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Wydarzenia w GPZB:
Requiem dla „Parasola”

Zapraszamy do lektury sierpniowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Jak zwykle w miesiącu wakacyjnym
w Fundacji Bieszczadzkiej i u naszych
Partnerów sporo się działo, warto
wiedzieć co.
W zakładce „Konkursy dotacyjne i
szkolenia” informacje o różnych
formach spotkań i szkoleń. Może
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Zapraszamy również do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
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Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

„Pamięci poległych żołnierzy i mieszkańców
Powstańczej Warszawy
W uznaniu dla żyjących
Z myślą o młodym pokoleniu”
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Wydarzenia w GPZB:
Requiem dla „Parasola” cd.
Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00, na rozkaz dowódcy Armii Krajowej
gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. W dniu wybuchu powstania SS-Reichsführer Heinrich Himmler, powołując
się na dyspozycję Hitlera, wydał rozkaz zniszczenia miasta i wyniszczenia ludności cywilnej Warszawy. Trwało 63
dni.
W 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która obchodzona była w całym kraju bardzo uroczyście–
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiły
mieszkańców naszego miasteczka na spotkanie pt. REQUIEM DLA „PARASOLA”. Spektakl oparty na
wzruszających a zarazem wstrząsających zapiskach z dziennika dwudziestojednoletniego powstańca z batalionu
„Parasol” Tadeusza Foppa ps. Tadeusz, wyreżyserowała Pani Daniela Zborowska. W spektaklu udział wzięły
również Panie: Aleksandra Rebidas, Barbara Skroczek i Krystyna Filipów

Obywatele dla demokracji
Ostatnia szansa na projekty
tematyczne - rusza III edycja!
Zapraszamy organizacje pozarządowe
do składania wniosków w III edycji
konkursu na projekty tematyczne w
programie Obywatele dla Demokracji.
Internetowy System Wniosków będzie
otwarty od 1 września do 15
października 2014 do godziny 12.00.
Podręcznik i zaktualizowane wzory
dokumentów można pobrać ze strony
www.ngofund.org.pl
Projekty można realizować w jednym z
5 obszarów tematycznych: partycypacja
publiczna,
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kontrola obywatelska,
zwalczanie dyskryminacji,
przeciwdziałanie wykluczeniu,
dzieci i młodzież.

Wydarzenia w GPZB:

Requiem dla „Parasola” cd.
Wspomnienie Powstania Warszawskiego zostało przygotowane w ramach projektu „Bieszczadzka Scena
Senioralna” , który Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne realizuje z dwudziestoosobową grupą
ustrzyckich seniorów zainteresowanych szeroko pojętym teatrem.

Tak jak w poprzednich edycjach,
wysokość dotacji dla
projektów realizowanych samodzielnie
wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy
wnioskach o dofinansowanie projektów
partnerskich organizacje mogą się starać
nawet o 350 tys. zł.
Szczegółowe informacje:
www.ngofund.org.pl
Zapraszamy na fanpage programu:
www.facebook.pl/Obywatele-dlaDemokracji
Program Obywatele dla Demokracji jest
finansowany z Funduszy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Operatorem
programu jest Fundacja Batorego w
partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i
Młodzieży.
Kontakt:
Katarzyna Dumańska
kdumanska@batory.org.pl
+48 22 536 02 69
+48 605 650 782

Zdjęcia: Jano Darecki

3

Wydarzenia w GPZB:
Festiwal „Dzikie Karpaty” Lutowiska 2014
W Lutowiskach w dniach 1-3 sierpnia 2014 roku Fundacja Bieszczadzka była organizatorem Festiwalu „Dzikie
Karpaty”. Festiwal został objęty patronatem medialnym przez TVP Rzeszów, Radio Rzeszów, Gazetę
Bieszczadzką. Partnerami festiwalu byli: Lwowska organizacja pozarządowej „Ecoterra”, Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ProCarpathia”, Gmina Lutowiska, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego
Janickiego w Lutowiskach, Lasy Państwowe, Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Bieszczadzkie", Nadleśnictwo
Stuposiany.
Pierwszy dzień festiwalu przeznaczony był na warsztaty i wycieczki przyrodnicze. Ich uczestnicy pod okiem
doświadczonych przyrodników zgłębiali tajemnice świata bieszczadzkich ssaków, ptaków. Specjaliści od
fotografii i astronomii zdradzali tajniki jak fotografować przyrodę i jak obserwować nocne bieszczadzkie niebo.
Oficjalne otwarcie festiwalu „Dzikie Karpaty” odbyło się 2 sierpnia 2014 roku w Lutowiskach. Przybyłych gości
powitali prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha oraz przedstawiciele partnerów: wójt Lutowisk Jacek
Mróz, nadleśniczy nadleśnictwa Stuposiany Jan Mazur, w imieniu organizacji pozarządowej „Ecoterra”- partnera
z Ukrainy wystąpiła Natalia Czoliwska

Zaproszenie na trzydniowe,
bezpłatne szkolenie
„Mediacje środowiskowe dla
ochrony naturalnego i
krajobrazowego dziedzictwa
Karpat”
pracowników
samorządowych[1]
lub
przedstawicieli organizacji
pozarządowych
posiadających rekomendację
urzędu miasta lub gminy z
obszaru objętego Konwencją
Karpacką
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Wydarzenia w GPZB:

Szkolenie jest skierowane do osób, które
zawodowo stykają się z problemami
środowiskowymi
lub
zagadnienia
środowiskowe są ich pasją.

Festiwal „Dzikie Karpaty” Lutowiska 2014 cd.
Turyści i okoliczni mieszkańcy w ramach festiwalu mieli okazję zapoznać się z bogactwem flory i fauny Karpat
Wschodnich, wysłuchać ciekawych prelekcji prowadzonych przez prelegentów przyrodników, obejrzeć filmy
przyrodnicze i ekoturystyczne w Domu Floriana a także wziąć udział w rodzinnych konkursach dotyczących
wiedzy przyrodniczej. Cały czas na terenie festiwalu odbywały się przejażdżki bryczką, pokazy zwierząt, jazda na
konikach huculskich. Festiwalowi towarzyszył kiermasz produktu lokalnego i wyrobów rękodzielników i
artystów bieszczadzkich.

Niemal każdy samorząd lokalny boryka
się z konfliktami środowiskowymi. Wśród
najczęstszych
można
wymienić:
inwestycje w terenach zalewowych i
osuwiskowych,
gospodarowanie
na
Obszarach Natury 2000 czy lokalizację
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Przedstawiciel Państwa
Urzędu,
który
ukończy
szkolenie
„Mediacje
Środowiskowe”
będzie
posiadał wiedzę i umiejętności aby
skutecznie zorganizować proces mediacji
i konsultacji społecznych w w.w.
sytuacjach. Uczestnicy szkolenia zostaną
przygotowani do pełnienia roli osoby
wspierającej rozwiązywanie sporów i
konfliktów na tle ochrony środowiska.
Karpaty są obszarem o szczególnym
znaczeniu, na który są zwrócone oczy
wielu międzynarodowych organizacji i
instytucji europejskich. Co więcej, Polskę
postrzega się jako jeden z krajów, który
powinien być wzorcem do naśladowania
dla
innych
Państw
europejskich,
położonych w tym wyjątkowym regionie.
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Wydarzenia w GPZB:
W związku z tym podczas szkolenia,
oprócz zagadnień prawnych zaplanowano
również intensywne ćwiczenia mające na
celu rozwijanie umiejętności
organizowania spotkań informacyjnych
dla społeczności lokalnej promujących
zasady zrównoważonego rozwoju Karpat.

Festiwal „Dzikie Karpaty” Lutowiska 2014

Szkolenia będą prowadzone w małych,
14-osobowych
grupach,
z
wykorzystaniem różnorodnych metod
(wykłady tematyczne uzupełnione pracą
w grupach, gry symulacyjne, dyskusja
itp.). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat,
poświadczający ukończenie szkolenia.
Kalendarz
terminów,
informacje
logistyczne dotyczące szkoleń oraz
formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo
na
stronie
internetowej:
www.karpatylacza.pl/rejestracja
Szkolenia są realizowane w ramach
projektu „Karpaty łączą – mechanizm
konsultacji i współpracy dla wdrażania
Konwencji
Karpackiej”,
współfinansowanego przez Szwajcarię w
latach
2012-2015
w
ramach
Szwajcarskiego Programu Współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej oraz z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
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Wydarzenia w GPZB:

Kalendarz szkoleń
podkarpackiego:

dla

województwa

Festiwal „Dzikie Karpaty” Lutowiska 2014 cd.
1. Rabe: 10 – 13 września 2014
(rejestracja do 5 września 2014)
1. Rabe: 18 – 20 września 2014
(rejestracja do 8 września 2014)
2. Orelec: 16-18 października 2014
(rejestracja do 6 października 2014)
3. Orelec:
6-8
listopada
2014
(rejestracja do 27 października 2014)
4. Rabe: 27 – 29 listopada 2014
(rejestracja do 17 listopada 2014)
5. Orelec:
11-13
grudnia
2014
(rejestracja do 1 grudnia 2014)

W drugiej części festiwalu turyści wysłuchali koncert Pawła
„Aldarona” Czekalskiego- gitarzysty, wokalisty, autora piosenek
o Bieszczadach. Bardzo ciekawą była również inscenizacja teatralna
„Polubyła ja Stefana” inspirowana życiem Bojków w wykonaniu
amatorskiej grupy aktorskiej z Ustrzyk dolnych. Gorącymi owacjami
została powitana gwiazda wieczoru grupa muzyczna ze Lwowa
‘Cherry Band”, grająca muzykę folkową ukraińską i łemkowską we
własnej aranżacji.

"Zarządzanie zasobami
ludzkimi w podmiotach
ekonomii społecznej",

Uczestnikami festiwalu byli także goście z Ukrainy: dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
fotograficy, rzemieślnicy, studenci kierunków przyrodniczych.
W dniu 3 sierpnia 2014 r. uczestnicy festiwali wzięli udział w kolejnych warsztatach fotograficznych oraz
wycieczkach przyrodniczych prowadzonych przez leśnika, botanika i herpetologa.
Podczas 3 dni festiwalu udział w imprezie wzięło około 500 osób z Polski i za granicy. Festiwal organizowany
w ramach mikro-projektu „Ścieżkami Ukraińskich Karpat. Promocja Produktu Turystycznego” , który jest
częścią projektu parasolowego. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza
polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Autor tekstu: Ludmiła Długa
Autor zdjęć: Iwona Pojnar
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Centrum Informacji i Wspomagania w Lesku,
serdecznie zaprasza na szkolenie pt.
"Zarządzanie zasobami ludzkimi w
podmiotach ekonomii społecznej", które
odbędzie się 29 i 30 września 2014r. w
nowej siedzibie CIW w Lesku (ul. Moniuszki
6, budynek Powiatowego Urzędu Pracy,
parter na lewo).

Wydarzenia w GPZB:

Wspomnienia z „Wakacyjnej szkoły języka angielskiego w Polanie”
W Polanie przy pomocy Fundacji Bieszczadzkiej i programu Learning Enterprises działała wakacyjna
szkoła języka angielskiego. Ale jaka to była szkoła! Dzięki cudownemu wolontariuszowi Horacio
Ferrándiz jego wielkiemu zaangażowaniu i niekonwencjonalnemu podejściu do zajęć w tak małej
wiosce jaką jest Polana udało się stworzyć aż trzy grupy o różnym stopniu zaawansowania.
Dla najmłodszych często organizował gry i zabawy, uczył piosenek a najlepszych uczniów nagradzał
naklejkami czy lizakami. W wolnej chwili uczył też robienia bransoletek z gumek.
Gimnazjaliści prócz gramatyki szlifowali teksty rockowych piosenek, podobnie było w grupie
najstarszej licealistów i dorosłych na zajęciach której pojawiały się także filmy czy przemówienia
polityków.

Szkolenie rozpocznie się obiadem o godz.
14:00. Zainteresowanych udziałem w
szkoleniu prosimy o kontakt z biurem
CIW, w celu zapisania się na listę
uczestników. Liczba miejsc jest
ograniczona. Zapisy przyjmowane będą emailowo, telefonicznie bądź osobiście, do
26 września 2014r. do godz. 17:00.
Szkolenie poprowadzi trener p. Patrycja
Wilk-Czebocka
Katarzyna Sekuła
Opiekun CIW w Lesku
Centrum Informacji i Wspomagania w
Lesku ul. 1000-lecia 1
38-600 Lesko
www.sprawnengo.pl
biurolesko@sprawnengo.pl
tel. 13 464 54 52
kom. 511 529 179

Jak się okazało nasz wakacyjny nauczyciel jest także instruktorem tańców latynoamerykańskich -w
końcu to Hiszpan – a w Stanach tylko studiuje- więc prócz angielskiego były też lekcje tańca.
Do nich też nie trzeba było nikogo zachęcać dzieci, młodzież i dorośli chętnie na nie przychodzili
natomiast niechętnie wychodzili...Nic dziwnego skoro w krótkim czasie udało się opanować sambę,
rumbę, cha-cha, jive, paso doble, lambadę.
A zmęczonych tancerzy Horacio częstował zawsze jakimś napojem i słodyczami.
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Wydarzenia w GPZB:

Wspomnienia z „Wakacyjnej szkoły języka angielskiego w Polanie” cd.
Najwięcej jednak korzysta zawsze rodzina goszcząca wolontariusza. Ja miałam właśnie to szczęście.
Horacio mieszkając u mnie w stadninie koni huculskich Serednie dodatkowo dla naszej rodziny i
młodzieży przebywającej u nas na obozie konnym organizował lekcje jogi, przygotował wspaniały
hiszpański obiad tortillę, hiszpański deser mleczny, razem z obozowiczami jeździł konno, uczestniczył
w obozowym zajęciach- grach, zabawach (niektóre z nich sam wymyslał), wycieczkach, zwiedzał
Bieszczady, śpiewał i grał na gitarze. Chętnie z całym obozem pojechał i świetnie się bawił na Targach
Końskich w Lutowiskach.

Bawiliśmy się wspaniale a taka codzienna, praktyczna nauka języka angielskiego jest nie do przecenienia.
Czasem trzeba było się posługiwać słownikiem lub tłumaczyć coś na około ale dawaliśmy radę. No i wreszcie
mój angielski jest o wiele lepszy niż wcześniej. Horacio postawił mi 10 co jest najwyższą oceną w Hiszpanii.
Wiele rozmawialiśmy wspólnie stąd wiem że Horacio także był zachwycony Bieszczadami- przyrodą,
gościnnością, ludzką życzliwością, swoimi uczniami- tym z jaką chęcią przychodzili na lekcje i jakie robili postępy.
Razem byliśmy w odwiedzinach w kilku polańskich domach, jedna z gospodyń ujęła go pierogami z jagodami.
Bardzo się wszyscy zżyliśmy i zaprzyjaźniliśmy tak że prawie miesiąc wakacyjnej nauki minął niepostrzeżenie
szybko. Na koniec Horacio wymyślił miłe pożegnanie- każdy przyniósł ze sobą coś do jedzenia czy picia a nasz
nauczyciel sam upiekł ciasto!
Były łzy wzruszenia, prezenty, wymiana adresów i pamiątkowe zdjęcia.
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Fundacja Wspomagania Wsi i
Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukasiewicza
serdecznie zapraszają do
udziału w
konferencji: „Dziedzictwo
kulturowe wsi podkarpackiej
i małopolskiej - wiedza, dobre
praktyki,
wyzwania”. Konferencja
odbędzie się w dniach 10-11
października 2014 r. w
Bóbrce, w siedzibie Muzeum
Przemysłu Naftowego i
Gazowniczego.
Celem konferencji jest refleksja nad rolą i
znaczeniem dziedzictwa wsi dla
społeczności lokalnych woj.
podkarpackiego i małopolskiego, a także
nad możliwościami jego spożytkowania
dla rozwoju tychże społeczności.
Zapraszamy mieszkańców z woj.
podkarpackiego i małopolskiego:
działaczy wiejskich organizacji
pozarządowych, przedstawicieli
samorządów, Lokalnych Grup Działania,
instytucji kultury, a także osoby prywatne

Wydarzenia w GPZB:

Wspomnienia z „Wakacyjnej szkoły języka angielskiego w Polanie”c.d

Horacio odjechał z Polany z pięknymi albumami o
Polsce i Bieszczadach oraz polańską rzeźbą
dobrego duszka, który ma zawsze przypominać
mu polskich przyjaciół. Ci najmłodsi obdarowali go
również ślicznymi laurkami. Wszyscy zgodnie
orzekli że chcą aby Horacio za rok przyjechał
znów! Niestety zgodnie z zasadami programu za
rok może przyjechać już ktoś inny. Oby miał tyle
serca i ciepła co nasz Horacio!
W imieniu wszystkich uczniów i swojej rodziny
chciałam serdecznie podziękować pani Lucynie
Sobańskiej wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej za
wspaniałą wakacyjną przygodę i naukę języka
angielskieg

– wszystkich tych, dla których
dziedzictwo jest cennym zasobem.
Okazją do spotkania będzie 160
rocznica powstania przemysłu
naftowego na ziemiach polskich.
Podczas konferencji zostanie
zaprezentowana wydana przez
Fundację Wspomagania Wsi książka
pt. Rzecz o dziedzictwie na wsi, która
m.in. zachęca społeczności do
zwrócenia uwagi na rolę dziedzictwa
w rozwoju lokalnym. Ważną częścią
konferencji będzie wymiana
doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami realizującymi projekty na
rzecz dziedzictwa w regionie. W czasie
spotkania zaprezentują się także
instytucje mogące służyć radą i
pomocą w czasie realizacji projektów.
Zgłoszenie na konferencję odbywa
się poprzez elektroniczny formularz
dostępny pod adresem:
http://www.fundacjawspomaganiaws
i.pl/index.php?option=com_customfo
rms&view=customform&id=21
(prosimy kliknąć lub skopiować adres
do przeglądarki).
Wszelkie pytania prosimy kierować na
adres: dziedzictwo@fww.org.pl lub
telefonicznie do Krystiana
Połomskiego, Fundacja Wspomagania
Wsi, tel. 22 636 25 71 do 75.
Zgłoszenia do 3 października br.

Auto tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska
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Wydarzenia w GPZB:
Koszty udziału w konferencji pokrywa
Fundacja Wspomagania Wsi (posiłki,
noclegi,
przejazdy
pomiędzy
obiektami konferencyjnymi).

Wieści z realizacji projektu „Pamięć ocalona –
reaktywacja pomnika Aleksandra Fredro
jako początek ścieżki historyczno-przyrodniczej
nad Sztolnią.”
Stowarzyszenie,, NATCHNIENI BIESZCZADEM" w Cisnej w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-2014 realizuje
projekt Pamięć ocalona – Reaktywacja pomnika Aleksandra Fredro jako początek ścieżki historyczno-przyrodniczej
W I etapie działań nazwanym : Reaktywacja pomnika przeniesiono zapomniany i zniszczony pomnik z Dołżycy
do nowego miejsca wytyczonego wspólnie z Urzędem Gminy Cisna obok wejścia do sztolni , odbudowano
pomnik oraz zagospodarowano nowy terenu wokół niego, przygotowano i zamontowano tablicę informacyjno
– historyczną o związku rodziny Fredrów z Cisną i jej działalności związanej z wydobyciem rudy żelaza

Szkolenie "Dialog i
partnerstwo.
Współpraca
samorządów z
organizacjami
pozarządowymi"
Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich AKTA
serdecznie zaprasza na
bezpłatne szkolenie „Dialog i
partnerstwo. Współpraca
samorządów z organizacjami
pozarządowymi”, które
odbędzie się 23 września 2014 r.
o godzinie 14.30, w
Rzeszowskim Centrum
Organizacji Pozarządowych
przy ul. Warszawskiej 5/7.
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Wydarzenia w GPZB:

Wieści z realizacji projektu „Pamięć ocalona – reaktywacja pomnika Aleksandra
Fredro jako początek ścieżki historyczno-przyrodniczej nad Sztolnią.” cd.
W dniu 7 sierpnia 2014 roku odbyło się odsłonięcie pomnika Aleksandra Fredry w ramach realizacji projektu
„Pamięć ocalona – Reaktywacja pomnika Aleksandra Fredro jako początek ścieżki historyczno-przyrodniczej ”
Również symbolicznie odsłonięto odkryte przez Stowarzyszenie sztolnie rodziny Fredrów

Szkolenie poprowadzi Pani dr Anna
Kołomycew (politolog. Osoba
posiadająca szeroką wiedzę z zakresu
polityki regionalnej, zarządzania
publicznego, samorządu
terytorialnego, współpracy sektorowej
na poziomie lokalnym i regionalnym
oraz zaangażowania społecznego i
partycypacji) oraz Pan dr Bogusław
Kotarba (politolog, który swoje
zainteresowania naukowe koncentruje
na problematyce samorządu
terytorialnego, zwłaszcza gmin, oraz
na lokalnej i regionalnej polityce
rozwoju, z uwzględnieniem
uwarunkowań wynikających z
członkostwa Polski w Unii
Europejskiej).
Szkolenie odbywa się w ramach
projektu „Rzeszowskie Centrum
Organizacji Pozarządowych”,
współfinansowanego z budżetu
Miasta Rzeszowa oraz Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Zgłoszenia przyjmowane są na karcie
zgłoszeniowej, którą należy wypełnić i
odesłać na adres:
biuro@rcop.rzeszow.pl
Ilość miejsc ograniczona, Decyduje
kolejność zgłoszeń.
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Wieści z realizacji projektu „Pamięć ocalona – reaktywacja pomnika Aleksandra
Fredro jako początek ścieżki historyczno-przyrodniczej nad Sztolnią.” cd.
Po odsłonięciu pomnika odbył się panel dyskusyjny na temat nowych kierunków rozwoju sfery turystycznej
gminy Cisna ze szczególnym uwzględnieniem historii rodziny Fredrów w tej sferze. W panelu wzięli udział
przedstawiciele władz gminy, urzędu wojewódzkiego, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz
przedstawiciele Stowarzyszenia „Natchnieni Bieszczadem”.
Wśród gości panelu dyskusyjnego i odsłonięcia pomnika obecni byli m.innymi:
Profesor Marcin Rapacz, dr Manika Sasal, dr Mirosław Welz, dr Grażyna Stojak- Podkarpacki Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Przemyślu, Wicewojewoda Podkarpacki – Alicja Wosik, Wójt Gminy Cisna- Renata
Szczepańska, Lucyna Sobanska- wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej. Prezes Firmy Nexter Katowice Ireneusz
Heczko – prowadzący panel, Prezes Firmy ZETO – Rzeszów, przedstawiciel Radia Rzeszów, Przedstawiciel
Stowarzyszenia z Wetliny, studenci studiów doktoranckich z Poznania ,

Zaproszenie do udziału w
konsultacjach Erasmus+
Edukacja Szkolna
Fundacja Prawnikon pełni
funkcję konsultanta Erasmus+
Edukacja Szkolna w
województwie podkarpackim.
Serdecznie zapraszamy do czynnego
korzystania z konsultacji programu
Erasmus+ Edukacja Szkolna w każdy
poniedziałek w godzinach od 8:0016:00.
Konsultantem w województwie
podkarpackim jest Pani Patricia Mitro
z Fundacji Prawnikon.
Konsultacje odbywają się w
następujących formach:
- telefonicznie pod numerem +48 534
478 017 - mailowo : prawnikon@op.pl
- osobiście (po wcześniejszym
umówieniu terminu spotkania)
Grupa docelowa

Zebrani uczestnicy panelu zaznaczyli trzy filary potencjału rozwojowego dla gminy Cisna: bogata i różnorodna
historia rejonu, możliwość wytyczania nowych szlaków turystycznych z Cisnej, oraz działalność kulturowa w
obrębie festiwalu „Natchnieni Bieszczadem”. Wśród walorów historycznych wymieniono dawne wsie, dawną
architekturę żydowską i łemkowską, okopy z czasów I wojny światowej, oraz pozostałości włości i mienia rodu
Fredrów ze szczególnym uwzględnieniem sztolni rudy żelaza w okolicy Cisnej.
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- Pracownicy/ działacze/
wolontariusze organizacji
pozarządowych
- Nauczyciele/ pracownicy ośrodków
dydaktycznych - Młodzież - Osoby
zainteresowane

Wydarzenia w GPZB:
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Fredro jako początek ścieżki historyczno-przyrodniczej nad Sztolnią.” cd.

Ważne linki:

Wskazano również na potencjał rozwoju krótkich szlaków pieszych, długich szlaków rowerowych, ścieżek
przyrodniczych i edukacyjnych, a nawet ekomuzeum tematycznego w Cisnej i okolicy. Uczestnicy panelu
docenili dotychczasową działalność i dokonania Stowarzyszenia „Natchnieni Bieszczadem” w ramach festiwalu,
szczególnie w zakresie ożywienia pamięci o spuściźnie i historii rodziny Fredrów w Bieszczadach, warsztatów
„Po moich śladach”, „Bieszczadem Malowane”, konkursów poezji „Dźwiękosłowa” i konkursu piosenki.
Uczestnicy panelu wskazali na brak koordynacji działań oddolnych i inicjatyw społecznych i lokalnych, oraz brak
zgrania działań oddolnych i odgórnych. Zaznaczono znaczny kontrast pomiędzy energiczną i aktywną postawą
działań Stowarzyszenia „Natchnieni Bieszczadem”, a pasywną postawą władz i struktur państwowych w kwestii
działań na rzecz rozwoju ruchu turystycznego w Cisnej. Przedstawiciele władz wojewódzkich wyrazili chęć
rozwinięcia indywidualnego charakteru każdej z gmin Podkarpacia, oraz rozwijania nowej jakości marki
„Karpaty” w Polsce.
Panel zamknięto podkreśleniem konieczności lepszej współpracy i koordynacji działań na rzecz rozwoju sfery
turystycznej gminy Cisna, szczególnie poprzez tworzenie nowych szlaków, rozwijanie turystyki historycznej,
działalności edukacyjnej, oraz podtrzymanie działalności kulturowej.

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

Auto tekstu i zdjęć: Paweł Wierzbicki
www.mlode-bieszczady.pl

Wakacyjny koncert muzyki poważnej w Polanie
5 sierpnia w nowym kościele parafialnym w Polanie odbył się koncert z cyklu „Muzyka na szlaku bieszczadzkich
cerkwi”. Wystąpił chór Styllus Fantasticus pod dyrekcją Tomasza Ślusarczyka w składzie: Wioletta SzopaTomczyk- skrzypce, Dominika Małeck a-skrzypce, Alicja Sierpińska-skrzypce, Justyna Krusz-gamba, Mariusz Buryteorba, Tomasz Ślusarczyk- trąbka, Michał Tyrański- trąbka, Urszula Jasiecka- Bury- klawesyn.
Wysłuchaliśmy wspaniałych utworów z dworów Habsburgów XVII i XVIII w.
Dyrygent jak zawsze wprowadził nas w klimat epoki, opowiedział o wykonywanych utworach oraz
kompozytorach. Przez ponad godzinę słuchacze czuli się jak w jakieś sali koncertowej dzięki wspaniałej akustyce
polańskiego kościoła. Podobny koncert odbył się w roku ubiegłym dzięki staraniom księdza proboszcza
Stanisława Gołyźniaka i zaprzyjaźnionego z Polaną Tomasza Ślusarczyka.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku w polańskim kościele również wybrzmią cudowne utwory z dawnych
wieków i że te koncerty stanowiące wspaniałą ucztę dla duszy staną się nowa miejscową tradycją.
Karolina Smoleńska
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Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

