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Zapraszamy do lektury lipcowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Wprawdzie sezon
urlopowy w pełni, mamy jednak
nadzieję, że znajdziecie Państwo
chwilę wolnego czasu. Wszystkich,
którzy w te upalne dni pracują,
zapraszamy
do
nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:

10 solarów na 10
urodziny Greenpeace!

Staż w Szwajcarii
W ramach programu „Alpy Karpatom” realizowanego przez Fundację Karpacką Polska Fundacja
Bieszczadzka złożyła wniosek o zakwalifikowanie do udziału w stażu w Szwajcarii. Po weryfikacji wniosku i
przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, jako pracownik NGO zostałam skierowana na staż do szwajcarskiej
miejscowości Bassins.
Termin stażu obejmował okres od 30.06.2014 r. do 12.07.2014 r. Ze strony
organizatora zapewnione miałam: koszty podróży, zakwaterowanie,
wyżywienie oraz ubezpieczenie na czas podróży i pobytu.
Miejscowość Bassins to wioska oddalona 30 min drogi
samochodem od Genewy. Firma Distillerie de Basiins, w której odbywałam
staż od kilku pokoleń zajmuje się plantacją ziół, pozyskiwaniem z nich
olejków. Od roku wprowadzili też do swojej oferty kosmetyki z suszonymi
ziołami i olejkami eterycznymi, których produkcję zlecają innej firmie.
Pozyskane olejki eteryczne przez pewien czas przechowuje się w dużych zbiornikach, poddaje się je ekspertyzom,
potem przeważnie trafiają do firm wytwarzających perfumy.
W okresie od czerwca do połowy lipca organizują
również dni otwarte dla turystów. Dwa razy w sobotę teren
destylarni odwiedzają turyści. Gospodarze opowiadają o
historii firmy, procesie destylacji, pokazują najbliższe
plantacje rumianku szlachetnego, lawendy, pysznogłówki.
Na pokazy przyjeżdża również zaprzyjaźniona Pascal, która
zajmuje się aromaterapią.
Co roku Distillerie de Basiins przyjmuje na praktyki
uczniów szkół rolniczych z Francji. Plantacje są w dużym
stopniu uprawiane ręcznie. Moja praca opierała się głównie
na pracy na roli w polach estragonu. Pomagałam również
przygotowywać stoiska z kosmetykami podczas dni otwartych
dla turystów.
Gospodarze żyją w zgodzie z przyrodą, która uczy pokory i cierpliwości. Mieszkając u Ann i Jean –Marca
nauczyłam się również żyć bardziej ekologicznie – lepiej wykorzystywać surowce wtórne, w kuchni wykorzystywać
to, co daje nam natura. Bardzo ciekawym pomysłem była domowa produkcja syropów ziołowych ( z tymianku,
szałwii, estragonu), które są wystawiane na sprzedaż w dni otwarte.
W miejscowości Bassils nie znalazłam żadnych kolorowych krzykliwych szyldów, bilbordów czy
jakichkolwiek reklam. Mieszkańcy dbają o estetykę swoich domów, a zabudowania są spójne architektonicznie.
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Greenpeace Polska obchodzi w
tym roku dziesiąte urodziny. Z
tej okazji organizacja buduje aż
10 mikroelektrowni
słonecznych. Pierwsze
instalacje, zamontowane w
ramach kampanii “Uwolnij
energię!” na dachach szkół z
województwa lubuskiego, już
produkują energię elektryczną
ze słońca. Organizacja ogłosiła
też ogólnopolski konkurs
urodzinowy mający na celu
promocję zielonej energii.
W konkursie może wziąć udział
każdy – wystarczy na stronie
www.greenpeace.pl/konkurs
zgłosić osoby lub instytucje, które na
co dzień dzielą się swoją pozytywną
energią. Trzem wybranym
projektom Greenpeace ufunduje
mikroelektrownie wykorzystujące
odnawialne źródła energii (OZE). Z
przesłanych zgłoszeń, jury wraz z
internautami, wybierze trzy, które
zostaną zrealizowane. Łączna
wartość nagród to 100 000 złotych!

Wydarzenia w GPZB:

Staż w Szwajcarii cd.
Podczas mojego pobyty w Szwajcarii miałam również okazję
zobaczyć tradycyjne wytwarzanie serów w górskiej bacówce,
miasteczko Nyon oraz pospacerować ulicami Lozanny.

Rozwój energetyki odnawialnej to krok w
kierunku niższych rachunków za prąd
oraz niezależności energetycznej.
Nowoczesne instalacje produkujące
energię ze słońca, wiatru czy biomasy,
cieszą się ogromną popularnością. Z
badań CBOS wynika, że więcej inwestycji
w OZE chciałaby aż 89% obywateli. Mimo
tak optymistycznego podejścia Polek i
Polaków do tych przyjaznych ludziom i
środowisku technologii, rząd nie robi
wiele, by ułatwić dostęp do możliwości
produkcji energii elektrycznej na własny
użytek. Działacze Greenpeace nie chcą
czekać z założonymi rękami na zmiany w
prawie i już teraz wspierają tych, którzy
chcą zostać prosumentami, czyli
jednoczesnymi konsumentami i
producentami energii.
„Każdy z nas zna osobę lub organizację,
która czyni świat dobrym miejscem do
życia. My również chcemy zachęcać Polki
i Polaków do zmieniania na lepsze swojej
przestrzeni. Dlatego z okazji dziesiątych
urodzin Greenpeace w Polsce,
organizujemy konkurs, w którym ludzie
będą mogli obdarować innych słoneczną
energią. Fundując trzy mikroelektrownie
oparte o OZE,.

Autor tekstu i zdjęć: Jola Jarecka
3

Wydarzenia w GPZB:

Pożegnanie z wakacyjną szkołą języka angielskiego.
Gwarno i wesoło było w lipcu w Fundacji Bieszczadzkiej a to za sprawą rekordowej liczby dzieci i młodzieży
która skorzystała z tegorocznej edycji „Wakacyjnej szkoły języka angielskiego” w Ustrzykach Dolnych.
Na zajęcia, które prowadziła dwójka wolontariuszy z USA: Kaleigh McGregor i Daniel Watson uczęszczało prawie
100 „uczniów” w wieku od 3 lat do 24. Zajęcia z najmłodszymi odbywały się w Przedszkolu Nr 2, dzieci starsze i
młodzież przychodzili do siedziby fundacji. Poniżej drukujemy wywiad jaki z młodymi nauczycielami z USA
przeprowadziła stażystka z Fundacji Bieszczadzkiej Monika Buchtalarz:

Zgłoszenie do konkursu „Uwolnij Energię"
następuje za pośrednictwem formularza
konkursowego dostępnego na stronie
www.greenpeace.pl/konkurs. W
formularzu należy zgłosić osobę lub
instytucję, uzasadnić swój wybór oraz
dołączyć materiał fotograficzny lub
wideo. Do konkursu zgłaszać można
pełnoletnie osoby mieszkające w Polsce,
instytucje publiczne (np. szkoły,
przedszkola, schroniska dla zwierząt,
szpitale, hospicja, urzędy, biblioteki czy
domy kultury) oraz organizacje
pozarządowe. Zgłaszane podmioty muszą
posiadać tytuł prawny do obiektu, na
terenie którego miałaby powstać
mikroelektrownia OZE. Jedna osoba może
zgłosić maksymalnie 3 kandydatów.
Konkurs potrwa od 15 lipca do 12
września. Całość składa się z czterech
etapów: zgłoszeniowego (15 lipca - 10
sierpnia); wstępnej selekcji (11-31
sierpnia), z której wyłoniona zostanie lista
najatrakcyjniejszych projektów;
głosowania internetowego (1-9
września), w którym internauci zdecydują
o finałowej dziesiątce oraz fazy finałowej,
która zakończy się 12 września
ogłoszeniem zwycięzców przez jury
konkursu.
Szczegółowe informacje na
www.greenpeace.pl/konkurs.
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Wydarzenia w GPZB:
Wywiad z Kaleigh McGregor i Danielem Watson
M: Witam. Czy moglibyście powiedzieć kilka słów o sobie, swoim życiu, miejscu gdzie żyjecie, ludziach was
otaczających.
K: Nazywam się Kaleigh McGregor, studiuję marketing w Tulane University w Nowym Orleanie, mój dom
rodzinny znajduje się w Petersburgu w Pensylwanii. Mam 2 siostry, które są bliźniaczkami i dwóch braci.
D: Ja nazywam się Daniel Watson studiuję ekonomię w Georgetown Uniwersity w Waszyngtonie a pochodzę z
Chicago, Illinois. Mam dwie siostry i psa.
M: Gdzie znaleźliście informacje na temat programu Learning Enterprises.
K: Mój brat uczestniczył w takim programie kilka lat temu i po swoim powrocie zafascynował mnie
opowieściami, więc jak najszybciej chciałam się zgłosić.
D: Ja informacje uzyskałem od przyjaciela, który również uczestniczył w podobnym programie.
M: Czy była to ciężka decyzja, może obawialiście się czegoś.
K: Nie mieliśmy żadnych obaw związanych z podjęciem decyzji, zawsze chciałam odwiedzić Europę, więc kiedy
tylko nadarzyła sie okazja, skorzystałam.
D: Ja na początku miałem jechać do Panamy w Hiszpanii, ponieważ dobrze znam język hiszpański, ale w
ostatniej chwili plany się zmieniły i jestem tutaj, czego wcale nie żałuję.
M: Czy jest to Wasz pierwszy raz w życiu, kiedy pełnicie rolę nauczyciela, i czy spodobało Wam się to.
K: Ja po raz pierwszy uczę i jest to bardzo ciekawe doświadczenie.
D: Jeśli chodzi o mnie, kiedyś uczyłem, ale w USA i naprawdę mi sie to podoba.
M: Jak liczne są grupy, i czy mieliście jakieś problemy z uczniami.
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Akademia Aktywnych
Obywateli - Podkarpackie
Inicjatywy Lokalne
Pierwsze w historii województwa
podkarpackiego takie pieniądze dla
młodych stowarzyszeń i grup
nieformalnych. Już w tym roku czeka na
nich blisko 500 tys. zł a to dopiero
początek gdyż mamy dla nich ponad
milion złotych w kolejnych dwóch latach!
Fundacja Fundusz Lokalny SMK wraz z
partnerami: Stowarzyszenie Dębicki Klub
Biznesu, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi
Niżańskiej” oraz Fundacja GENERATOR
INSPIRACJI wygrała konkurs z
innowacyjnego priorytetu pierwszego
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jest to
fantastyczna wiadomość gdyż oznacza, że
w tym roku oraz kolejnych dwóch latach
zorganizujemy konkursy grantowe dla
młodych stowarzyszeń i grup
nieformalnych z województwa
podkarpackiego z ogólną pulą na granty
w wysokości 1.500.000,00 zł.

Wydarzenia w GPZB:
Wywiad z Kaleigh McGregor i Danielem Watson c.d
K: Rano pracujemy z dwiema grupami w przedszkolu a później cztery grupy w wieku od szkoły podstawowej do
szkoły średniej. Pomimo że jest to długi czas, jest on mile spędzony.
D: Ja mogę to tylko potwierdzić.
M: Po 4 tygodniach spędzonych w Polsce ucząc, czy myślicie że moglibyście zostać nauczycielami w przyszłości.
K: Swoją przyszłość wiążę z ekonomią, więc nadal chcę się kształcić w tym kierunku.
D: Ciężko jest zdecydować mając 20 lat, nie myślałem o tym wcześniej.
M: Czy uważacie, że realizacja takiego programu jak Learning Enterprises, jest dobrym pomysłem.
K: Oczywiście jest to bardzo dobry pomysł, ludzie mogą w wolnym czasie uczyć się nie pod przymusem szkoły,
tylko na podstawie zabawy, rozmowy, wymiany poglądów, oni tutaj przychodzą ponieważ tego chcą.
D:Uważam tak samo, poza tym że korzystają ludzie którzy się uczą, korzystamy i my. Dzięki temu możemy
zwiedzić inne kraje, poznać nowych ludzi, ich kulturę.
M: Kaleigh przez pierwszy tydzień mieszkałaś w innej bieszczadzkiej miejscowości, czy możesz powiedzieć co się
wydarzyło, że teraz jesteś tutaj.
K : To była bardzo mała miejscowość, my przyjechaliśmy tutaj żeby uczyć, a tam na zajęcia przychodziło tylko
kilkoro dzieci, i do tego bardzo nieśmiałych, więc przez cały dzień nie miałam co robić, dni bardzo się dłużyły i za
zgodą rodziny u której byłam, i tej u której jestem teraz, mogłam przenieść się do Ustrzyk Dolnych, gdzie zajęcia
mam od rana do godzin popołudniowych.
M: Przez cały pobyt mieszkacie w polskich domach, z polską rodziną, co możecie powiedzieć o Polakach i ich
codziennym życiu.
K: Ogólnie niewiele różnicie się od Amerykanów, codzienne życie wygląda bardzo podobnie. Macie nieco inne
jedzenie, chyba bardziej naturalne.
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W tym roku konkurs będzie ogłoszony
przez cały lipiec a mini projekty będzie
można realizować przez max. 3 miesiące.
Dla wszystkich zainteresowanych odbędą
się powiatowe spotkania szkoleniowe i
indywidualne doradztwo. Pojedyncze
granty będą wynosić do 5.000 zł.
Informacji o projekcie: Akademia
Aktywnych Obywateli - Podkarpackie
Inicjatywy Lokalne szukaj na naszej
stronie: www.fundacjasmk.pl oraz w
mediach i na portalach samorządów
powiatowych.
Z perspektywy rozwoju wolontariatu oraz
oddolnych inicjatyw w naszym
województwie podkarpackim jest to
projekt jest niezwykle ważny, dlatego
prosimy rozsyłać tą wiadomość do
możliwie jak największej liczby osób z
woj. podkarpackiego które będą
zainteresowane naszymi działaniami oraz
włączać się do naszych działań
animacyjno – informacyjnych.
Zapraszamy
W imieniu zespołu projektu
Stanisław Baska

Wydarzenia w GPZB:

Rekrutacja do projektu "My też
jesteśmy kulturalni"

Wywiad z Kaleigh McGregor i Danielem Watson c.d
D: Ja zauważyłem że jesteście bardzo opiekuńczy względem innych, wystarczy że miałem nieco inna minę, np.
byłem zamyślony a ktoś z rodziny u której jestem od razu pytał się czy coś się stało, albo czy coś mi dolega. To
bardzo miłe, u nas czegoś takiego nie ma. A i jeszcze jedno nigdy nie pozwolicie, żeby ktoś był głodny.
M: Czy byliście gdzieś jeszcze poza Ustrzykami Dolnymi.
K: Tak, ogólnie rodziny które się nami opiekują, znają się, więc podróżowaliśmy razem. Byliśmy na Słowacji, w
Krakowie, w Ustrzykach Górnych, nad Zalewem Solińskim.
M: Jesteście tutaj jeszcze kilka dni, czy macie jakieś plany poza nauczaniem.
K: Chcemy zrobić przyjęcie pożegnalne w podziękowaniu dla rodzin które nas przyjęły, oferując im nasze
specjały m.in. pancakes. Chcemy również podziękować Fundacji Bieszczadzkiej, która zaopiekowała sie nami,
udostępniła nam sale, oraz zorganizowała tak liczne grupy słuchaczy.
M: Jeżeli mielibyście w przyszłości możliwość wzięcia udziału w podobnym projekcie, czy zdecydowalibyście się.
K :Tak.
D :Jak najbardziej.
M: Czy chcielibyście dodać coś od siebie.
K: Chcielibyśmy podziękować wszystkim, których spotkaliśmy tutaj.

Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w Stróżach zaprasza
osoby niepełnosprawne z województwa
podkarpackiego do udziału w projekcie
„My też jesteśmy kulturalni, którego
celem jest ocena obiektów kultury pod
kątem dostępności dla osób
niepełnosprawnych. W ramach projektu
przewidziany jest 3-dniowy wyjazd
szkoleniowo-integracyjny w dniach 1517 sierpnia 2014 r. oraz wizytacja
obiektów kultury (teatry, kina, muzea,
obiekty sportowe itp.).
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w Stróżach uprzejmie
informuje, że w ramach projektu
współfinansowanego ze środków PFRON
„My też jesteśmy kulturalni” aktualnie
prowadzona jest rekrutacja uczestników
do projektu.
Uczestnikami projektu mogą być:
1.
2.
3.

D: Dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie. I za super spędzony czas.
M: Dziękuje Wam bardzo za rozmowę.
K i D: Dziękujemy
P.s Fundacja Bieszczadzka dziękuje bardzo Państwu Bożenie i Januszowi Bałkotom oraz Annie i Grzegorzowi
Mokrzyckim za przyjęcie do swoich rodzin wolontariuszy Kaleigh i Daniela
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osoby niepełnosprawne
w wieku 18 – 50 lat,
zamieszkujące na terenie
Województw: małopolskiego i
podkarpackiego
4. posiadające orzeczenie o znacznym
(8 osób z terenu Podkarpacia),
umiarkowanym (6 osób z terenu
Podkarp.) oraz lekkim (1 osoba)
stopniu niepełnosprawności. Łącznie
15 z terenu woj. podkarpackiego

Wydarzenia w GPZB:

W ramach projektu przewidziano między
innymi:

Ustrzycki Jarmark Turystyczny-fotoreportaż

1.

3-dniowy wyjazd integracyjnoszkoleniowy w okolice Bielska –
Białej w terminie 15 – 17 08.2014 r.

Podczas tego wyjazdu odbędą się: warsztaty
dziennikarskie i zajęcia z autoprezentacji.
1.

W dniu 20 lipca 2014 roku na Rynku w Ustrzykach Dolnych odbył się Ustrzycki Jarmark Turystyczny. Zwiedzający
mogli znaleźć interesujące materiały i wydawnictwa na stoiskach promocyjnych, zakupić produkty lokalne,
wyroby rękodzieła i bieszczadzkich artystów, wziąć udział w ciekawych warsztatach rękodzielniczych i spędzić
popołudnie przy występach zespołów muzycznych.

Wizytację obiektów kultury (muzea,
teatry, kina, stadiony sportowe itp.),
w których uczestniczyć będzie 1
osoba niepełnosprawna wraz z
asystentem oraz dziennikarzem.
Beneficjentom projektu będzie
przysługiwał zwrot kosztów dojazdu
do obiektu wg stawki ustawowej za 1
km (0,8358 zł) oraz zostaną
zapewnione bilety wstępu dla osób
niepełnosprawnych oraz ich
asystentów.

Każdy z uczestników przeprowadzi wizytację 6
obiektów kulturalnych oceniając ich
dostępność pod kątem osób
niepełnosprawnych.
Więcej informacji można uzyskać pod nr
telefonu: 662 205 002
Regulamin projektu oraz formularze
zgłoszeniowe dostępne są na stronie
internetowej: kulturanawozku.pl
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Wydarzenia w GPZB:

Ustrzycki Jarmark Turystyczny-fotoreportaż c.d

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
Wycieczka do Warszawy i Kazimierza Dolnego.
Końcem maja, tradycyjnie w naszej szkole odbyła się wycieczka szkolna. Tym razem celem naszej podróży, była Warszawa i Kazimierz Dolny nad Wisłą. W
stolicy głównymi punktami zwiedzania, na który wszyscy czekaliśmy było: Centrum nauki Kopernik, stadion narodowy oraz ZOO. Ponadto zwiedziliśmy również
Sejm, Muzeum Wojska Polskiego oraz stare miasto i Zamek Królewski. Jednak wszyscy uczniowie z niecierpliwością czekali na wieczór i noc, kiedy to z godnie z
tradycją wycieczek szkolnych, dzieją się najciekawsze i szalone rzeczy. Nauczyciele oczywiście dzielnie pełnili dyżury na korytarzach, ale to nie zniechęcało
nikogo do podejmowania prób opuszczenia swoich sypiali i udania się na nieformalne spotkania do innych pokoi. W trakcie tych długich godzin nocnych
omawialiśmy również plan naszej kampanii regionalnej w ramach Projektu Młode Bieszczady, która miała się odbyć niedługo po naszym powrocie do Cisnej.
Dyskusje na ten temat trwały niekiedy długo i obfitowały w nowatorskie pomysły i rozwiązania.
Ostatniego dnia, wracając w Bieszczady, zwiedzaliśmy Kazimierz Dolny.

Tekst: Dorota Czarska
Zdjęcia: Anna Bechta Kwilosz
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Zakończenie roku szkolnego 2013/14. Gimnazjum w Cisnej.
W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień końca roku szkolnego. Od tygodnia trwały intensywne próby przedstawienia klasy III i II gimnazjum. Dzień był pełen
wzruszeń i łez. Z jednej strony cieszyliśmy się perspektywą dwóch miesięcy wakacji, z drugiej strony wiedzieliśmy że z kilkunastoma osobami nie spotkamy się
już we wrześniu. Żegnaliśmy też młodzież, która była zaangażowana w realizację projektu Młode Bieszczady.
Podziękowania i wręczanie nagród wyróżnionym uczniom nie miało końca. W tym roku nasze gimnazjum mogło pochwalić się wieloma sukcesami min: bardzo
dobrym wynikiem na egzaminie klas III, sukcesami sportowymi oraz sukcesami w różnych konkursach na szczeblach powiatowych i rejonowych. Tak więc
humory nam dopisywały. Życzmy więc sobie udanych wakacji, po tak pracowitym roku szkolnym.
Tekst: SU Gimnazjum

Podsumowanie projektu Młode Bieszczady.
Przez dwa lata byłam koordynatorem projektu młode Bieszczady w Gimnazjum w
Cisnej. Wiele się przez ten czas w mojej szkole wydarzyło, ale to co najważniejsze
moim zdaniem, wielu rzeczy się też nauczyłam. Przede wszystkim miałam
możliwość zaproponować swoim uczniom ciekawe formy spędzania czasu z
młodzieżą z innych gimnazjum, co zaowocowało wieloma przyjaźniami. Podczas
tych wspólnych wyjazdów młodzież mogła uczestniczyć w ciekawych warsztatach,
wymieniać się doświadczeniami uczyć się od siebie nawzajem. Ja też poznałam
wielu nowych nauczycieli, którzy okazali się wspaniałymi ludźmi i mam nadzieję, że
te znajomości będą nadal trwały. Specyfika szkół w Bieszczadach polega również na
tym, że szkoły są od siebie bardzo oddalone. Nie mam okazji na co dzień spotykać
się z innymi nauczycielami. A w wielu sytuacjach szkolnych takie kontakty i
wymiana doświadczeń jest nieoceniona. Dlatego cieszę się z tych nowych relacji
koleżeńskich, bo to ma dla mnie szczególną wartość. Już dzisiaj wiem, ze z
niektórymi szkołami na pewno będę chciała realizować nowe pomysły i projekty.
Tekst: Dorota Czarska
Zdjęcia: Klaudia Dziechciarz
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Dni Leska
30 czerwca obchodziliśmy Dni Leska – święto naszego miasta. Z tej okazji wraz z uczniami wszystkich szkół wzięliśmy udział w żakinadzie- wesołej zabawie
polegającej na udziale w korowodzie i prezentacji każdej ze szkół . W Ratuszu młodzieży została przekazana władza przez Panią Burmistrz Barbarę Jankiewicz.
Przedstawicielką naszej szkoły była Julia Kosiek wiceprzewodnicząca SU.
Nasza szkoła zdobyła 2 miejsce za najlepszą prezentację a uczniowie Patryk Janas i Tomasz Nowak wywalczyli dla nas puchar za najciekawszy strój.
Pogoda nas w tym dniu nie rozpieszczała ale atmosfera była gorąca i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne takie radosne spotkanie .

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Lewandowska
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Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
W czwartek 10 kwietnia w schronisku młodzieżowym Bieszczadnik policjanci z Leska przeprowadzili eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Ideą turnieju jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa
ruchu drogowego, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa młodzieży szkolnej. W turnieju wzięli udział przedstawiciele sześciu gimnazjów z powiatu leskiego.
Uczniowie rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, pokonywali na rowerze tor przeszkód jak również udzielali pierwszej pomocy
poszkodowanym w pozorowanym wypadku.
W końcowym podsumowaniu wszystkich konkurencji najlepszymi okazali się:
I miejsce - Gimnazjum z Uherzec Mineralnych,
II miejsce - Publiczne Gimnazjum z Leska,
III miejsce - Gimnazjum z Mchawy.
Nasza drużyna wystąpiła w składzie:
- Radosław Hańczyk,
- Karol Podkalicki,
- Eryk Ginda.
Opiekunem grupy był pan Ryszard Wolan. Gratulujemy !
Autor tekstu: Jakub Strzemecki

Echa kampanii projektowej w gimnazjum w Lesku.
W projekcie Młode Bieszczady przewidziana była kampania środowiskowa, której celem było poznanie
środowiska i postaci z nim związanych. Zorganizowano cztery konkursy , w których wzięli udział uczniowie
prezentując swoją wiedzę o regionie i postaciach z nim związanych oraz talenty z zakresu fotografii ,
plastyki i muzyki i wokalu. Ponadto odbyły się spotkania z przewodnikiem górskim Pawłem Grzybowskim ,
który na spotkaniu opowiadał ciekawe historie związane z Bieszczadami , Waldemarem Kordyacznym –
artystą malarzem, którego zainspirowały Bieszczady. Efektem tego były też piękne prace naszych uczniów.
W fotografii przedstawiono piękne pejzaże i cudowne zjawiska przyrodnicze. Wszystko to zostało
wyśpiewane w piosence Bieszczadzkiej . Zwycięzcami konkursów zostali: Kamila Walko , Iwo Boczar, Natalia
Miętus, Jagoda Wójcicka i zespół „Napaju”. Wszyscy uczestnicy otrzymali wartościowe nagrody a ich prace
można było oglądać w holu BDK podczas podsumowania projektu.
Autor tekstu: Dominika Beluch
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Przekazanie anioła
Zakończenie projektu Młode Bieszczady w Gimnazjum w Lesku miało miejsce 4 czerwca w Bieszczadzkim Domu Kultury. Sygnałem do rozpoczęcia Kampanii
środowiskowej był Bieszczadzki Anioł Wolontariusz, który przybył do nas z Czarnej i został odebrany na zamku Kmity przez dwie legendarne postacie z nim
związane tj. czarną i białą damę. Uczniowie opowiedzieli koleżankom z Czarnej dwie legendy a następnie przenieśli anioła do BDK, gdzie patronował naszym
uroczystościom.
Popołudniową porą nasza grupa projektowa wraz z Panią Dyrektor Alicją Lewandowską , opiekunami SU przewiozła anioła do Bezmiechowej na szybowisko.
Tam w plenerze przy pięknej słonecznej pogodzie z widokiem na całe pasmo Bieszczad i tęczą , która się nad nami pojawiła przekazaliśmy anioła młodzieży z
gimnazjum w Wojtkówce. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze wspólnym śpiewie. Wysłuchaliśmy recytacji i informacji związanej z miejscem w
którym się spotkaliśmy.

Tekst i zdjęcia: Ewelina Buczek, Monika Ziobrowska

14

Smutno się rozstawać.....
To już dwa lata minęły od rozpoczęcia projektu i nastała chwila refleksji i
podsumowania. Bardzo ucieszyliśmy się gdy nasze leskie Gimnazjum
zakwalifikowało się do projektu Młode Bieszczady. Motorem do działania była
nasza Pani Dyrektor Alicja Lewandowska, która przez cały czas współuczestniczyła,
wspierała i współpracowała z Samorządem Uczniowskim. Pracowaliśmy w 17
osobowej grupie młodych ludzi , którym na sercu było dobro szkoły. Rozpoczęliśmy
od warsztatów w CDN w Sanoku , które oprócz merytorycznej i fachowej wiedzy
przekazanej nam przez prowadzące te spotkania dały nam możliwość bliższego
poznania i nawiązania przyjaźni. Przenieśliśmy to do naszych szkół, gdzie
dzieliliśmy się zdobyta wiedzą z naszymi uczniami, którzy uczyli się współpracy i
poznawali lepiej struktury i prawa jakie ma Samorząd Uczniowski. Udział w
wyjazdowych warsztatach to nie tylko możliwość spotkania się w grupach ale
ogrom wiadomości i umiejętności pozwalający nam pracować efektywniej i
czerpać radość z tego co robimy w szkole. Uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej ,
organizowanie wyborów do SU ,
i Kampania środowiskowa to chwile, gdy młodzież poznawała na czym polega i z
czym się wiąże samorządność, ze nie jest to jedynie reprezentowanie danej grupy
społecznej ale służba innym poprzez mądre i odpowiedzialne działania. Aby praca
była efektywniejsza należy dbać tez o dobre samopoczucie, dlatego nie brakowało
tez chwil na relaks i miłe towarzyskie spotkania poprzedzone dzieleniem się tym co
robimy i potrafimy. Przez te dwa lata bardzo zbliżyliśmy się do siebie ,
nawiązaliśmy znajomości i przyjaźnie i nauczyliśmy się dzielić tym co potrafimy i co
robimy a połączyła nas wszystkich MIŁOŚĆ DO BIESZCZAD . Bardzo dziękujemy
Pani Lucynie Sobańskiej i Pani Alicji Gruza za to,że miały taki pomysł i doskonale
nad wszystkim czuwały i panowały organizacyjnie ich serdeczność , pogodę ducha i
uśmiech na twarzy bez względu na pogodę. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy by
kolejne projekty były tak udane jak ten w którym miałam okazje wraz z moimi
uczniami uczestniczyć.
Koordynator projektu w Publicznym Gimnazjum w Lesku: Jolanta Armata
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Wyjazd do kina- gimnazjum w Tarnawie
W czerwcu w ramach projektu ,,Młode Bieszczady’’ odbył się wyjazd do kina Helios w Rzeszowie. Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali grupę
chętnych na wycieczkę i zamówili bilety. Tytuł filmu był utajniony oprócz gatunku i miał być niespodzianką dla reszty uczestników wycieczki. Gdy już doszło do
wyjazdu, każdy kto siedział w busie był radosny, podekscytowany i ciekawy o czym będzie film. Gdy po raz pierwszy weszliśmy do budynku można się było
poczuć jak gwiazda filmowa. Czerwony dywan, skórzane kanapy, lustra i gwieździste niebo nad głową. Było świetnie. Potem weszliśmy do ciemnej sali
kinowej, aby obejrzeć wybrany film. Była to ,, Transcendencja’’ z Johnym Deppem w roli głównej . Film przedstawiał historię, która może zdarzyć się w realu
osobom, które cały swój czas poświęcają na siedzenie w sieci. Po ponad dwóch godzinach przed wielkim ekranem zdrętwiali, ale zadowoleni wyszliśmy na
zewnątrz, żeby wrócić do domu. Każdy uczestnik wycieczki dzielił się swoją opinią na temat filmu. Każda była pozytywna. Zapakowaliśmy się do autokaru i
udaliśmy się do domu. Lecz co to za wyprawa bez wizyty w Mc’ Donaldzie i zjedzenia frytek, czy wypicia koli. Do domów przyjechaliśmy dość późno bo po
23:00 .
Następnego dnia w szkole zaczęły się pytania, kiedy następny wyjazd, ale to pewnie w przyszłym roku szkolnym.
Autor tekstu: W.K.

Pożegnania nadszedł czas…..
Czerwiec – ostatni miesiąc szkoły, ostatni szczególności dla nas,
trzecioklasistów, którzy 27 czerwca na stałe pożegnali się z murami tej
szkoły.
Zanim jednak to się stało w naszej szkole odbyła się zabawa tzw.
Wieczorek pożegnalny. Była to impreza dla przyszłych absolwentów i
nauczycieli, którzy przez ostatnie trzy lata niestrudzenie przybliżali nam
w nieznane nam dotąd tajniki wiedzy.
Wszystko tradycyjnie, jak co roku, rozpoczęło się od zatańczenia
poloneza, potem przyszła pora na zabawę taneczną. Poprowadził ja DJ,
który na wstępie wybrał starostę i starościnę. Byli oni odpowiedzialni za
tworzenie imprezowego klimatu oraz zachęcenia do udziału w zabawach.
W czasie wieczorku nie zabrakło testów sprawdzających „wiedzę”, jaką
nabyliśmy w gimnazjum . Była ona sprawdzana w różnych konkursach.
Jedną z konkurencji był taniec przedstawicieli klas z wychowawcami,
przewodnicząca szkoły miała natomiast zatańczyć z panem dyrektorem.
Inną ciekawa zabawa był taniec na gazecie, który od uczestników
wymagał pomysłowości i dobrej współpracy.
Wszystkim zabawą towarzyszyło dużo radości, jak to jednak bywa przy
pożegnaniach, nie obyło się także bez łez wzruszenia spowodowanymi
myślą o rozłące.
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Naszym ostatecznym pożegnaniem był
jednak apel kończący rok szkolny. Pojawiły
się na nim podziękowania kierowane w
stronę nauczycieli oraz naszych rodziców. Nie
zabrakło tez słów uznania dla nauczycieli za
ich trud i wytrwałość w przekazywaniu nam
wiedzy.
Mimo żalu goszczącego w naszych sercach
apel zachowany był w entuzjastycznym
nastroju. Przedstawione scenki były parodią
takich dzieł, jak „Zemsta”, „Dziady”, czy „Pan
Tadeusz”.
Całość zakończyła się „Piosenką absolwenta”,
wraz z melodia której udaliśmy się do klas na
ostatnie spotkanie z wychowawcą i odbiór
świadectw.
Pożegnania i uściskom nie było by końca
gdyby nie fakt, że właśnie zaczynają się
wakacje, czas odpoczynku i dobrej zabawy!!!
„Do widzenia Przyjaciele, wspólnych spraw
mieliśmy wiele, dziś ta nitka się urywa, coś
się kończy, a coś się zaczyna…”
Autor tekstu: Klaudia Tkacz
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Przywitanie przyszłych gimnazjalistów
23 czerwca Samorząd Uczniowski przygotował przywitanie uczniów obecnych szóstych klas szkół podstawowych w Tarnawie Dolnej, Czaszynie i Łukowym.
Po odbytym projekcie „Młode Bieszczady” o wiele łatwiej zorganizować nam takie spotkanie.
Przygotowaliśmy dla szóstoklasistów kilka atrakcji. Na początku oprowadziliśmy uczniów w trzech grupach po szkole przedstawiając im ciekawe zakątki
naszego gimnazjum – od sal lekcyjnych po stołówkę. Przy okazji przyszli uczniowie naszej szkoły mogli dowiedzieć się czegoś ciekawego o ich przyszłych
nauczycielach .

Po wprowadzeniu gości na salę gimnastyczną czekała na nich kolejna atrakcja - wystąpienia artystyczne pokazujące uzdolnienia naszych gimnazjalistów
(żonglerka piłką, gry na instrumentach oraz śpiew). Następnie zorganizowaliśmy konkurs wiedzy na wesoło oraz konkurs sprawnościowy złożony z biegu z
przeszkodami, strzałem piłki na bramkę oraz rzutem do kosza, a także przeciąganiem liny. Nagrodą był uścisk dyrektora oraz dyplom.
Na koniec zaprosiliśmy wszystkich zebranych do wspólnej zabawy tańcząc „Belgijkę”. Po przywitaniu przygotowanego przez Samorząd Szkolny zebranych
gości przywitał Pan Dyrektor, który przedstawił przybyłym uczniom parę ważnych spraw oraz przekazał broszurki z istotnymi informacjami. Po tym
pożegnaliśmy się z nimi odprowadzając ich do szkolnych autobusów. W tym dniu byli to nasi goście, ale po wakacjach, będą w naszej społeczności szkolnej.
Na pewno spędzą tu mile następne trzy lata (albo dłużej)  .

Autor tekstu: Gosia J.
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Na koniec - po projekcie „Młode Bieszczady”…
Szczerze powiedziawszy, kiedy zaczynaliśmy miałem spore obawy, czy się uda. Czy będzie można na tyle zmotywować młodzież, aby brała udział
w dodatkowych zajęciach, aby zaangażować ich w dodatkowe prace i oczekiwać od nich twórczych i pomysłowych działań.
Moje obawy dość szybko zostały rozwiane. Zaciekawienie projektem było na tyle duże, że nie musiałem szukać i namawiać uczniów – wręcz
przeciwnie, musiałem zrobić selekcję wśród licznych zgłoszeń do 16-osobowej grupy reprezentującej Samorząd Uczniowski.
Dzięki spotkaniom szkoleniowym w sanockim CDN-ie mogłem poprowadzić zajęcia z uczniami, które przez specjalnie dobrane metody aktywne,
gry i zabawy mogły na tyle zaciekawić uczestników, że trudno było zakończyć z nimi zajęcia, a nadmienię, że odbywały się one po programowych
godzinach lekcyjnych. Nie dość, że uczniowie chętnie uczestniczyli w tego typu spotkaniach, to bardzo szybko podjęli wyzwania zaplanowanych
działań. Po przeanalizowaniu praw dziecka i ucznia w dokumentach prawnych stworzyliśmy wreszcie właściwy regulamin Samorządu
Uczniowskiego (wprawdzie już taki regulamin w naszej szkole istniał, ale wymagał on na tyle gruntownych zmian, że stworzyliśmy go od nowa).
Zaroiło się od plakatów i ulotek informujących uczniów o stworzonym regulaminie, praw uczniowskich i zachęcenia do zgłaszania pomysłów i ich
realizacji w celu uatrakcyjnienia życia szkolnego. W tych i innych działaniach bardzo pomocne były artykuły, które otrzymała szkoła w ramach
projektu (tablica suchościeralna flipchart wraz zestawem pisaków, gąbką oraz arkuszami bloków, dyktafon oraz pendrive) .
Na kolejne efekty projektu nie trzeba było długo czekać. Uczniowie podejmowali akcje ogólnoszkolne, dzieląc się zadaniami i realizując ciekawe
pomysły coraz sprawniej i efektywniej. Wśród nich były: dyskoteki z karaoke, mikołajki z Mikołajem i aniołkami oraz losowanymi prezentami,
poczta walentynkowa, dzień kobiet i dzień chłopaka, w których dziewczyny i chłopcy przebierali się w zabawne stroje parodiujące niektóre
postacie, akcje i zbiórki charytatywne (m.in. dla Domu Dziecka, Szlachetna Paczka), Dzień Sportu, Dzień Wiosny, konkursy szkolne (na najlepszą
choinkę, najlepszą ozdobę świąteczną, najlepszą gazetkę klasową, najlepszy artykuł…) i inne.
Niemal każde z tych działań publikowano na szkolnej stronie internetowej, a w publikacjach tych zaangażowali się sami uczniowie. Dzięki
dodatkowym zajęciom informatycznym w ramach projektu, uczniowie mogli sami stworzyć podstrony i tworzyć galerie zdjęciowe. Oprócz tego
Samorząd Uczniowski wydawał drukowaną gazetkę szkolną, gdzie powyższe akcje uczniowskie były opisywane i gdzie pojawiały się artykuły
uczniów.
Dobrą okazją do prezentacji efektów projektu (na które składały się też wyjazdy terenowe wraz z warsztatami) były orgaznizowane pikniki
szkolne pod nazwą „Festyn Zdrowia”, szczególnie ten podsumowujący cały projekt, a poprzedzony działaniami promującymi walory środowiska
lokalnego. Uczniowie stanęli na wysokości zadania angażując się w realizację niemałego przedsięwzięcia.
Projekt zadziałał. To był naprawdę świetny pomysł. Uczniowie potrafili samodzielnie się organizować i podejmować właściwe decyzje
prowadzące do realizacji działań podnoszących atrakcyjność życia szkolnego uczniów oraz zwiększając jakość szkoły. Mam nadzieję, że uda się
ten stan utrzymać jak najdłużej…
Jarek Bochnak - szkolny koordynator projektu
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„Zakończenie wyjazdów w ramach projektu „Dobry wybór” w ZSP w Uhercach Mineralnych
W piątek 6 czerwca 36 naszych gimnazjalistów wzięło udział w 3
dniowej wycieczce do Krakowa i Wieliczki. Była to ostatnia
wycieczka fundowana ze środków europejskich w ramach
kończącego się już projektu "Dobry Wybór" realizowanego w
naszej szkole we współpracy z Fundacją Bieszczadzką.
Razem z naszymi opiekunami p. Jolantą Jarecką z Fundacji
Bieszczadzkiej oraz nauczycielami p. Małgorzatą Burkiet i p.
Marcinem Solonem mieliśmy okazję zwiedzić podziemia Krakowa,
muzeum AK, Muzeum UJ Collegium Maius. Odbyliśmy również
wędrówkę szlakiem synagog po Starym Rynku. Zwięczeniem naszej
wyprawy było zwiedzenie kopalni soli w Wieliczce. Zmęczeni
trudami wycieczki w niedzielne popołudnie dotarliśmy z powrotem
do domu.

Wyjazd studyjny do Szwajcarii- warto powspominać
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowanego przez Gminę Olszanica w projekcie pn.
„Inkubator aktywnych obywateli – szwajcarskie standardy w polskich realiach” uczniowie Gimnazjum w Olszanicy i Uhercach Mineralnych wzięli
udział w pięciodniowym wyjeździe studyjnym do Szwajcarii. Celem projektu, dofinansowanego przez Fundusz Study Tour, było nawiązanie
współpracy w zakresie modelowych rozwiązań pracy samorządu uczniowskiego i gminnego, a w efekcie rozwinięcie postawy i aktywności
obywatelskiej.
Naszą niezwykłą wędrówkę po Europie rozpoczęliśmy w piątkowy wieczór 25 kwietnia. Podróżując nocą przez Słowacje, sobotnim
rankiem dotarliśmy do stolicy Austrii - Wiednia. Choć przywitał nas on ulewnym deszczem, nie mogliśmy odpuścić sobie zwiedzenia choćby
maleńkiej jego części. We Wiedniu mogliśmy podziwiać pałac Schönbrunn. Przy pałacu znajduję się park i piękne ogrody. Na wzgórzu za pałacem
znajduję się łuk triumfalny.
Udając się w kierunku Szwajcarii przejeżdżamy przez Bawarię. Późną nocą docieramy do Heiden, w północno-wschodniej Szwajcarii, gdzie wita
nas sympatyczna Pani Katarzyna Strassnigg, Polka mieszkająca w Szwajcarii.
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Rankiem 27.04.2014r.wyruszamy odkrywać kanton Appenzell, który okazuje się
iście osobliwy. To właśnie tu kobiety otrzymały prawa wyborcze niewiarygodnie
późno bo dopiero w 2002 roku. Termin naszej wizyty nie był przypadkowy mieliśmy okazję na własne oczy podziwiać Zgromadzenie Ludowe. Wydarzenie to
jest poprzedzone uroczystą paradą, w trakcie której podziwiać można regionalne
stroje, marsz defilujących, dźwięki orkiestry i ogólne poruszenie wśród zebranych
mieszkańców poczuwających się
do odpowiedzialnych za losy swojego regionu.
Oprócz tego, kanton Appenzell słynie z majestatycznych gór i pysznego sera,
którego produkcję mieliśmy okazję obserwować w miejscowej fabryce.
Będąc w Szwajcarii nie mogliśmy ominąć Muzeum Polskiego w Rapperswil, którego
historia jest równie burzliwa jak historia polskiego narodu. Symbolem niezłomnego
ducha Polaków na emigracji jest kolumna z napisem Magnares Libertas i orłem
polskim, która przywędrowała z Zürichu (gdzie początkowo brat Emilii Plater, Piotr
próbował zgromadzić Polonię). Pani dyrektor, Anna Buchmann, uświadomiła nam
niepodważalną rolę muzeum w dziejach narodu polskiego, zarówno na emigracji jak
i w kraju. Za granicą, Muzeum Polskie postrzegane jest również jako miejsce
wolności i solidarności z ludźmi walczącymi z systemem totalitarnym.
Poniedziałek 28.04.2014 r. zaczął się od wizyty w szkole w Heiden. Czas mijał nam tu
podwójnie szybko. Krótka prezentacja systemu oświaty w Szwajcarii i atrakcji turystycznych
gminy Olszanica przybliżyła uczestnikom obydwa kraje. Odpowiedzi na pozostałe nurtujące
pytania uczniowie zdobywali w trakcie pracy w grupach, gdzie panowała iście przyjazna
atmosfera. Bez wątpienia, spotkanie z panią dyrektor i rówieśnikami naszych
gimnazjalistów zaowocowało nawiązaniem licznych kontaktów, które z pewnością będą
utrzymywane.
Na naszej trasie nie zabrakło słodkiej niespodzianki w postaci czekolady z fabryki Läderach
(w okolicy Zürichu), gdzie zwiedzanie rozpoczęliśmy od degustacji wytwarzanych na miejscu
pyszności. Po obejrzeniu fabryki i skonsumowaniu sporej ilości czekolady, nie pozostało
nam nic innego jak odbyć spacer po Zürichu. Zwiedzanie zaczynamy od ulicy
Bahnhofstrasse, reprezentacyjnej ulicy miasta, pełnej luksusowych sklepów i butików. Od
witryn sklepów z szwajcarskimi zegarkami, nasz wzrok zostaje oderwany przez paradę z
okazji nadejścia wiosny.
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Ostatnim punktem naszej wyprawy była wizyta w Czechach, a dokładniej w Pradze. Nasz zachwyt budzi rynek Starego Miasta, Hradczański
kompleks zamkowy w tym katedra św. Vita, gdzie wędrujemy przez most Karola nad rzeką Wełtawą i gdzie spotykamy rzeźbę św. Jana
Nepomucena licząc, że kiedyś będzie nam dane tutaj wrócić...
Zmęczeni, ale zadowoleni 30 kwietnia, późnym wieczorem wracamy do Polski, w nasze ukochane Bieszczady. Wrażenia z wyjazdu studyjnego
towarzyszą nam każdego dnia. Dzisiaj dzielimy się nie tylko turystycznymi wrażeniami z pobytu w Szwajcarii, ale również zdobytym
doświadczeniem w zakresie samorządności szkolnej i gminnej, demokracją bezpośrednią, szeroko pojętą aktywnością obywatelską widoczną w
wielu sferach życia Szwajcarów, a którą chcielibyśmy przenieść w nasze polskie realia.
Tekst i zdjęcia: SU Gimnazjum w Uhercach Mineralnych

Finał kampanii regionalnej kończącej projekt „Młode Bieszczady” w Uhercach Mineralnych
10 czerwca był w naszej szkole dniem wyjątkowym. Był to dzień wolny od zajęć edukacyjnych, ale nie od wrażeń.
Poranek rozpoczął się od wizyty koni huculskich z hodowli p. Mariana Solona, które dosiadane były przez uczniów naszego gimnazjum. Nasi
najmłodsi uczniowie mogli na własnej skórze poczuć jak piękne uczucie towarzyszy jeździe konnej.
Następnie tradycyjnie już odbył się czerwcowy mecz nauczyciele vs uczniowie. Tym razem udało się nam namówić do rywalizacji również
piękniejszą płeć, tak więc tym razem byliśmy świadkami dwóch pojedynków. Emocji było co nie miara.
Następnie wszyscy udali się do budynku WDK, gdzie odbył się finał kampanii regionalnej podsumowującej dwuletni projekt dla SU "Młode
Bieszczady" realizowany przez Fundację Bieszczadzką połączony z obchodami dnia szwajcarskiego w naszej szkole. Pomiędzy finałami dwóch z
czterech konkursów: piosenki bieszczadzkiej oraz poezji, uczniowie klasy drugiej gimnazjum, którzy brali udział w kwietniowym wyjeździe
studyjnym do Szwajcarii zaprezentowali swój projekt edukacyjny dotyczący Szwajcarii. Następnie zaprezentowana została prezentacja
uczestników wspomnianego już wyjazdu, podczas której wszyscy zgromadzeni mogli dowiedzieć się o przebiegu wyprawy.
W między czasie wyłaniani byli zwycięzcy poszczególnych konkursów.
Konkurs fotograficzny głosami uczniów zwyciężyła Aleksandra Głuszko z klasy II gimnazjum.
W konkursie plastycznym najlepszy okazał się Jakub Raus z klasy Ib.
W pozostałych konkursach panowanie zostało oddane szkole podstawowej. W konkursie poezji głosami jury zwyciężyła Maria Franczyk z klasy
6. Natomiast w konkursie piosenki bieszczadzkiej zwyciężyła Weronika Wóciak z klasy 5.
W tym momencie trzeba nadmienić, że nagrody zasponsorowane przez Fundację Bieszczadzką były naprawdę okazałe.
Ostatnim punktem dnia był pokaz strażaków z OSP w Uhercach Mineralnych. W ten upalny dzień nie mogliśmy wyobrazić sobie lepszego
zakończenia. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze szkolnego finału:
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Zakup sprzętu nagłaśniającego przez SU w Uhercach Mineralnych
Przez cały ubiegły rok szkolny SU naszej szkoły zawzięcie dążył do zakupu
nowego sprzętu nagłaśniającego, który służyłby podczas licznie organizowanych
u nas dyskotek, jak również innych imprez szkolnych. Organizowane przez
uczniów różnego rodzaju akcje typu zbiórka złomu, wieczór kolęd, w których
udzielali się wszyscy uczniowie w końcu przyniosły oczekiwany rezultat.
Zebraliśmy kwotę 1680zł, co jest naprawdę satysfakcjonującym wynikiem.
Dofinansowani jeszcze przez pana dyrektora naszej szkoły wybraliśmy zestaw
składający się z dwóch kolumn aktywnych Mackie TH12A o mocy 400W każda
wraz z mikserem Behringer EURORACK UB1204FX PRO. Sprzęt obsłużył już kilka
szkolnych imprez artystycznych, teraz czeka nas prawdziwa próba – już
planujemy wrześniową dyskotekę.

Podsumowanie projektu „Młode Bieszczady” okiem opiekuna SU
W moim odczuciu kończący się projekt na trwałe zapisze się w pamięci nie tylko mojej, ale również uczniów, z którymi miałem okazję pracować
podczas jego realizacji. Ale zacznijmy wszystko jeszcze raz, od samego początku.
Pierwsze spotkanie organizacyjne dla nauczycieli opiekunów – byłem po nim pełen obaw, czy dam radę, czy podołam? Jak wypadnę na tle
innych? Jednak z każdym następnym spotkaniem było już tylko coraz lepiej. Cykl szkoleń w CDN w Sanoku zapewnił mi niezbędną podstawę, bazę
pomysłów, które z powodzeniem wykorzystywałem później w swojej pracy z dziećmi. Poznałem dokładne założenia projektu, no i okazało się, że
nie taki diabeł straszny, jak go malują 
Im więcej czasu upływało, tym bardziej zaczynałem wierzyć w słuszność i przydatność projektu. Wrażenia dzieciaków, ich miny po wizytach w
Urzędzie Gminy Olszanicy, udziale w sesji rady gminy – bezcenne. No i co najważniejsze uczniowie zauważyli sens angażowania się w życie
społeczne najbliższej okolicy, swojej małej ojczyzny. W szkole nastąpiło niezwykłe ożywienie działalności SU.
Po dwóch turach warsztatów dobrych praktyk w naszym przypadku odbywających się w zajeździe „Pod Caryńską” w Ustrzykach Górnych,
uczniowie mieli nie tylko chęć, ale również nabyli potrzebne umiejętności do zorganizowania czegoś wielkiego
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W naszym przypadku olbrzymi przełom nastąpił właśnie po tych spotkaniach. Jego owocem były pierwsze zorganizowane na tak dużą skalę
wybory do samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014. Po raz pierwszy od długiego czasu zorganizowana została kampania
wyborcza, której efektem była również debata przedwyborcza. Nowo wybrane uczniowskie władze nie spoczęły na laurach, a wręcz przeciwnie –
zasypały mnie jako opiekuna ogromem pomysłów, a co za tym idzie i pracy. Jednak była to praca niezwykle satysfakcjonująca mnie jako
pedagoga, właśnie dla takich odczuć chciałem zostać nauczycielem.
Nasz pierwszy ambitny cel – zakup nowego sprzętu nagłaśniającego. Przyznam szczerze, że początkowo pomyślałem sobie – „Nierealne, ale nie
będę im na sam początek podcinał skrzydeł”. Jednak życie szybko zweryfikowało moje zdanie. Akcja zbiórki złomu była może wyczerpująca
fizycznie, ale organizacja uczniów, ich zaangażowanie były naprawdę budujące.
Później przyszedł czas na realizację kolejnego pomysłu dzieciaków - wieczoru kolęd. Dwa tygodnie żmudnych przygotowań zbiegły się z 4 dniową
wycieczką szkolna do Warszawy. Ale i tym razem dzieciaki pokazały pełne zaangażowanie. Bywały dni podczas których spędzaliśmy w szkole całe
popołudnia, opuszczając budynek około godziny 18. Jak czas później jednak pokazał – było warto.
19 grudnia 2013r. odbył się planowany wieczór kolęd, zorganizowany wspólnymi siłami przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Sam
wieczór wypadł wspaniale. Występujące na scenie osoby wkładały całe serca w interpretacje swoich utworów, za co nagradzani byli gromkimi
oklaskami. Przed wejściem na salę prowadzona była sprzedaż przygotowywanych wcześniej ozdób. Szkoda tylko, iż nie wszystkie miejsca na sali
zostały zapełnione. Ci, którzy nie przyszli niech żałują, nie wiedzą co stracili, takie występy nie zdarzają się często.
No i nie możliwe stało się możliwe – zebraliśmy całkiem pokaźną sumkę. Zakup sprzętu nie był już mrzonką, przy pomocy dyrektora szkoły
daliśmy radę zrealizować nasz cel.
Kolejnym poważnym sprawdzianem była dla nas organizacja finału kampanii regionalnej, która byłą jednym z obowiązkowych założeń projektu. I
tutaj również musze pochwalić dojrzałość społeczną moich młodych samorządowców. Mówiąc krótko – dali radę. Po drodze wpadła nam jeszcze
miła niespodzianka – mieliśmy możliwość wyjazdu studyjnego do Szwajcarii.
Według mnie ostatnie dwa lata były niezwykle owocne w życiu całej naszej szkoły. Mam tylko nadzieję, że tak już pozostanie na zawsze. Jako
opiekuna SU niezmiernie cieszy mnie fakt, że nastąpił wzrost zaangażowania uczniów w życie szkoły, jak również naszej najbliższej okolicy.
Marcin Solon –opiekun SU w Uhercach Mineralnych
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RAZEM CZY OSOBNO ALE ZAWSZE DLA DOBRA WSPÓLNEGO!
Wyjazdy integracyjne i popołudniowe wyjścia SU w tym półroczu miały na celu przede wszystkim scalić grupę i pozwolić na odważną realizację ich planów i
zamierzeń. Nieformalne spotkania pozwoliły na umocnienie pozycji lidera pozytywnego i umożliwiły na dokładne poznanie predyspozycji i zainteresowań
wszystkich członków SU. Propozycje były bardzo różnorodne począwszy od ognisk , kina, teatru, po spotkania z ciekawymi ludźmi sztuki, dziennikarstwa czy
pisarzy. Widok zaangażowanej , ciekawej świata, kreatywnej młodzieży to najlepsza rekompensata za spędzony wspólnie czas.

Tekst i zdjęcia: SU Gimnazjum w Zagórzu
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ZAGÓRSKI FINAŁ KAMPANII REGIONALNEJ w ramach projektu MŁODE BIESZCZADY.
Dwa lata wytężonej pracy w SU ukoronowane zostały podczas czerwcowego Finału, do którego przygotowywaliśmy się przez trzy miesiące. Obfitowały one w
konkursy artystyczne, fotograficzne i wiedzy o Bieszczadach. Kilkakrotnie gościliśmy w naszej szkole reprezentacje uczniów ze wszystkich szkół podstawowych
w gminie, na ten czas nasze gimnazjum stawało się centrum rozrywki i nauki.
Sam Finał stanowił swego rodzaju popis naszych umiejętności zdobytych podczas warsztatów, spotkań, wyjazdów. Gościliśmy sanockich policjantów z
prelekcją o bezpieczeństwie podczas wakacji, ratowników medycznych z pokazem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dietetyków z prezentacją na
temat zdrowego odżywiania się młodych sportowców, trenera i piłkarzy z popularnego na naszym terenie klubu piłkarskiego EKOBAL, kosmetyczki
doradzające naszym koleżankom w doborze i sposobie wykorzystania najnowocześniejszych kosmetyków, fizjoterapeutów przestrzegających przed wadami
postaw. Nie zabrało również rozrywki w postaci popisów: teatralnych, muzycznych, sportowych rozgrywek z abiturientami i rodzicami oraz popisu na
rowerach BMX.
To świetny, udany, dopięty na ostatni guzik POPIS naszej SAMORZĄDNOŚCI, której nauczyliśmy się dzięki projektowi Młode Bieszczady. Życzymy naszym
młodszym następcom we wszystkich zaprzyjaźnionych osiemnastu gimnazjach, by im również było dane przeżyć tak wspaniałą przygodę.
Jak było naprawdę pokaże poniższy fotoreportaż:
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ZAGÓRSKI SU … JUŻ WETERANI DZIĘKUJE!MY!!
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Pożegnanie ze szkoła i SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM
„Jestem pewna, że każdy z was świetnie poradzi sobie w murach nowej szkoły, a wiedza doświadczenie zdobyte w pracy Samorządu Szkolnego pozwoli Wam
wybić się spośród innych i nadal prowadzić rozpoczętą w naszej szkole działalność społecznikowską”. To słowa naszej opiekunki p. Ewy Bryły-Czech
skierowane do nas podczas pożegnania, bo prawie wszyscy opuściliśmy mury tej szkoły. Dyrektor i nauczyciele dziękowali nam za wspaniałą działalność
samorządową na terenie szkoły i środowiska. My zaś dziękujemy ima za pomoc w realizacji celów i zamierzeń. Dziękujemy za zaufanie i możliwość
przystąpienia do projektu Młodych Bieszczad. Pani Ewie za zaangażowanie, wspólne wyjazdy, debaty, nieprzespane noce w cudownej Łodynie….. Obiecujemy,
że ziarno w nas zasiane wykiełkuje i da wspaniały plon!

Tekst i zdjęcia: SU Gimnazjum w Zagórzu
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