dotarła cała i zdrowa do pięknego pensjonatu Dębowa Gazdówka w Łodynie położonego malowniczo u podnóża Laworty.
Na miejscu czekała już grupa ze Średniej Wsi i miała dojechać kolejna z Birczy. Na szczęście dojechała choć mogło być różnie w tych warunkach.
Po zajęciu pokoi podano nam pyszny obiad i od razu zabraliśmy się do pracy- z panią Jolą Jarecką- nauczycielką, reżyserem teatralnym, poetką, artystką
omawialiśmy dobre praktyki samorządu szkolnego, uczyliśmy się o tym, jakie kompetencje ma samorząd, jak ma współpracować z innymi, jak wiele może zrobić, jak
wybierać opiekuna. Uczniowie przygotowywali plakaty wyborcze a potem wzięli udział w dwóch świetnych zabawach integracyjnych.
Dla chętnych pani Jola zaproponowała dodatkowe krótkie zajęcia z kreatywnego pisania. Od nas zgłosili się Ola i Miłosz. Trzeba było wykazać się talentem pisarskim
a nawet powiedziałabym poetyckim. Zajęcia skończyły się późno, ale młodzież pewna wrażeń i chęci integracji ze swoimi koleżankami i kolegami z innych szkół
długo nie mogła zasnąć. Niestety rano wyspani czy nie trzeba było stawić się na śniadaniu i zajęciach zaraz po nim.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Warsztaty w Łodynie w ramach projektu „Młode Bieszczady”
Sobota była dniem artystycznym. Podzieleni na dwie grupy robiliśmy najpierw styropianowe jajka, drewniane zakładki do książek i linijki techniką decoupage. Jest to
modna ostatnio- bardzo piękna, ale wymagająca dużo czasu i cierpliwości metoda ozdabiania rzeczy (drewna, szkła, styropianu i innych) przez malowanie farbą,
przyklejanie wyciętych wzorów z serwetek a później kilkukrotne lub kilkunastokrotne lakierowanie.
Druga grupa robiła kwiatki z bibuły, wielkanocne kurczaczki z włóczki, ozdobne spinacze z filcem. Potem zamiana i ci, co robili kurczaki robili decoupage i na odwrót.
Takimi robótkami zajmowaliśmy się cały dzień z przerwą na posiłki tylko.
Kolejna noc była już spokojniejsza- chyba zmęczenie materiału- więc wszyscy mogli się wyspać.
W niedzielę przywitało nas piękne słoneczko. Chętne osoby (z Polany wszyscy!) zaraz po śniadaniu udały się do kościółka- dawnej cerkwii w Łodynie gdzie trafiliśmy
akurat na rekolekcje. Co ciekawe do mszy św. służyły dziewczyny- ministrantki!
Po powrocie do Gazdówki trzeba było szybko nadrobić czas kiedy nas nie było i wdrożyć się w świetne zajęcia z wolontariatu.
Jaka jest sylwetka wolontariusza? Jakie powinien mieć cechy? Jak wyglądać? Jak się zachowywać? Gdzie może pracować? W jaki sposób? Takie kwestie i wiele
innych były omawiane. Uczestnicy mieli narysować swoją postać jako wolontariusza i napisać, jakie jego cechy już posiadają. Potem robili plakat nt. wolontariatu w
swojej miejscowości. Od prowadzącej zajęcia można też było się dowiedzieć, jakie trzeba wypełnić papiery gdyby ktoś zainteresował się wolontariatem na serio.
Można w ten sposób pracować w wielu organizacjach w kraju i za granicą.
Na koniec wszyscy siedzieli w kręgu i każdy miał powiedzieć coś miłemu komuś niekoniecznie obok siebie i niekoniecznie bliżej znanemu.
To było takie sympatyczne, gdy Miłosz podszedł do koleżanki ze Średniej Wsi i powiedział, że jest fajna i ładna.
Po tych zajęciach był obiad jak zwykle pyszny a później cóż przyszło nam się pożegnać z przesympatyczną właścicielką Gazdówki panią Asią, innym i uczestnikami
warsztatów i trzeba było wracać do domów. A w poniedziałek sprawdzian z fizyki, kartkówka z polskiego....samo życie.
Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Gimnazjum w Lutowiskach

Dzień Kobiet

Coroczne Święto Kobiet obchodzone jest co roku 8 marca. Ustanowione zostało w 1910 roku. Za pierwowzór Dnia Kobiet można uznać Matronalia obchodzone w
starożytnym Rzymie. Było to święto, które związane było z płodnością i macierzyństwem, a przypadało w początkowych dniach marca. Tego dnia panowie
obdarowywali swoje damy.

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się jednak z Ameryki ze Stanów Zjednoczonych, kiedy około roku 1900 dochodziło do wielu demonstracji i
strajków mających na celu domagania się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Gimnazjum w Lutowiskach

Dzień Kobiet

Obecnie świętowany jest w wielu krajach. W Polsce kojarzy się z okresem PRL – u, kiedy masowo wręczano paniom bukiety goździków lub tulipanów.
Tego dnia w szkołach odbywają się niezwykłe akademie i apele przygotowywane przez nauczycieli i uczniów.
Uczniowie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Lutowiskach przygotowali koncert gitarowy dla wszystkich nauczycielek. Panie były zachwycone.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Gimnazjum w Lutowiskach

Dzień Kobiet

Raz do roku jest taki dzień,
który przemija, jak piękny sen.
Wszystkie kobiety, panie i matki
w dniu tym dostają pachnące kwiatki.
Ja kwiatów nie mam dla Ciebie,
tylko przesyłam w życzeniach sam siebie.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Lutowiskach
Uczniowie Maciej Skuza, Wojciech Pełdiak, Dawid Kosmecki
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Warsztaty filmowe, radiowe i prasowe dla uczniów Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Lutowiskach
W dniach 15-17 marca nasi gimnazjaliści uczestniczący w projekcie „Młode Bieszczady” wzięli udział w warsztatach w Łodynie. Projekt prowadzony przez
Fundację Bieszczadzką skierowany jest do członków samorządu szkolnego i ich opiekunów.
A już wyglądało na to że nigdzie nie pojedziemy. Zrobiła się prawdziwa zima z zaspami i zamieciami śnieżnymi.
Rodzice dzwonili do mnie( pojechałam w zastępstwie opiekunki
samorządu Dominiki Podstawskiej) i pytali czy ten wyjazd w ogóle
ma sens i czy się odbędzie? Potem czekaliśmy w szkole na busa pół
godziny, godzinę, więc i ja dzwoniłam do organizatorów czy bus po
nas dojedzie w tak ciężkich warunkach? W końcu po półtorej
godzinie dojechał! Choć wydawało się to niemożliwe!
Ekipa – Ola Wiercińska, Agnieszka Myślińska, Iza Borzęcka, Kamil
Oliwko, Miłosz Smoleński, Wojtek Borzęcki, Michał Rzeszowski,
Witek Michno, Patryk Koncewicz i opiekun- Karolina Smoleńskadotarła cała i zdrowa do pięknego pensjonatu Dębowa Gazdówka w
Łodynie położonego malowniczo u podnóża Laworty. Na miejscu
czekała już grupa ze Średniej Wsi i miała dojechać kolejna z Birczy.
Na szczęście dojechała choć mogło być różnie w tych warunkach.
Po zajęciu pokoi podano nam pyszny obiad i od razu zabraliśmy się
do pracy- z panią Jolą Jarecką- nauczycielką, reżyserem teatralnym,
poetką, artystką omawialiśmy dobre praktyki samorządu szkolnego,
uczyliśmy się o tym, jakie kompetencje ma samorząd, jak ma
współpracować z innymi, jak wiele może zrobić, jak wybierać
opiekuna. Uczniowie przygotowywali plakaty wyborcze a potem
wzięli udział w dwóch świetnych zabawach integracyjnych.
Dla chętnych pani Jola zaproponowała dodatkowe krótkie zajęcia z
kreatywnego pisania. Od nas zgłosili się Ola i Miłosz. Trzeba było
wykazać się talentem pisarskim a nawet powiedziałabym
poetyckim. Zajęcia skończyły się późno, ale młodzież pewna wrażeń
i chęci integracji ze swoimi koleżankami i kolegami z innych szkół
dłuuugo nie mogła zasnąć.
Niestety rano wyspani czy nie trzeba było stawić się na śniadaniu i
zajęciach zaraz po nim.
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Warsztaty filmowe, radiowe i prasowe dla uczniów Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Lutowiskach
Sobota była dniem artystycznym. Podzieleni na dwie grupy robiliśmy najpierw styropianowe jajka, drewniane zakładki do książek i linijki techniką
decoupage. Jest to modna ostatnio- bardzo piękna, ale wymagająca dużo czasu i cierpliwości metoda ozdabiania rzeczy (drewna, szkła, styropianu i innych) przez
malowanie farbą, przyklejanie wyciętych wzorów z serwetek a później kilkukrotne lub kilkunastokrotne lakierowanie.
Druga grupa robiła kwiatki z bibuły, wielkanocne kurczaczki z włóczki, ozdobne spinacze z filcem. Potem zamiana i ci, co robili kurczaki robili decoupage i na
odwrót.

Takimi robótkami zajmowaliśmy się cały dzień z przerwą na posiłki tylko.
Kolejna noc była już spokojniejsza- chyba zmęczenie materiału- więc wszyscy mogli się wyspać.
W niedzielę przywitało nas piękne słoneczko. Chętne osoby (z Polany wszyscy!) zaraz po śniadaniu udały się do kościółka- dawnej cerkwii w Łodynie gdzie
trafiliśmy akurat na rekolekcje. Co ciekawe do mszy św. służyły dziewczyny- ministrantki!
Po powrocie do Gazdówki trzeba było szybko nadrobić czas kiedy nas nie było i wdrożyć się w świetne zajęcia z wolontariatu.
Jaka jest sylwetka wolontariusza? Jakie powinien mieć cechy? Jak wyglądać? Jak się zachowywać? Gdzie może pracować? W jaki sposób? Takie kwestie i wiele
innych były omawiane. Uczestnicy mieli narysować swoją postać jako wolontariusza i napisać, jakie jego cechy już posiadają. Potem robili plakat nt. wolontariatu w
swojej miejscowości. Od prowadzącej zajęcia można też było się dowiedzieć, jakie trzeba wypełnić papiery gdyby ktoś zainteresował się wolontariatem na serio.
Można w ten sposób pracować w wielu organizacjach w kraju i za granicą.
Na koniec wszyscy siedzieli w kręgu i każdy miał powiedzieć coś miłemu komuś niekoniecznie obok siebie i niekoniecznie bliżej znanemu.
To było takie sympatyczne, gdy Miłosz podszedł do koleżanki ze Średniej Wsi i powiedział, że jest fajna i ładna.
Po tych zajęciach był obiad jak zwykle pyszny a później cóż przyszło nam się pożegnać z przesympatyczną właścicielką Gazdówki panią Asią, innym i
uczestnikami warsztatów i trzeba było wracać do domów. A w poniedziałek sprawdzian z fizyki, kartkówka z polskiego....samo życie.
Autor tekstu i zdjęć : Karolina Smoleńska
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Gimnazjum Czarna
ZABAWA CHOINKOWA
Zabawa choinkowa organizowana jest przez Radę Rodziców. W tym roku oprawę muzyczną zapewnił Kamil Mleczko. Fajnie bawiliśmy się, chociaż osób nie było
zbyt dużo. Razem z nami bawili się absolwenci. Samorząd uczniowski przygotował kilka zabaw. Taniec z balonami, taniec na gazecie, taniec z osobą, która
wylosowała taki sam numer. Zabawy prowadziła Marta Faber – przewodnicząca samorządu. Rodzice przygotowali poczęstunek, ciasta, kanapki, owoce, soki. Nad
całością czuwali nauczyciele i rodzice. Pani dyrektor Danuta Kornaga, panie Iwona Plezia, Krystyna Ulewicz, Maria Zając, Alicja Miesiączek, ks. Tadeusz Piwiński,
panowie Andrzej Rybski, Jacek Bihun i Marian Szutiak oraz panie Katarzyna Sobiecka, Dorota Plucińska, Maria Fal. W prezencie za dobrą zabawę pani dyrektor
przedłużyła nam nieco dyskotekę. Samorząd zajął się porządkowaniem szachownicy. Najbardziej napracowali się Kuba Borys (kl. II) i Piotrek Leszczyński
(absolwent).

Autor tekstu i zdjęć Marta Faber

DZIEŃ KOBIET
8 marca 2013r. odbył się w naszej szkole Dzień Kobiet. Został on przygotowany przez chłopców z kl. II gimnazjum, a pomysłodawcą był przewodniczący klasy
Kuba Borys. Wszyscy chłopcy umówili się, że złożą się na prezent dla Pań nauczycielek uczących klasę II. Nikt do końca nie wiedział co to będzie za niespodzianka,
ale wszystkie Kobiety z niepokojem czekały, czy i w tym roku coś dostaną, czy też nie. W naszej klasie chłopcy złożyli dziewczynom życzenia oraz wręczyli kwiaty.
Nauczycielki oprócz kwiatów otrzymały symboliczną kartkę z życzeniami. Wszystkie Panie bardzo się ucieszyły, i nie wierzyły, że ten dzień miał tak ciekawy przebieg.
Niektóre Panie już się zastanawiały co będzie w przyszłym roku, ale to nasza tajemnica.
Autor tekstu : Jakub Gliński
P.S. od nauczycielek
Pani Dyrektor i nauczycielki gimnazjum serdecznie dziękują uczniom klasy II za pamięć, kwiaty i życzenia.
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