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Sprawozdanie merytoryczne 

Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu 

za 2012 roku. 

 

W 2012 roku MTO realizowało 13 projektów, z których najważniejszym i najdłuższym 

projektem jest prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych SPLOT w Nowym Sączu. 

Kontynuowaliśmy realizację 4 projektów (Wizyty studyjne w Polsce, „Jesteśmy jednością”, 

Edukacja obywatelska – lokalnie i globalnie, Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży 

„Pióro Splotu”). 

We współpracy z partnerem białoruskim realizowane były 2 projekty, i po jednym projekcie z 

partnerami z Czech, Izraela, Chin, Tunezji. Jeden projekt zrealizowany był dla dzieci 

uchodźców z Górnego Karabachu. Realizacja wszystkich tych projektów nie byłaby możliwa 

bez wsparcia finansowego naszych sponsorów, bez czasu i zaangażowania wolontariuszy i 

życzliwości instytucji publicznych.  

 

1. SPLOT (www.splot.info) 

„Splot” rozpoczął w tym roku szkolnym regularne lekcje języka chińskiego, jako trzeciego 

języka obcego. Grupa ośmiu zainteresowanych uczniów gimnazjum i liceum poznaje ten 

trudny język pod kierunkiem nauczyciela, Xiu Gu w oparciu o podręczniki otrzymane w 

darze od Instytutu Konfucjusza w Krakowie.  

Ponadto: • Gimnazjum Społeczne „Splot” zajęło pierwsze miejsce w Nowym Sączu na 

wieńczącym edukację egzaminie końcowym, który w 2012 r. przybrał nową formułę. 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Splot” zdobyło najwyższą 

w Nowym Sączu edukacyjną wartość dodaną (system mierzenia pracy szkoły) w nauczaniu 

przedmiotów humanistycznych. 

 

• Nasi uczniowie zajmowali poczesne miejsca i zdobywali nagrody w licznych konkursach 

literackich, recytatorskich i sportowych. Pełna lista laureatów na www.splot.info . 

 

• Wysłaliśmy Agnieszkę Ziółko do Thomas Jefferson School w St. Louis, USA. To już 

piętnasta z kolei stypendystka „Splotu”, ucząca się przez rok w Stanach Zjednoczonych. 

 

• Uczniowie naszego gimnazjum wywalczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjno 

sportowym „Jasna szkoła - prosta sprawa!” organizowanym przez firmę Philips, nagrodę 

główną, czyli nowoczesne i energooszczędne oświetlenie sal lekcyjnych. • Udało się dokonać 

adaptacji kolejnej sali lekcyjnej i postawić daszek nad głównym wejściem do szkoły. Jest 

teraz ładniej i bezpieczniej, bo nie tak mokro i ślisko, jak dotychczas bywało. 

 

 

KONTYNUACJA WCZEŚNIEJSZYCH PROJEKTÓW 

 

1. Wizyty studyjne w Polsce 

Projekt realizujemy od 2007 roku. Od tamtej pory odwiedziło nas już trzynaście grup 

złożonych ze studentów z krajów byłego ZSRR. W tym roku gościliśmy w marcu 11.osobową 

grupę studentów: 3 osoby z Rosji, 6 osób z Ukrainy i 2 osoby z Mołdowy. Uczestnicy byli 

różnych wyznań (prawosławni, katolicy, baptysta i Żyd). Niektórzy bardzo wyraźnie 

podkreślali swoja wiarę. Zorganizowaliśmy wspólny wyjazd w Bieszczady z uczestnikami 

równolegle prowadzonego projektu „Religions in Movement”. W Sanoku odwiedziliśmy trzy 

synagogi: Mała Synagoga, Synagoga Jad Charuzim oraz Synagoga przy Cerkiewnej. 

Następnie w pobliskich wioskach Nagórzany i Płonna zwiedziliśmy ruiny cerkwi. W 

miejscowościach Szczawne i Turzańsk odwiedziliśmy drewniane cerkwie greckokatolickie. 
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W końcu dojechaliśmy do  Tarnawy Górnej, gdzie zwiedziliśmy zapomnianą, murowaną 

cerkiew. Najbardziej interesujące tematy to: • Unia Europejska – tak albo nie? Zdania były, 

jak zwykle, bardzo podzielone. • Niepełnosprawność w Polsce. Głównie z powodu wizyty w 

Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem 

„MADA”. • Religia. Rzadko bywały tak emocjonalne dyskusje, angażujące prawie 

wszystkich. Jeszcze nigdy nie odwiedziliśmy z żadną grupą tyle kościołów, cerkwi i synagog, 

w Nowym Sączu, w Krakowie i w Bieszczadach. Uczestnicy mieli liczne kontakty ze swoimi 

rówieśnikami podczas spotkań w wyższych uczelniach. Zaangażowaliśmy wolontariuszy 

(studentów/rówieśników III roku PWSZ, V roku UJ) w czuwanie nad przebiegiem niektórych 

spotkań i wyjazdów. Samodzielnie załatwili oni wyjazd do Auschwitz i Wieliczki. 

Zorganizowali też kurs pisania ikon, grę w kręgle, breakdance oraz wyjście na ściankę 

wspinaczkową. Breakdance pojawił się pierwszy raz i mieliśmy pewne obawy, czy zostanie 

pozytywnie przyjęty. Na początku zajęć nasi uczestnicy trochę z dystansem przywitali 

tańczących chłopców, jednak na koniec całkowicie zmienili zdanie. Odbyło się spotkanie w 

Wyższej Szkole Biznesu z 11 studentami z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski na kurs 

językowy. Jako organizatorzy oceniamy wizytę bardzo pozytywnie. Grupa chętnie 

angażowała się we wszystkie działania. Miło było patrzeć na udanąich integrację z polskimi 

studentami i innymi wolontariuszami. Wszyscy sąsiedzi MTO już rozpoznają naszych gości i 

są pozytywnie nastawieni, ponieważ grupy te nie stwarzają żadnych problemów. Fire-show 

(warsztaty cyrkowe) jest już na tyle znany na naszym osiedlu, że mieszkańcy pytają już przy 

przyjeździe uczestników, kiedy będzie wieczór z ogniem. 

 

 

2. XI Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży „Pióro Splotu” 

 

Ten doroczny konkurs stał się już tradycją i wszedł na stałe do kalendarza imprez sądeckich. 

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, większe niż w ubiegłym roku. Udział wzięło 

114 młodych autorów, którzy nadesłali 133 prace. W tym z Nowego Sącza udział wzięło 50 

osób, nadsyłając 58 prac. Młodzież miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 

prozatorskich i poetyckich, a także możliwość prezentacji swojej twórczości szerokiej 

publiczności. Ocena i skomentowanie prac przez uznanych pisarzy pomoże nagrodzonym 

uczniom rozwinąć i udoskonalić warsztat pisarski, a pozostałych uczestników zmotywuje do 

dalszej pracy. Dzięki współpracy Urzędu Miasta i prowadzonego przez MTO Zespołu Szkół 

Społecznych „Splot”, który również sponsorował ten program, konkurs przebiegał bez 

żadnych zakłóceń. Patronat medialny nad naszym działaniem objął Dziennik Polski 

Nowosądecki. Nagrody książkowe ufundowały znane wydawnictwa z Krakowa: 

Wydawnictwo ZNAK, Wydawnictwo Literackie oraz Wydawnictwo Biały Kruk. Wszystkie 

nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane na stronie internetowej www.splot.info. 

Umieszczono tam również fotoreportaż z finału konkursu oraz linki do stron internetowych 

które zawierają informacje o konkursie (Miasto Nowy Sącz, Sądeczanin, Dobry Tygodnik 

Sądecki). Możliwość nie tylko przeczytania tekstów ale i zobaczenia autorów dowartościuje 

młodzież i zachęci do pisania. Konkurs wzbudził duże emocje, o czym świadczy obecność 

ponad 150 osób na finale „Pióra Splotu”. Uroczystość ta odbyła się w Sali Posiedzeń Urzędu 

Miasta Nowego Sącza co dodało prestiżu imprezie.  

 

3. Dni „Jesteśmy jednością” 

Projekt ten rozpoczął się w sierpniu 2009 i od początku był planowany na trzy lata. W ciągu 

pierwszych dwóch lat 100 młodych ludzi z Polski, Słowacji, Węgier, Czech i Ukrainy szukało 

w swoich miastach śladów żydowskiej tradycji i kultury XX wieku, które później pokazali 

swoim rówieśnikom i społeczności lokalnej. Projekt był wspierany przez Komisję Europejską 

- Europa dla Obywateli (http:// eacea.ec.europa.eu), Jewish Humanitarian Fund (www.jhf.nl), 

Fundację Batorego (www.batory.org. pl) oraz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

(www.msz.gov.pl). Dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego Funduszu 

http://www.batory.org/
http://www.msz.gov.pl/
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Wyszehradzkiego (www.visegradfund. org), mogliśmy w 2012 roku zakończyć projekt. W 

tym ostatnim roku podczas tzw. „WeAreOnedays” w każdym kraju zostały zaprezentowane 

rezultaty z poprzednich lat. Celem tych dni było nie tylko przekazanie informacji o 

żydowskiej tradycji i kulturze w krajach uczestniczących, ale także zachęcenie innych 

młodych ludzi do zaangażowania się w podobne działania w swoich miastach. Podczas tych 

dni można było zastanowić się nad doświadczeniami uczestników, obejrzeć wystawy, filmy 

dokumentalne, prezentacje, a także uczestniczyć w wieczorze poetyckim. Udowodniliśmy, że 

nasza najnowsza historia nie dzieli, ale łączy. Na stronie www.weareone.org.pl można 

znaleźć pełną informację o wszystkich wydarzeniach  związanych z tym projektem. “We Are 

One” jest także na Facebooku!  

 

4. Edukacja obywatelska – lokalnie i globalnie 

 

Zespół Szkół Społecznych SPLOT wraz z dziewięcioma innymi szkołami z krajów 

europejskich w 2010 roku przystąpił do programu Comenius - Uczenie się przez całe życie. 

Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie 

współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Wraz ze 

Splotem w projekcie udział wzięły szkoły z Danii, Hiszpanii, Norwegii, Łotwy, Walii, 

Austrii, Bułgarii, Słowenii i Włoch.  

Do końca 2011 roku zajmowaliśmy się następującymi zagadnieniami: obywatelskość; 

przeciwdziałanie przemocy; zaangażowanie i umiejętności społeczne; demokracja; 

kreatywność; wspólnota w szerokim pojęciu, wymiar międzynarodowy i wielokulturowy. 

Realizacja przebiegała na terenie szkół biorących udział w projekcie, ale co trzy miesiące 

nauczyciele spotykali się, by omówić rezultaty zrealizowanych działań, opracować strategię 

następnych, podzielić się doświadczeniem i pomysłami. Gospodarzem spotkania 

styczniowego w 2012 roku była Polska. Spotkanie to miało inny charakter niż dotychczas, 

gdyż tym razem przyjechali wyłącznie koordynatorzy krajowi projektu. Podczas sesji 

omawiali oni dotychczasowe rezultaty projektu, przeprowadzili ewaluację zakończonych 

działań, stworzyli stronę internetową www.globalcitizen. dk. Ważną częścią tego spotkania 

było planowanie strategiczne. Uczestnicy projektu wyrazili chęć dalszej współpracy w 

kolejnych inicjatywach. Pomimo dużej grupy (10 państw) współpraca układała się 

wyśmienicie. Koordynatorzy pracowicie spędzili czas w Nowym Sączu, ale nie zabrakło 

okazji do zabawy i odpoczynku. Zimowa aura, która powitała gości sprzyjała zorganizowaniu 

kuligu w Krynicy. Dla gości z południowej części Europy (Włochy, Hiszpania, Bułgaria) była 

to rozrywka magiczna, gdyż przepiękna zimowa sceneria uzupełniała świetną zabawę. Kulig 

zamknęła biesiada przy ognisku.  15 stycznia cała grupa odwiedziła Kraków. Pomimo chłodu 

miasto nie zawiodło. Spotkanie w Nowym Sączu, w Splocie, należy zaliczyć do udanych. W 

Llandrindod Wells, Walia temat wiodący brzmiał: „Poszerzona społeczność”. Uczestniczyli w 

nim również dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie. Mieli oni osobne spotkanie, na 

którym zastanawiali się, jak ułatwiać uczniom kontakty z lokalną społecznością. Manifest w 

tej sprawie został opracowany i umieszczony na stronie internetowej projektu. Projekt 

zakończył się w czerwcu 2012 roku w Warnie, Bułgaria. Tematem było wypracowanie 

umiejętności współpracy międzykulturowej. Spotkanie przebiegało w atmosferze muzyki i 

radosnej twórczości. Gospodarze przygotowali koncert nadawany przez Radio Warna, 

podczas którego uczniowie i nauczyciele ich szkoły grali utwory napisane przez 

kompozytorów z krajów partnerskich. To ostatnie spotkanie poświęcone było również 

wspólnej ewaluacji projektu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.visegradfund/
http://www.globalcitizen/
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PROJEKTY REALIZOWANE WSPÓLNIE Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI: 
 

BIAŁORUŚ 

„Kiedyś My, teraz Wy”  

Projekt ten miał na celu wzmocnienie niezależnych związków zawodowych na Białorusi, w 

szczególności Związku Pracowników Białoruskiego Radia i Przemysłu Elektronicznego REP, 

aby mógł on mieć wpływ na zmiany w kierunku demokracji na Białorusi, podobnie jak kiedyś 

Solidarność w Polsce. Rozpoczęliśmy pracę od diagnozy obecnych sposobów działania 6 

lokalnych oddziałów REP-u. Następnie zaprosiliśmy we wrześniu do Nowego Sącza po 

trzech działaczy z każdego oddziału REP wraz z białoruskim koordynatorem projektu. W 

końcu przybyło tylko 17 działaczy, ale reprezentowali oni siedem lokalnych sekcji REP. W 

końcu września w Nowym Sączu:  

• Odbyło się szkolenie nt. zarządzania i strategii rozwoju. Podczas tego szkolenia omówiliśmy 

i ćwiczyliśmy takie tematy, jak: Diagnoza potrzeb zespołu; Jak zbudować zespół, by 

skutecznie realizował wspólne cele? Jak radzić sobie z różnicami interesów, potrzeb, 

opinii? Elementy negocjacji; Jak efektywnie prowadzić spotkania? Jak rozwiązywać 

konflikty w zespole? Liderzy oddziałów REP-u w roli coacha; Narzędzia PR w Internecie; 

Narzędzia PR w mediach (notatka prasowa, konferencja dla przedstawicieli mediów); Inne 

narzędzia PR (plakaty, ulotki informacyjne).  

• Pokazaliśmy film „Człowiek z żelaza”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i 

służy teraz w REP, jako materiał szkoleniowy.  

• Zorganizowaliśmy liczne spotkania z legendami podziemia solidarnościowego w okresie 

PRL: Alicją Derkowską (przyjaciółka i współpracowniczka Z. Kuratowskiej), Tadeuszem 

Nitką (b. szef Delegatury Sądeckiej Solidarności), Krzysztofem Michalikiem (działacz 

Solidarności w SZEW-ie, a następnie czł. Miejskiej Komisji Solidarności, wójt gminy 

Grybów, a obecnie działacz samorządowy), Jerzym Gwiżdżem (współpracownik L. 

Wałęsy, obecnie wiceprezydent Nowego Sącza) oraz w Warszawie z H. Wujcem (działacz 

opozycji w czasach PRL, w 1989 brał udział w obradach Okrągłego Stołu, były 

wiceminister rolnictwa, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, obecnie doradca Prezydenta 

RP ds. społecznych).  

• Przeprowadziliśmy wizyty studyjne w obecnie aktywnych związkach zawodowych, 

działających w trzech różnych zakładach na terenie Nowego Sącza: Spółce Sądeckie 

Wodociągi, Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” i NEWAGu - jednej z 

największych polskich firm zajmujących się produkcją, modernizacją oraz naprawami 

taboru kolejowego.  

Po warsztatach 17 działaczy powróciło na Białoruś i przez następne cztery miesiące rozwijało 

pod nadzorem polskich ekspertów umiejętności wspomniane wyżej. Podczas tego coachingu, 

każdy oddział opracował i wprowadził w życie plan rozwoju swojej lokalnej sekcji związku 

zawodowego. Plany zmian były różne. Niektóre koncentrowały się nad podniesieniem jakości 

pracy zespołu, inne nad rozwojem zasobów ludzkich, a jeszcze inne nad strategią 

informacyjną.  

Seminarium podsumowujące odbyło się w listopadzie, w Czernichowie na Ukrainie i mało 

bardzo praktyczny charakter. Projekt nasz może być pierwszym krokiem w kierunku rozwoju 

silnego, niezależnego i swobodnie działającego ruchu związkowego na Białorusi, który 

prowadzi do demokracji. Nasze działania wzmocniły związek zawodowy, z którym 

współpracujemy, ale potrzeby w tym zakresie wciąż są ogromne. Związek wzmocnił swoją 

bazę materialną i merytoryczną.  

Liczba członków rośnie, ale bardzo wzrósł też poziom represji wobec działaczy. W trakcie 

trwania projektu trzy osoby zostały zwolnione z pracy lub zmuszono je do rezygnacji.  
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Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw zagranicznych RP w 2012 r. Program ”Wsparcie Demokracji”. 

Serdecznie dziękujemy Fundacji Solidarności Międzynarodowej nie tylko za przyznanie 

dotacji na przeprowadzenie tego projektu, lecz także za uwagę i staranność mu poświęconą. 

 

„Oko Solidarności”  

Projekt był skierowany do dziennikarzy niezależnych mediów białoruskich. Trenerami byli 

dziennikarze: Józef Figura z Nowego Targu (Tygodnik Podhalański, artykuły interwencyjne), 

Jarosław Myśliwski z Tarnowskich Gór (redaktor naczelny tygodnika „Gwarek”, 

dziennikarstwo śledcze), Paweł Szeliga z Nowego Sącza (Dziennik Polski, dziennikarstwo) 

oraz Agata Kita, ekspert w sprawach Public Relations oraz Alicja Derkowska – działacz 

organizacji pozarządowych w Polsce, członek Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych 

ASHOKA.  

Podczas pobytu w Polsce grupa 12 dziennikarzy zapoznała się z ważnymi zagadnieniami, 

takimi jak: etyka dziennikarska i standardy obowiązujące w dziennikarstwie światowym, 

dziennikarstwo interwencyjne oraz zagadnienia związane fotografią prasową i foto-

reportażem. W dwuosobowych grupach pracowali z ich polskimi kolegami z lokalnych gazet 

tj. Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej, Dobrego Tygodnika Sądeckiego, gazety 

internetowej „Sądeczanin” oraz lokalnego radia RDN. W tym czasie brali udział w codziennej 

pracy dziennikarskiej polskich kolegów. Podobne wizyty miały miejsce na terenie Krakowa, 

gdzie nasi białoruscy goście uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w Radio Kraków i 

odwiedzili redakcję programu „Uwaga” realizowanego przez TVN. Ważnym elementem tej 

wizyty było spotkanie z producentami programu „Uwaga” i dziennikarzami polskimi, 

realizującymi program, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami.  

Po zakończeniu pobytu w Małopolsce uczestnicy pozostawali w kontakcie z trenerami i 

nadsyłali swe artykuły, reportaże i inne teksty z prośbą o konstruktywną krytykę, komentarze 

i sugestie. Dyskutowaliśmy nad tymi tekstami drogą e-mailową, przy pomocy tłumaczki, żeby 

nie było żadnych nieporozumień, czy niedomówień.  

Rezultaty projektu:  

• wzrost kwalifikacji i doświadczenia białoruskich dziennikarzy w lokalnych niezależnych 

mediach, co skutkuje lepszą, jakością ich artykułów;  

• współpraca pomiędzy niezależnymi mediami w Polsce i na Białorusi;  

• wzrost liczby odbiorców lokalnych niezależnych mediów na Białorusi.  

Dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych za zrozumienie wagi problemu i pomoc w 

realizacji tego projektu. 

 

 

TUNEZJA 

Akademia Przedsiębiorczości Społecznej w Tunezji 

Celem ogólnym projektu było przygotowanie jak największej liczby ludzi w Tunezji do 

rozwiązywania lokalnych problemów własnymi siłami, wzbudzenie w nich przekonania, że 

potrafią zmieniać niekorzystne warunki życia na lepsze i pokazanie im jak to robić poprzez 

dostarczenie przykładów, materiałów i przeszkolenie liderów przedsiębiorczości.  

 

Zobowiązaliśmy się do przygotowania grupy młodych Tunezyjczyków do twórczego 

rozwiązywania  problemów i tworzenia modelowych , innowacyjnych projektów, służących 

lokalnej społeczności. W trakcie zajęć w Tunisie i w Nowym Sączu uczestnicy wielokrotnie 
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uczestniczyli w warsztatach, na których zostali wyposażeni w narzędzia ułatwiające 

planowanie, zarządzanie czasem i ułatwiające pracę w grupie. 

Celem warsztatów w Tunezji był rozwój predyspozycji zarządzania zespołem, 

koordynowania projektów, organizowania działań, oraz poznawania narzędzi motywowania 

współpracowników. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy uzyskali szansę stać 

się skutecznymi liderami, tak bardzo pożądanymi dziś w Tunezji. Rekrutacji do projektu 

dokonywaliśmy dwufazowo. W pierwszej fazie chętni musieli wypełnić formularze 

aplikacyjne (dostaliśmy około 50 zgłoszeń). Spośród nich wybraliśmy 20 najlepszych, którzy 

wzięli udział w warsztatach w Tunisie. W drugiej fazie wybraliśmy 12 najlepszych, których 

zaprosiliśmy do Polski. Wybór był oparty na następujących kryteriach: 

 Aktywność i jakość pracy podczas warsztatów w Tunisie; 

 Umiejętne korzystanie z konsultacji on-line; 

 Jakość planowanych działań lokalnych. 

Bazując na doświadczeniu z realizacji podobnych projektów w  krajach post-totalitarnych 

wiedzieliśmy, że młodzi liderzy bardzo chętnie się angażują w działania związane z budową 

społeczeństwa obywatelskiego i potwierdziło się to w naszym projekcie. Po zakończeniu 

warsztatów w Tunisie wszyscy uczestnicy byli w stałym kontakcie z wybranym mentorem 

on-line podczas tworzenia swych Planów Działań Lokalnych. Aby ułatwić komunikację 

pomiędzy mentorem a podopiecznym, każdy uczestnik mógł wyrazić swoje myśli w 

ojczystym języku, co zostało później przetłumaczone z arabskiego na polski.  

Po powrocie do kraju z wizyty studyjnej i warsztatów w Polsce każdy uczestnik  pozostawał 

w kontakcie z mentorem on-line podczas wprowadzania swego projektu w życie. Uczestnicy 

naszego projektu i inne zainteresowane osoby mogły się spotykać na stronie 

http://www.aysetunezja.pl/ przygotowanej w języku polskim, francuskim i arabskim. 

Jednakże nasi uczestnicy preferują kontakty za pomocą Facebooka i Skype’a. 

Na początku października 2012 r. miała miejsce w Polsce 8.dniowa wizyta studyjna i 

warsztaty dla wybranych 11 uczestników projektu. MTO zorganizowało zajęcia, które 

przygotowały ich do założenia własnej organizacji pozarządowej lub do wdrożenia własnego 

projektu w ramach istniejącej organizacji. Uczestnicy spotkali się z czwórką innowatorów 

społecznych, członków ASHOKI, którzy zarazili ich entuzjazmem i zainspirowali ich do 

nowych rozwiązań palących problemów społecznych.  

 Spotkanie z Alicją Derkowską (Nowy Sącz), która opowiedziała, jak „z niczego” 

powstawało MTO i jak można stworzyć coś nowego w edukacji we współpracy z 

rodzicami, nauczycielami i lokalnymi władzami oświatowymi. 

 Spotkanie z Elżbietą Pomaską (Warszawa), która nie tylko opowiedziała o swojej 

organizacji, lecz także zainteresowała uczestników kwestią ochrony zdrowia i 

wskazała rozmaite możliwości w tej dziedzinie. Szczególnie inspirujący okazał się 

pomysł zorganizowania w szkołach badań przesiewowych, bo może to być wstępem 

do ścisłej współpracy rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i lekarzy oraz uchronić 

dzieci przed ciężkimi schorzeniami, dzięki wczesnemu wykrywaniu 

nieprawidłowości. 

 Spotkanie z Zulą Komornicką (Kraków), która podzieliła się sposobami zdobywania 

pieniędzy na lokalne projekty wypróbowanymi w Funduszu Lokalnym Masywu 

Śnieżnika, założonym i prowadzonym z powodzeniem od lat w Kotlinie Kłodzkiej 

przez jej matkę, Dorotę Komornicką.  Jest to jeden z najbiedniejszych regionów 

Polski, co roku nawiedzany przez powodzie, z mnóstwem nieużytków i nieistniejącym 

przemysłem, a jednak Fundusz co roku skutecznie wspiera małe, lokalne inicjatywy.  

http://www.aysetunezja.pl/
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 Spotkanie z Grzegorzem Tabaszem (Nowy Sącz), założycielem i wieloletnim 

prezesem Stowarzyszenia Czynnej Ochrony Płazów „Greenworks”. Na tym spotkaniu 

Uczestnicy dowiedzieli się od Grzegorza o wspaniałych miejscach w swoim kraju, 

które są – lub powinny być – rezerwatami przyrody, a o których oni nawet nie słyszeli. 

Z zachwytem słuchali, jak wiele można zrobić dla ekologii przy pomocy naprawdę 

niewielkich środków, ale we współpracy ze społecznością lokalną.  

Wspólnie odwiedziliśmy Towarzystwo im. Brata Alberta (opieka nad bezdomnymi) i 

organizację "Sursum Corda" (przygotowanie i praca z wolontariuszami). Obie te wizyty 

studyjne dały naszym gościom wiele do myślenia. 

W rezultacie tego pobytu uczestnicy wyjechali z gotowymi, szczegółowymi planami działań 

lokalnych, które zaczęli wprowadzać w życie zaraz po powrocie do Tunezji.  

Motto Akademii brzmiało „ Bądź praktyczny i zaczynaj od małego”. Nasi uczestnicy już na 

etapie rekrutacji musieli dokonać identyfikacji problemów lokalnych, którymi chcieliby się 

zająć. Ważnym elementem naszego projektu była pomoc materialna dla uczestników na ich 

pierwsze projekty. Z własnego doświadczenia wiemy, jaką zachętą jest sukces osiągnięty na 

początku drogi. Nasi liderzy dopiero zaczynają swoja przygodę z działalnością społeczną, ale 

realizowali swoje projekty wspierając się wzajemnie zasobami i wiedzą.  

 

CHINY 

 

Edukacja młodych Tybetańczyków dla przedsiębiorczości społecznej i dbania o wspólne 

dobro 

 

Celem projektu było pozytywne zaangażowanie Polaków na rzecz ochrony tożsamości 

kulturowej społeczności tybetańskiej, jak również budowa lepszego zrozumienia wśród 

Tybetańczyków dla naszych wartości, w tym zwłaszcza idei społeczeństwa obywatelskiego. 

Projekt dotyczył grupy czworga studentów tybetańskich, studiujących język i kulturę Tybetu 

na Minzu University of China w Pekinie. Prowadziliśmy go we współpracy z Konsorcjum im. 

Michała Boyma oraz stowarzyszeniem „Edukator” z Łomży. Najważniejszymi działaniami 

projektu były:  

 

• Warsztaty w Nowym Sączu nt. nowoczesnych metod nauczania, wychowania 

obywatelskiego według programu pozalekcyjnego „Public Achievement” (PA) oraz historii, 

struktury i systemu wartości Unii Europejskiej.  

 

• Wizyty studyjne w szkołach i uczelniach oraz organizacjach pozarządowych Nowego Sącza, 

Sękowej, Krzywej, Krakowa i Łomży.  

 

• Zwiedzanie zabytków i placówek kulturalnych w Nowym Sączu, Krakowie, Oświęcimiu, 

Wieliczce, Łomży i Warszawie oraz wycieczka do Szczawnicy i wąwozu Homole. 

 Rezultaty projektu: 

• Znaczne zwiększenie wiedzy na temat Tybetu oraz widoczny wzrost zainteresowania tym 

regionem wśród uczniów, studentów oraz pracowników i podopiecznych organizacji 

pozarządowych, które zostały objęte projektem. Wiele nauczyliśmy się od naszych gości. 

 

• Tybetańczycy również wiele nauczyli się od nas. Zapoznali się z nowoczesnymi metodami 

pracy w szkole i na uczelniach, otrzymali mnóstwo materiałów dydaktycznych, poznali 

działania  rozmaitych org. pozarządowych i rolę III Sektora w demokratycznym 
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społeczeństwie, poznali zasady i metody współpracy obywateli z lokalną władzą celem 

podniesienia jakości życia. Zdobyli wiedzę o Unii Europejskiej, o której nie mieli pojęcia, 

dzięki czemu będą wykazywać lepsze zrozumienie dla wartości wyznawanych przez 

Europejczyków.  

 

• Zwiedzili trzy różne części naszego kraju i zakochali się w Polsce. Uczestnicy zobowiązali 

się na piśmie do szerzenia po powrocie do kraju wiedzy o Polsce i o Unii Europejskiej 

(system wartości, rola społeczeństwa obywatelskiego) wśród studentów Minzu University 

oraz wśród rodzin, przyjaciół i znajomych oraz do przekazania jak najszerszemu gronu 

słuchaczy umiejętności zdobytych podczas wizyty w Polsce. MTO rozpoczęło w prowadzonej 

przez siebie szkole „Splot” regularne lekcje języka chińskiego, które wiele zyskały na tej 

wizycie dzięki możliwości posłuchanie żywej, naturalnej konwersacji w tym języku między 

nauczycielem,  a naszymi gośćmi. Nawiązane zostały serdeczne stosunki i otrzymaliśmy 

zaproszenie do rewizyty w Minzu University w 2013 r. 

 Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Program ”Wsparcie Demokracji”. Bardzo 

dziękujemy Fundacji Solidarności Międzynarodowej za przyznanie dotacji na 

przeprowadzenie tego projektu i za przekonanie, że umiemy go przeprowadzić.  

 

 

CZECHY  

 

”Dzielą nas tylko Karpaty” 

 

Celem projektu było wykształcenie dumy narodowej u młodych Polaków mieszkających w 

Republice Czeskiej, jako elementu integracji z zachowaniem poczucia tożsamości narodowej 

(integracja, nie asymilacja). Chcieliśmy pokazać młodzieży polonijnej kraj ojczysty ich 

rodziców i przodków, jego zabytki, kulturę, obyczaje, życie współczesne, a także doskonalić 

ich język polski. Cały program zawierał elementy edukacyjne, a więc zajęcia mające na celu 

przekazanie konkretnej wiedzy, ale też kształtujące określone umiejętności. Projekt 

skierowany był do polskiej młodzieży zamieszkałej na stałe w Republice Czeskiej, którą 

zaprosiliśmy do Nowego Sącza na obóz językowo –historyczny. Obóz pomyślany był tak, aby 

umożliwić młodym ludziom poznanie języka i kultury polskiej, jako tworzywa w procesie 

konstruowania wielokulturowej tożsamości, otwartej zarówno na kraj pochodzenia, jak i na 

kraj osiedlenia. Polegał on na zorganizowaniu 10.dniowego pobytu w Polsce (Nowy Sącz) dla 

grupy 20 młodych ludzi ze środowiska polonijnego w Czechach (Zaolzie), w wieku 16-20 lat 

wraz z dwoma opiekunami. Młodzież uczestniczyła w warsztatach dotyczących m.in. historii 

Polski i tradycji regionu, a także zwiedzała muzea i innych ciekawe miejsca w naszym 

województwie, np. Kraków, Szczawnica, Krynica, co pomogło jej uświadomić sobie wagę 

dziedzictwa kulturowego w zakresie małej i dużej ojczyzny. Bezpośredni kontakt z ojczyzną 

poszerzył wśród młodzieży polonijnej wiedzę nt. życia społecznego, ekonomicznego, 

kulturalnego Polski i jej historii. Był to także czas na intensywną naukę języka polskiego, 

gdyż cały pobyt i wszystkie zajęcia były prowadzone w tym języku (program był 

dostosowany do aktualnego poziomu znajomości języka polskiego przez uczestników). 

Rezultaty projektu: • 18 młodych Polaków z czeskiego Cieszyna podniosło poziom 

znajomości języka polskiego i kultury polskiej, jako podstawy wielokulturowej tożsamości, 

otwartej zarówno na kraj pochodzenia, jak i na kraj osiedlenia. Około 500 przyjaciół, 

rodziców i kolegów mogło pośrednio dowiedzieć się o życiu we współczesnej Polsce.  

• Zaprezentowanie młodym Polakom aktywności społecznej mieszkańców Polski. 

 

• Uświadomienie uczestnikom wagi dziedzictwa kulturowego w zakresie małej i dużej 

ojczyzny. 
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• Dzięki opublikowanemu w Gazecie Polaków w Republice Czeskiej ”Głos Ludu” artykułowi 

pt. „Polska zafundowała wakacje” liczna rzesza czytelników miała okazję poznać działalność 

rządu RP na rzecz Polonii. 

Dziękujemy bardzo programowi „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. „ 

MSZ za wsparcie finansowe tego projektu. Umocniło nas ono w przekonaniu, że należy 

kontynuować tego typu działalność w przyszłości 

 

IZRAEL 

 

 „Uczyć, by nie wykluczyć” 

 

Celem projektu było wzmocnienie mobilności zawodowej oraz nabycie umiejętności 

niezbędnych na współczesnym rynku pracy poprzez polsko-izraelską wymianę młodzieży, 

połączoną z warsztatami. Grupa 10 uczniów Splotu pod opieką 2 nauczycieli udała się w 

sierpniu na 9 dni do Tel Avivu, a w grudniu grupa 10 uczniów Hakfar Hayarok pod opieką 2 

nauczycieli przybyła na 7 dni do Nowego Sącza. W obu krajach przeprowadzono warsztaty 

dotyczące autoprezentacji, komunikacji i negocjacji oraz współpracy ze środowiskiem 

lokalnym i mediami. Uczestnicy wzięli udział w licznych spotkaniach z przedsiębiorcami 

oraz młodymi ludźmi sukcesu z Polski i Izraela. Nagraliśmy wspólnie film społeczny „We 

Have The Power”, adresowany do nastolatków stojących przed ważnymi życiowymi 

wyborami. Film ma na celu uświadomienie, jak ważne jest nowoczesne podejście do 

nieustannie zmieniających się warunków na współczesnym rynku pracy. Zawiera wywiady z 

ciekawymi ludźmi, reprezentującymi biznes, świat nauki czy środowisko studenckie. W 

trakcie realizacji projektu w obu szkołach (Splot w Polsce i Hakfar Hayarok w Izraelu) 

realizowane były lekcje poświęcone problematyce innowacji, kreatywności i autoprezentacji. 

Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

 

 

PROJEKT DLA DZIECI AZERSKICH 

 
Dzieci uchodźców z Górnego Karabachu w Małopolsce 

 

Z inicjatywy Ambasadora RP w Azerbejdżanie Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)  

objęło opieką grupę 10 dzieci azerskich (uchodźców z Górnego Karabachu) w wieku 7-15 lat, 

które wraz z opiekunką przybyły w sierpniu na 10.dniowy wypoczynek wakacyjny do 

Nowego Sącza. Były to dzieci z ubogich rodzin, nie mające szansy na jakikolwiek wyjazd 

wakacyjny. MTO dołożyło wszelkich starań, by dzieci aktywnie i pożytecznie spędziły ten 

czas. Mamy nadzieję, że nam się to udało i dzieci powróciły do domu zadowolone i pełne 

wrażeń. Pod troskliwa opieką pani Sevdy Akhundovej, która studiowała w Polsce, a więc 

pełniła również rolę tłumaczki oraz Ali Derkowskiej i grupy wolontariuszy z Zespołu Szkół 

Społecznych „Splot” pobyt w Polsce wyglądał następująco:  

• Zwiedzanie Nowego Sącza. Lody w Rynku. • Wyjazd do Krynicy. Wjazd kolejką na Górę 

Parkową. Zjazdy w „rynnach”. Po południu gra w piłkę na boisku szkolnym „Splotu”  

 

• Wyjazd do Rytra. Park Rozrywki „Ablandia” (wędrowanie i zjazdy po linach 

rozwieszonych w lesie oraz zabawa w „bąblach” wodnych). Ponowny wyjazd do Rytra. 

Wejście na Górę Zamkową.  

• Dwukrotne wyjście na basen w N. Sączu. Zabawy na boisku szkolnym.  

• Udział w Festynie „Karpaty Offer” w Miasteczku Galicyjskim w N. Sączu. 

• Wyjazd na cały dzień do Krakowa na zaproszenie firmy STRABAG, która zapewniła 

dzieciom zwiedzanie Starego Miasta, wejście na boisko do piłki nożnej, spotkanie z 

trampkarzami i inne atrakcje.  

• Wyprawa na ściankę wspinaczkową w N. Sączu. 



10 

 

• Warsztaty garncarskie w Miasteczku Galicyjskim. 

 

Program był sponsorowany przez firmę STRABAG S.A., Spółkę AGORA HOLDING oraz 

panów Charlesa Merrilla i Piotra Baziaka.   

Realizacja projektu była możliwa dzięki Ambasadzie RP w Baku, wolontariuszom, i 

sponsorom, którzy umożliwili wypoczynek dzieciom, żyjącym, na co dzień w bardzo 

trudnych warunkach. 

 

 

Wyżej wymienione projekty otrzymały dofinansowanie z następujących źródeł i zostały 

rozliczone w terminie, a sprawozdania przyjęte przez sponsorów bez zastrzeżeń. 

 Wizyty studyjne w Polsce - dotacja Kolegium Europy Wschodniej i Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Program RITA: 26.469,18 PLN 

 XI Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży „Pióro Splotu” – dotacja Miasta Nowy 

Sącz: 1.800,00 PLN 

 „Dni - Jesteśmy jednością” dotacja Visegrad Fund 47.827,24 PLN 

 Edukacja obywatelska – lokalnie i globalnie- dotacja EU Program Comenius: 23.773,20 

PLN 

 „Kiedyś My, teraz Wy”- dotacja otrzymana zgodnie z umową z Polską Fundacją 

Międzynarodowej Współpracy Na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”, sfinansowana ze 

środków MSZ, RP: 137 069,54 PLN 

 „Oko Solidarności” dotacja - Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 75.530,00 PLN 

 „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej AYSE w Tunezji” - dotacja otrzymana 

zgodnie z umową z Polską Fundacją Międzynarodowej Współpracy Na Rzecz Rozwoju 

„Wiedzieć Jak”, sfinansowana ze środków MSZ, RP: 139.786,36 PLN 

 „Edukacja młodych Tybetańczyków dla przedsiębiorczości społecznej i dbania o wspólne 

dobro” - dotacja otrzymana zgodnie z umową z Polską Fundacją Międzynarodowej 

Współpracy Na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”, sfinansowana ze środków MSZ, RP: 

70.000,00 PLN 

 ”Dzielą nas tylko Karpaty” dotacja - Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, 35.204,23 

PLN 

 „Uczyć, by nie wykluczyć”, Międzynarodowa wymiana młodzieży dotacja – 

Ministerstwa Edukacji Narodowej 27.000,00 PLN  

 Dzieci uchodźców z Górnego Karabachu w Małopolsce, sponsorzy: firma STRABAG 

S.A., Spółka AGORA HOLDING 8.000,00 oraz Charles Merrill 7.000,00 PLN  

 „Religion in Movement” dotacja - Geschichtswerkstatt Europe, 13.939,79 PLN 

 

W okresie sprawozdawczym zarząd spotykał się 6 razy. Omawiano styl pracy Zarządu, plany 

strategiczne na przyszłość, sposób wydatkowania środków z 1%, procedury związane z 

pisaniem i ewaluacją wniosków o dotacje na kolejne projekty.  

 

Zarząd w obecnym składzie prosi o udzielenie absolutorium  

 


