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Dwa główne projekty przeprowadzone przez MTO w 2016 roku były zarówno kontynuacją naszych poprzednich działań 
we współpracy z naszymi stałymi partnerami, jak i podjęciem kolejnych kroków wynikających z obecnej sytuacji.

W projekcie „Zdążyć przed …” uczniowie wszystkich polskich szkół im. Jana Karskiego oraz partnerskiej szkoły w Izraelu 
mogli osobiście zapoznać się z relacjami świadków holokaustu – zarówno uratowanymi, jak i ratującymi). Ludzie ci są 
obecnie w podeszłym wieku i niezmiernie ważne było wysłuchanie i zapisanie opowiadanych przez nich wspomnień zanim 
będzie na to za późno. Nagrane przez uczniów relacje zostały opracowane w postaci wideo-książki i będą służyły jako 
materiał edukacyjny przyszłym pokoleniom. W 10 sądeckich szkołach uczniowie poznali postać Jana Karskiego, 
dowiedzieli się o jego determinacji, odwadze i wrażliwości na cudze nieszczęście, a także o roli innych Polaków ratujących 
życie Żydom. Mamy nadzieję, że te przykłady zainspirują i realnie wpłyną na hierarchię wartości i zachowanie młodych 
ludzi.

W projekcie „Dziennikarze, demokracja i solidarność” podzieliliśmy się doświadczeniem z mołdawskimi i ukraińskimi 
dziennikarzami niezależnych mediów. Zorganizowaliśmy in warsztaty, wizyty studyjne i staże  w lokalnych redakcjach. 
Podczas kończącego projekt Okrągłego Stołu mieli oni okazję do wymiany poglądów na wolność słowa, zdobywanie 
informacji, etykę dziennikarską i wiele innych, interesujących ich tematów. Uczestnicy z obu krajów przyznali, że ta forma 
debaty publicznej powinna być stosowana w ich krajach w rozmowach na tematy polityczne. Mamy nadzieję, że ci młodzi 
dziennikarze użyją nabytych w projekcie umiejętności do umożliwienia i zachęcenia czytelników do czynnego udziału 
w rozwiązywania palących problemów publicznych. 

Dzięki wsparciu ze strony Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz 
programu RITA prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji mogliśmy się podzielić najlepszymi polskimi 
wartościami, osiągnięciami i doświadczeniami. Mamy nadzieję, że zainspirują one przyszłe pokolenia w Mołdawii, 
Ukrainie i Izraelu oraz w Polsce. 
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The main projects undertaken by MTO in 2016 involve the critical examination of happenings and persons from the past 
as well as ongoing events that will impact the future.  

 In "Before It's Too Late", students from all Polish schools named for Jan Karski and a partner school in Israel, were exposed 
to the first-hand accounts of those who were affected by or played a role in Poland during World War II.  They met with 
"Living Books" from the "Human Library" project, many of whom are now quite elderly.  They heard and recorded their 
stories before it's too late and they are gone. These stories were put together in form of video-book with English subtitles. In 
10 other schools students learned of the role of Poles in saving the lives of Jews and they came to know Jan Karski and his 
determination, courage, empathy, and sensitivity to human suffering.   He is an important role model in these challenging 
times.  We hope the attitudes and values attributed to him will inspire and influence the next generation.

 In "Journalists, Democracy and Solidarity" the Polish experience was shared through cooperation with journalists 
of independent local media from Moldova and Ukraine. The roundtable talks, which wrapped up the project, provided a 
unique opportunity for its participants to articulate their opinions about freedom, political debate, ethical standards in 
journalism, information sourcing, and other crucial issues. The Ukrainian and Moldovan journalists found the method of 
roundtable talks truly inspirational and admitted that it can be applied in the political debate in both countries.  We hope that 
these brave journalist will be able to use their skills to enlighten their communities so that citizens can contribute to the 
resolution of the many problems they face.
Thanks to the support of the Department of Public and Cultural Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
of Poland and the RITA Program of the Education for Democracy Foundation, the best of Polish values, achievements and 
expertise have been shared and hopefully will inspire future generations in Israel, Moldova and Ukraine as well as in Poland 
itself.

Education for Democracy

__________________________
Beata Budzik, prezes

Z głęboka wdzięcznością,

With great appreciation, 

_________________________
Julie Boudreaux, Board Member
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Uczestnikami projektu byli uczniowie z Polski  
i Izraela w wieku 14-18 lat. Rozpoczęliśmy od 
spotkań z nauczycielami i uczniami ze wszystkich 
szkół im. Jana Karskiego w Polsce. Spotkania te były 
istotne, gdyż zadaniem uczniów w tym projekcie 
było przygotować videoksiążkę zawierającą 
wywiady ze Sprawiedliwymi lub Ocalałymi  
z Holocaustu. Wszystkie rozmowy miały być i były 
przeprowadzone i nagrane przez uczniów. Musieli oni 
wykazać się empatią i cierpliwością podczas nagrania 
oraz umiejętnoscią pracy z kamerą, a to wymagało 
wcześniejszego przygotowania. Dwie trenerki MTO 
były w czasie wakacji w Hakfar Hayarok i tam 
przygotowały grupę izraelską. 

W październiku odbył sie w Nowym Sączu zlot 
szkół im. Jana Karskiego.W przedsięwzięciu 
wzięły udział delegacje ze wszystkich polskich 
szkół, którym patronuje Jan Karski (10 osób  
z każdej szkoły) tj. z Gimnazjum nr 14 w Rudzie 
Śląskiej, Gimnazjum Integracyjne nr 4 w Kielcach, 
Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi, Gimnazjum 
w Wiśniowej Górze, Technikum nr 8 w Warszawie, 
Zespół Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu 
a także delegacja uczniów i nauczycieli ze szkoły 
Hakfar-Hayarok z Tel Avivu, którego Jan Karski jest 
honorowym obywatelem.

Inicjatywie przyświecało hasło: „My school – 
Mr Karski – My Hero, czyli spotkań naszych 
dopiero początek...”. We wtorek, 18.10 każda 
delegacja prezentowała swoją szkołę i zrobione 
przez siebie nagrania wywiadów z ludźmi 
ratującymi Żydów podczas II wojny światowej.  
W środę o godz. 10 nastąpiło oficjalne otwarcie Zlotu 
podczas uroczystej Gali w nowosądeckim Ratuszu. 
Honorowym gościem uroczystości była pani Ewa 
Junczyk – Ziomecka,  Prezes Fundacji Edukacyjnej 
Jana Karskiego. W pięknym wystąpieniu podkreślała 
ona, że Jan Karski dzięki swojej „determinacji, 
odwadze, empatii i reagowaniu na ludzką krzywdę 
może być dla nas wzorem na dzisiaj” i że „być uczniem 
takiej szkoły to honor, ale i odpowiedzialność”.

Po zakończeniu gali uczniowie uczestniczyli  
w grze miejskiej, dzięki której mieli okazję poznać 
najważniejsze miejsca związane z postacią Jana 
Karskiego w Nowym Sączu. Wieczorem wszyscy 
spotkali się, aby obejrzeć niezwykły spektakl 
„Opowieść Jana”, przygotowany przez Fundację 
Nomina Rosae.

Kolejnego dnia Zlotu uczniowie wraz z nauczycielami 
wzięli udział w rajdzie im. Jana Karskiego.  
Na zakończenie uczestnicy złożyli w Kosarzyskach 

Zdążyć przed …

Spotkanie w Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej

Splot wita w Nowym Sączu

Uczestnicy z uwagą słuchają słów pani Ewy Junczyk - Ziomeckiej

Scena ze spektaklu
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hołd patronowi przy obelisku upamiętniającym 
kurierów sądeckich, a następnie wspólnie biesiadowali 
przy ognisku.

W piątek młodzież miała okazję porozmawiać  
z „Żywymi Książkami” w ramach inicjatywy „Żywa 
Biblioteka”. Podczas niebywale ożywionych spotkań 
twarzą w twarz uczniowie mogli zadać pytania 
„Żywym Książkom”, którymi byli:

• Charles Merrill:  „Sierpień 1939 w Polsce” – 
opowieść 96.letniego Amerykanina; 

• Anna Grygiel-Hurun:  „Dziewczynka  
z czarnobiałego kadru” – opowieść ocalonej;

• Kazimiera i Józef Jaroszowie: „Piwnica pełna 
nadziei” – opowieść ludzi, którzy ocalili od 
śmierci kilkunastu Żydów, w tym panią Annę 
Grygiel-Hurun;

• Ewa Andrzejewska: O Jakubie Millerze i o książce 
„Obok inny czas”;

• Michał Jasieński:  „Splatając tęczę, czyli dlaczego 
warto mieć elastyczną głowę”; 

• Dominik Koziarski:  „Jak nie tracić ciekawości 
świata mimo upływu czasu”.

Uczestnicy rajdu w oczekiwaniu na ognisko

Panie bibliotekarki rozmawiają z czytelnikami
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Zlot zakończył się w sobotę, 22 października,  
w Kątach koło Iwkowej, spotkaniem z panią Urszulą 
Sławik, wdową po rotmistrzu Lucjanie Sławiku, 
który pomógł Janowi Karskiemu odzyskać zdrowie 
po ucieczce z sądeckiego szpitala. 

W listopadzie, w 10 szkołach wszystkich stopni odbył 
się cykl lekcji na temat roli Polaków w ratowaniu 
życia Żydom. Lekcje te, prowadzone metodą 
warsztatową przez mgr Łukasza Połomskiego, miały 
na celu promowanie postaw i wartości jakimi kierował 
się Jan Karski. Nauczyciel wprowadzał uczniów 
w klimat wieloetnicznego Nowego Sącza przed 
wojną, przywołując obraz miasta z czasów młodości 
Karskiego, wychowanego w podobnym środowisku 
przedwojennej Łodzi. 

Wprowadzenie pokazywało różnice między 
wyznaniami, a także postawy tolerancji przed wojną. 
W późniejszym toku lekcji nauczyciel kreślił losy 
społeczności żydowskiej w Nowym Sączu, a także 
omawiał represje niemieckie wobec mieszkańców 
miasta. Było to dobrym wprowadzeniem do pojawienia 
się Jana Karskiego i jego sądeckiej historii z 1940 r. 
Na koniec nauczyciel opowiadał o innych Polakach, 
którzy nieśli pomoc w czasie II wojny światowej, 
szczególnie ludności żydowskiej. Uczniowie, 
którzy w zasadzie nie znali Jana Karskiego, zostali 
podzieleni na grupy i mieli narysować scenę do 
komiksu o Karskim, która ich zdaniem najlepiej 
charakteryzowała Bohatera. Następnie przedstawiciel 
grupy dzielił się z resztą klasy swoimi wnioskami  
i uzasadniał wybór narysowanej sceny.

Na zakończenie projektu został przygotowany przez 
niezależnego ewaluatora raport, który pokazuje, 
do jakich zmian doprowadził nasz projekt i czego 
nauczyli się uczestnicy.

Projekt był współfinansowany przez Departament 
Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu 
„Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego 
polskiej polityki zagranicznej 2016”. Serdecznie 
dziękujemy.

Before It’s Too Late

Polish and Israeli students aged 14-18 participated 
in the project. It was initiated by MTO trainers 
meeting with teachers and students of all the Polish 
schools named after Jan Karski. The meetings were of 
paramount importance, as the students were to create 
a videobook of interviews with the “Righteous of the 
Nations” or with Holocaust Survivors. All interviews 
were to be conducted and recorded by the students 
themselves.  This required a high level empathy and 
patience as well as good camera skills. In the summer, 
two MTO coaches visited Hakfar Hayarok school in 
Israel to prepare its students for the project. 

Ławka w Kątach koło Iwkowej

Spotkanie z panią Urszulą Sławik

Zasłuchani uczniowie

Było bardzo ciekawie. Dziekujemy!
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In October, a gathering of all the Polish schools 
named after Jan Karski took place in Nowy Sącz. The 
teachers and students of Middle School No. 14 in Ruda 
Śląska, Integrated Middle School No. 4 in Kielce, 
Public Middle School No. 18 in Łódź, Middle School 
in Wiśniowa Góra, Technical Vocational School No. 8 
in Warsaw, and Middle and High Independent School 
Splot in Nowy Sącz met with the representatives of 
Hakfar Hayarok school from Tel Aviv, whose honored 
citizen is Jan Karski. 

The project slogan was: ”My school – Mr. Karski – 
My Hero, just the beginning of our meetings…”. On 
October 18th, all the representatives met and presented 
their schools. The next morning, the gathering of Jan 
Karski schools was officially opened in Nowy Sącz 
City Hall. The Director of the Jan Karski Educational 
Foundation, Ms. Ewa Junczyk-Ziomecka, was a 
guest of honor and a keynote speaker at the gala for 
the official opening. In her powerful speech, she said 
that for his determination, courage, empathy, and 
sensitivity to human suffering Jan Karski can serve 
as a good role model for today’s young people and 

emphasized that to be a student of a school named 
after him is not only a great honor but also a profound 
responsibility. 

After the gala, the students played a city game, which 
provided them with a unique opportunity to visit 
those places in Nowy Sącz that are connected with 
Jan Karski. In the evening, all project participants 
watched an amazing performance of “Jan’s story”, 
created by the Nomina Rosae Foundation. 

The next day, all participants took part in the Jan 
Karski trail, which ended in Kosarzyska, where they 
paid tribute to their patron at the monument in honor 
of Nowy Sącz couriers of the Polish Underground 
to the Polish Government in Exile. Later, everybody 
enjoyed a meal over a bonfire. 

On Friday, the students had a chance to talk to the 
“Living Books” from the “Human Library” project, 
including:

Workshop in Middle School of Wiśniowa Góra

Gathering in Splot, Nowy Sącz

The Director of the Jan Karski Educational Foundation,  
Ms. Ewa Junczyk-Ziomecka

An amazing performance of “Jan’s story”

Students enjoy participating in the trail

Human Library
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• Charles Merrill:  “August 1939 in Poland” –  
a story by a 96-year-old American;

• Anna Grygiel-Hurun:  “A girl from a black-and-
white film frame” – a survivor’s story;

• Kazimiera Jarosz and Józef Jarosz: “A basement 
full of hope” – a story by people who rescued 
several Jews, including Anna Grygiel-Hurun;

• Ewa Andrzejewska: About Jakub Miller and about 
the book “Beside a Different Time”;

• Michał Jasieński:  “Weaving a rainbow: why it is 
good to have a flexible mind”;

• Dominik Koziarski:  “How not to lose curiosity 
about the world with the passing of time”.

The gathering of Jan Karski schools ended on October 
22nd in Kąty near Iwkowa, where the participants met 
with Ms. Urszula Sławik, the widow of Capt. Lucjan 
Sławik, who helped Jan Karski recover after his 
escape from the Nowy Sącz hospital. 

On the way to Kąty near Iwkowa

Polish and Israeli students in front of Ms. Urszula Sławik mansion
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In November, a series of lessons on the role of 
Poles in saving the lives of many potential victims 
among the Jews were taught in ten schools by Łukasz 
Połomski. Their purpose was to promote the attitudes 
and values attributed to Jan Karski. The workshops 
helped the students envisage the atmosphere of 
multiethnic pre-war Nowy Sącz by comparing 
it to the similar environment of Łódź, where Jan 
Karski was born and raised. In the introduction, the 
teacher presented the differences between various 
religions and pre-war examples of tolerance. Later 
he told some stories about the Jews of Nowy Sącz 
and discussed German repressions against the town 
inhabitants. This served as a good introduction to Jan 
Karski and his Nowy Sącz story from 1940. He also 
talked about other people who helped the Jews during 
World War II. The students, though not initially very 
familiar with Jan Karski, were divided into groups to 
draw a comic book scene that would best illustrate the 
Hero. A representative of each team then shared their 
teammates’ rationale for their choice of the scene and 
presented their conclusions to their classmates.

The project ended with an independent report that 
presents its results and educational value. 

The Project was co-financed by the Department of 
Public and Cultural Diplomacy of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Republic of Poland through 
the competition “Support for Initiatives by Citizens 
and Local Authorities of Polish Foreign Policy 
2016”. We are most appreciative.

Dziennikarze, demokracja i solidarność

Celem tego projektu było  wzmocnienie wizerunku 
Polski w społeczności międzynarodowej poprzez 
współpracę z dziennikarzami niezależnych 
mediów lokalnych z Mołdawii i Ukrainy. Działania  
w projekcie wzbogaciły ich  warsztat dziennikarski. 
W lipcu 2016 r. zaprosiliśmy do Polski grupę 
10 młodych dziennikarzy z Zaporoża (Ukraina)  
i analogiczną grupę 10 z Ialoveni (Mołdawia) na 10. 
dniowe warsztaty i wizytę studyjną.

Warsztaty 

Zajęcia prowadzone były po polsku i tłumaczone 
konsekutywnie na język danej grupy (rosyjski 
lub rumuński).  Prowadzili je polscy dziennikarze 
oraz trenerki MTO. Zaznajomiły one uczestników 
z etyką dziennikarską, praktycznymi zasadami 
funkcjonowania niezależnych mediów w Polsce, 
zasadami dziennikarstwa interwencyjnego i fotografii 
prasowej. Dodatkowym, ważnym elementem 
była prezentacja możliwości alternatywnego 
funkcjonowania niezależnych mediów (gdzie 
znaleźć poparcie finansowe, jak powiększyć nakład, 
jak finansować działania internetowe, itp.). Nasze 
działania odpowiadały na zapotrzebowanie na pomoc 
zewnętrzną dla obu krajów,  w coraz większym 
stopniu kierowaną na tworzenie wolnych lokalnych 
portali internetowych i mediów elektronicznych. 
Oprócz tego proces prywatyzacji rynku mediów  
w obu krajach wkroczył w decydującą fazę, co 
stworzyło nowe możliwości, ale także poważne 
wyzwania związane  m.in. ze zwiększeniem 
konkurencji i konieczności budowania pozycji na 
wolnym rynku. Informacje lokalne jako produkt 
mogą być towarem dochodowym, a ich publikacja 
może wzmacniać więzi w społecznościach lokalnych, 
jednak do stworzenia takiego produktu potrzebna 
jest wiedza z zakresu public relations czy reklamy. 
Dlatego też celem naszego projektu było wsparcie 
mołdawskich i ukraińskich mediów lokalnych  
z wykorzystaniem polskich doświadczeń.

A lesson taught by Łukasz Połomski

It was very interesting project. Thank you!

Warsztaty z Public Relations
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Wizyty studyjne 

Uczestnicy w małych grupach odwiedzali redakcje 
lokalnych gazet, m.in: Gazetę Krakowską, Dobry 
Tygodnik Sądecki, Sądeczanin, lokalne radio RDN, 
telewizję internetową TV-NS, lokalną telewizję RTK, 
Radio Kraków i telewizję TVN, gdzie mieli okazję 
zapoznać się z codzienną pracą redakcji, zadawać 
pytania i otrzymywać odpowiedzi. 

Praca domowa

Każdy z uczestników miał nadesłać kilka artykułów/
reportaży/ fotoreportaży/audycji radiowych lub 
telewizyjnych napisanych po powrocie do kraju. 
Teksty te były tłumaczone na polski i przesyłane do 
czwórki trenerów, którzy je recenzowali, komentowali, 
udzielali wskazówek i zachęcali do dalszej pracy. 
Oto kilka przykładów takiego doradztwa (czasami 
pisanych po angielsku, żeby uniknąć niekoniecznego 
tłumaczenia i przyspieszyć proces):

• I read carefully your article about Svetlana 
Sainsus and her activities. It is a good topic and 
it’s very important that you wrote about it. Thanks 
to your publication many people will be informed 
about the needs of vulnerable families in Ialoveni 
district … and perhaps some of them decide to join 
and help.

 My only comment is that I would like to know 
more in detail what kind of help a specific child or 
family received. Contract with a clinic in Istanbul 
sounds fantastic but … was there a child how 
benefited from it? If so, such story would be the 
best advertisement for the foundation. Do they help 
solving only health related issues or other ones 
as well? Can you write again with more concrete 
examples (and perhaps pictures) of successful 
cases? I am looking forward to hearing from you 
soon. Good luck. 

• I read carefully all three your articles. The two 
ones about Avante are really interesting, full 
of details and well written. (I didn’t know that 
Ialoveni became a National Capital of Youth 

2016. Congratulations!!!) Perhaps after your 
articles more youngsters will come over and join 
Avante?The article about Ialoveni Gaz is very well 
written, indeed. You interviewed all three sides: 
inhabitants and the mayor of Costesti as well as the 
boss of the gas company. His explanation doesn’t 
convince me. It would be good to know if anyone 
was really cut out of gas, if really the company 
sent their employees to client’s homes to sign the 
contract before they cut the lines, etc. Would be 
good if you can continue to monitor the situation 
and let people know how the situation developed. 
Can they trust this company?I am looking forward 
to hearing from you soon. Good luck.  

• I read carefully your short note about free education 
for young people from Vasieni area offered by 
the High School in Vasieni in cooperation with 
the local authorities. It is a very interesting and 
important initiative but your note is more like an 
advertisement than an article. It is, of course, 
important to simply inform people but telling  
a few personal stories  of successful carriers after 
a person graduated from this high school would 
be more interesting. It could even encourage some 
teenagers to take advantage of such fantastic 
opportunity. Try interview a few teachers and 
a few graduates and then write again about this 
topic with more enthusiasm and colorful personal 
details, please. I am looking forward to hearing 
from you soon. Good luck.  

• I read carefully all three of your articles. The topic 
is interesting and very much on time. It is sad that 
teenagers are less and less interested in going to 
college preparatory high schools (lyceum) and 
would rather choose less demanding studies.  
I am afraid that it isn’t a specific problem only in 
Moldova. Your texts will certainly make parents 
think again about the kind education they want for 
their sons and daughters. The text about Love is 
Kind idea, activities, achievements and success is 
moving and engaging. Does this campaign really 
ended on August 31, 2016? Such idea should be 
continued, shouldn’t it? Can you interview both 
girls again and let readers know how the situation 
develops? Perhaps you can also interview some of 
the recipients: kids and their parents? I am looking 
forward to hearing from you soon. Good luck.  

Staże

Dziesięciu najaktywniejszych dziennikarzy odbyło 
we wrześniu br. 10.dniowy staż w małopolskich 
mediach lokalnych, tj. Sądeczanin, Tygodnik 
Podhalański, Dziennik Polski, Radio ESKA, 
Radio Kraków. Dodatkowo zorganizowane zostały 

Wizyta w TVN w Krakowie
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spotkania z działaczami społecznymi, którzy mieli 
doświadczenia w tworzeniu i prowadzeniu lokalnych 
gazet (Znad Popradu) lub portali internetowych 
poświęconych problemom małych społeczności 
(Witold Kaliński, sołtys z Wierchomli). Podczas 
tego stażu goście byli pod opieką merytoryczną 
dziennikarzy polskich, przyglądali się ich pracy  
i uczestniczyli w tworzeniu materiałów redakcyjnych, 
z punktu widzenia merytorycznego i technicznego. 
Polscy dziennikarze mieli okazję bliżej poznać 
problemy kolegów z Mołdawii i Ukrainy, które 
często były dla nich zaskakujące. Umocniły się także 
stosunki polsko-mołdawsko-ukraińskie w środowisku 
opiniotwórczym. Po całodziennej pracy w redakcjach 
dziennikarze chętnie spotykali się wieczorami na 
wspólne rozmowy.

Okrągły stół, wrzesień 2016 r.

W zorganizowanym przez MTO „Okrągłym 
Stole”,  oprócz naszych gości z UA i MD udział 
wzięli: Monika Kowalczyk, dziennikarka „Gazety 
Krakowskiej”; Barbara Paluch, redaktorka naczelna 
miesięcznika samorządowego „Znad Popradu”; 
Witold Kaliński, dziennikarz, bloger  publikuje m.in. 
w portalu „Sądeczanin” oraz Beata Budzik, prezes 
MTO i Joanna Rasińska, członek Zarządu MTO. 
Obrady obserwowała przedstawicielka MSZ, pani 
Joanna Muszalska- Posmyk.

Na ogromne znaczenie formuły „Okrągłego Stołu” 
zwrócił uwagę prowadzący debatę Ireneusz Dańko, 
redaktor „Gazety Wyborczej”. Powiedział on, że 
„Okrągły Stół okazał się dla Polski wydarzeniem 
epokowym, co widać dziś po ponad 25 latach po 
zakończeniu rozmów”. 

To zamykające projekt wydarzenie pozwoliło podzielić 
się opiniami na temat wolności dyskusji politycznej  
i etyki dziennikarskiej, źródeł pozyskiwania 
informacji i innych ważnych zagadnień, co poszerzyło 
horyzonty  uczestników. Uczestnicy debaty z Ukrainy  
i Mołdawii przyznali, że Okrągły Stół był inspirującym 
doświadczeniem dla nich i, że jest to metoda, którą 
można zastosować we wszystkich krajach biorących 
udział w projekcie, aby osiągnąć sukces w debacie 
publicznej. 

Projekt był współfinansowany przez Departament 
Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu 
„Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 
2016” oraz ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności w ramach programu RITA 
- Przemiany w regionie, realizowanego przez 
Fundację Edukacja dla Demokracji. W imieniu 
własnym oraz wszystkich uczestników sponsorom 
najserdeczniej dziękujemy.

Journalists, Democracy and Solidarity

The project aimed to reinforce the image of Poland in 
the international community through cooperation with 
journalists of independent local media from Moldova 
and Ukraine. In July 2016 ten young journalists from 
Zaporozhe in Ukraine and ten young journalists 
from Ialoveni in the Republic of Moldova came to 
Nowy Sącz to take part in a ten-day first phase of the 
project, which included workshops and study visits. 
The participants improved their skills and expertise 
in journalism. 

Workshops

Delivered by Polish journalists and MTO instructors, 
the classes were consecutively interpreted into Russian 
and Romanian. Ukrainian and Moldovan journalists 

W rozgłośni radiowej

Prowadzący debatę Ireneusz Dańko, redaktor Gazety Wyborczej

Grupa uczestników z Mołdawii
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learned about independent media in Poland, ethical 
standards in journalism, investigative journalism, 
and press photography. They also learned about an 
alternative model for independent media operation, 
how to secure funding, how to increase newspapers’ 
circulation, how to finance online activities, etc. 
Our actions met our project beneficiaries’ needs for 
external support in setting up free local internet portals 
and electronic media. The privatization process of 
the media industry in both countries has reached  
a decisive stage, which resulted in new opportunities 
but also challenges to build a strong position in the 
highly competitive free market. Local news can be  
a profitable product, and publishing and broadcasting 
local news can strengthen bonds in local communities. 
However, to market the product successfully, sufficient 
knowledge of advertising and public relations is 
needed. We therefore shared our valuable experience 
with Moldovan and Ukrainian journalists in order to 
support the local media in their countries. 

Study visits

The participants in small groups visited editorial 
departments of three local newspapers (the Gazeta 
Krakowska Daily, the Dobry Tygodnik Sądecki 
Weekly, and the Sądeczanin Monthly), two radio 
stations (the RDN Radio, the Radio Kraków Radio), 
TVN television station, as well as the TV-NS internet 
television station. The visitors asked the editorial staff 
numerous questions regarding their daily work. 

Homework

As a follow-up to their stay in Poland, each participant 
had an assignment to create an article, a piece of 
reportage/photo reportage, and/or a radio/television 
program upon return to their home country. The 
assignments were translated into Polish and then 
reviewed by four instructors, who encouraged their 
authors through constructive feedback and provided 
them with practical tips. Below are several examples 
of the reviews, some of which were written in English 
to avoid the need to translate and thus speed up the 
feedback process:

• I read carefully your article about Svetlana 
Sainsus and her activities. It is a good topic and 
it’s very important that you wrote about it. Thanks 
to your publication many people will be informed 
about the needs of vulnerable families in Ialoveni 
district … and perhaps some of them decide to join 
and help.

 My only comment is that I would like to know 
more in detail what kind of help a specific child or 
family received. Contract with a clinic in Istanbul 
sounds fantastic but … was there a child how 
benefited from it? If so, such story would be the 
best advertisement for the foundation. Do they help 
solving only health related issues or other ones 
as well? Can you write again with more concrete 
examples (and perhaps pictures) of successful 
cases? I am looking forward to hearing from you 
soon. Good luck. 

• I read carefully all three your articles. The two 
ones about Avante are really interesting, full 
of details and well written. (I didn’t know that 
Ialoveni became a National Capital of Youth 2016. 
Congratulations!!!) Perhaps after your articles 
more youngsters will come over and join Avante? 
The article about Ialoveni Gaz is very well written, 
indeed. You interviewed all three sides: inhabitants 
and the mayor of Costesti as well as the boss of the 
gas company. His explanation doesn’t convince 
me. It would be good to know if anyone was really 
cut out of gas, if really the company sent their 
employees to client’s homes to sign the contract 
before they cut the lines, etc. Would be good if 
you can continue to monitor the situation and let 
people know how the situation developed. Can 
they trust this company? I am looking forward to 
hearing from you soon. Good luck.  

• I read carefully your short note about free education 
for young people from Vasieni area offered by 
the High School in Vasieni in cooperation with 
the local authorities. It is a very interesting and 

Workshops for Ukrainian journalists

Study visit at the Sądeczanin Monthly
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important initiative but your note is more like an 
advertisement than an article. It is, of course, 
important to simply inform people but telling  
a few personal stories of successful carriers after 
a person graduated from this high school would 
be more interesting. It could even encourage some 
teenagers to take advantage of such fantastic 
opportunity. Try interview a few teachers and 
a few graduates and then write again about this 
topic with more enthusiasm and colorful personal 
details, please. I am looking forward to hearing 
from you soon. Good luck.  

• I read carefully all three of your articles. The topic 
is interesting and very much on time. It is sad that 
teenagers are less and less interested in going to 
college preparatory high schools (lyceum) and 
would rather choose less demanding studies.  
I am afraid that it isn’t a specific problem only in 
Moldova. Your texts will certainly make parents 
think again about the kind education they want for 
their sons and daughters. The text about Love is 
Kind idea, activities, achievements and success is 
moving and engaging. Does this campaign really 
ended on August 31, 2016? Such idea should be 
continued, shouldn’t it? Can you interview both 
girls again and let readers know how the situation 
develops? Perhaps you can also interview some of 
the recipients: kids and their parents? I am looking 
forward to hearing from you soon. Good luck.    

Internships 

The top ten participants of the project did a ten-day 
internship in the editorial offices of local newspapers 
and radio stations of the Malopolska Region, including 
the Sądeczanin Monthly, the Podhalański Weekly, the 
Dziennik Polski Daily, the ESKA Radio Station, and 
the Radio Kraków Radio. They also had a chance to 
meet social activists, who shared their experience of 
starting and running local newspaper agencies and/or 
internet portals geared towards small communities. 
During these internships the visiting journalists not 
only observed their Polish counterparts’ daily work, 

but they also took an active part in creating editorials.  
The Polish journalists learned about the problems 
faced by Moldovan and Ukrainian journalists while 
monitoring their work in terms of content and technical 
intricacies. They built strong bonds of friendship 
through everyday work and informal socializing in 
the evening.

Round Table

The roundtable talks were held in September in the 
Nowy Sacz Town Hall. In addition to our Ukrainian 
and Moldovan guests, the following people took 
part in the event: Monika Kowalczyk, the Gazeta 
Krakowska Daily journalist; Barbara Paluch, the chief 
editor of Znad Popradu Monthly; Witold Kaliński,  
a journalist and a blogger of Sądeczanin portal; Beata 
Budzik, MTO President; and Joanna Rasińska, an 
MTO Board member. The talks were observed by 
Joanna Muszalska-Posmyk, a representative of the 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

The facilitator Ireneusz Dańko, a journalist of the 
Gazeta Wyborcza Daily, emphasized the paramount 
importance of the Round Table formula, which proved 
to be a significant event in the history of Poland, still 
appreciated today, over 25 years later. The roundtable 
talks, which wrapped up the project, provided  
a unique opportunity for its participants to articulate 
their opinions about freedom, political debate, ethical 
standards in journalism, information sourcing, and 
other crucial issues. The Ukrainian and Moldovan 
journalists found the method of roundtable talks truly 
inspirational and admitted that it can be applied in the 
political debate in all project countries.

At the Radio Kraków headquarters

The roundtable talks held in Nowy Sącz Town Hall

Ukrainian journalists
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The project was co-funded by the Department of 
Public and Cultural Diplomacy of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Republic of Poland (within 
the “Cooperation in the area of public diplomacy 
2016” grant competition) and by the Polish-
American Freedom Foundation (within the Region 
in Transition (RITA) Program, run by the Education 
for Democracy Foundation). We would like to thank 
our sponsors on behalf of all participants. 

Edukacja dwujęzyczna w Polsce

Ten projekt polega na systematycznym organizowaniu 
warsztatów dla nauczycieli rozmaitych przedmiotów 
nauczanych przez nich w języku polskim i angielskim 
oraz wspiera nauczanie dwujęzyczne w prowadzonym 
przez MTO Zespole Szkól Społecznych „Splot”.

Prawdziwym wyzwaniem było znalezienie dobrych 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów, którzy 
mogą równie dobrze prowadzić swoje lekcje po 
angielsku. Wymaga to od nauczyciela dodatkowego 
przygotowania, najczęściej stworzenia własnych 
materiałów oraz wyszukania źródeł w języku 
angielskim. Obecnie nie istnieją na rynku podręczniki 
do nauczania po angielsku różnych przedmiotów 
według polskiego programu. Dodatkową trudnością 
dla uczących w klasach dwujęzycznych jest 
brak materiałów na godziny wychowawcze, 
zajęcia pozalekcyjne oraz interaktywnych metod 
angażujących uczniów. 

Tę lukę, MTO może wypełnić z łatwością dzięki 
ponad 25.letniej współpracy ze stowarzyszeniem 
nauczycieli amerykańskich „Educators for 
Democracy” oraz programom takim jak Public 
Achievement, Street Law, czy Socratic Seminars. 
Mamy ogromną ilość materiałów po angielsku oraz 
wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerów, którzy 
od lat prowadzą takie zajęcia zarówno w „Splocie”, 
jak i (po angielsku) dla licznych grup nauczycieli  
z Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Bośni, 
Gruzji, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, 
Serbii i Ukrainy.

Pierwsze takie warsztaty odbyły się w Nowym Sączu, 
w listopadzie 2016 dla grupy nauczycieli matematyki, 
geografii i WOSu. W 2017 planujemy doprosić na 
prowadzone po angielsku seminaria sokratejskie 
naszych wieloletnich partnerów z Albanii i z Serbii, 
by oni także mogli wprowadzić tę metodę w swoim 
kraju.

Najserdeczniej dziękujemy partnerskiej organizacji 
Citizens for Engaged Communities (CEC), USA 
za zrozumienie potrzeby i wagi tego projektu oraz 
wsparcie finansowe.

Bilingual Education in Poland

Given the current political regime in Poland, 
education of young people has become ever more 
important to those who wish to uphold democratic 
principles and encourage critical thinking.  At the 
same time, to remain competitive, schools such as 
Splot must innovate and provide attractive options.  
Bilingual education is recognized as an important way 
of preparing youngsters for a future in Europe.  This 
project organizes workshops for bilingual teachers 
from all over Poland as well as supports bilingual 
education at Splot.

Splot has always been strong in foreign languages and 
next year will try to broaden its offering to include 
Spanish as a second language option in lieu of French 
or German.  This school year the middle school 
opened a bilingual class with math and geography 
being taught mostly in English.  We intend to expand 
this offering in middle school and by opening  
a bilingual option in high school as well.

It will be challenging to find teachers who excel in 
teaching their subject AND can do it equally well 
in English!  It requires extra preparation and in 
most cases the creation of educational materials and 
finding resources in English.  There are currently no 
English-language textbooks for teaching the “Polish” 
curriculum in English.  In addition to lacking English-
language materials, teachers in bilingual classes 
are looking for activities and methods to make the 
classroom learning more effective.  Initial contact 
with teachers at other bilingual schools throughout 
the country shows that this is a niche which needs 
to be filled.  We are uniquely positioned to organize 
workshops for teachers throughout Poland using 
active methods of teaching as well as engaging 
programs such as Public Achievement, Street Law 
and Socratic Seminars.  We have a wealth of materials 
in these areas in English and trainers who regularly 
run such workshops in English.  

The first workshop took place in Nowy Sącz in 
November. These workshops for teachers will also 
enable us to build upon two ongoing CEC projects.  
Our partners from Albania and Serbia will be invited 
in 2017 to participate in the Socratic Seminar training 
in Nowy Sacz so that they will be able to implement 
this in their respective countries.

We would like to express our sincere gratitude and 
appreciation to our partner organization in the US, 
Citizens for Engaged Community (CEC), for their 
initiative, understanding and support. 
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Seminaria sokratejskie

Ponad trzy lata temu, dzięki Johnowi Zola  
z amerykańskiej organizacji pozarządowej Citizens 
for Engaged Communities, metodologia Seminariów 
Sokratejskich zawitała w Małopolskim Towarzystwie 
Oświatowym w Nowym Sączu i podbiła serca grupy 
edukatorek, które od września 2014 roku z pasją 
krzewią pedagogikę sokratejską wśród nauczycieli 
regionu małopolskiego. Nieustanne wsparcie Johna i 
jego żony Jaye daje nam siłę do corocznych rekrutacji 
nowych pasjonatów tej metody, aby dzięki niej mogli 
wydobyć to co najlepsze ze swoich uczniów. I co za 
wspaniały team udało nam się stworzyć! Ania, Basia, 
Celinka, Dagmarka, Edytka, …. i Gosia.  Gdybyśmy 
celowo podążały za alfabetem, w roku 2017 na 
kolejną zaangażowaną trenerkę / trenera poszukujemy 
osobę o imieniu zaczynającym się na literę „F”:-) Tak 
więc, wszystkie Franki i Franciszki, Fiony, Filipy, 
Ferdynardy, Fryderycy, Feliksy, Fabiany, i Filusie 
przybywajcie do nas czym prędzej;-)

W czerwcu 2016 druga grupa adeptek metody 
ukończyła intensywny kurs oparty na comiesięcznych 
warsztatach, prowadzonych przez Barbarę Białek, 
regionalną koordynatorkę projektu, wraz z czterema 
innymi trenerkami: Celinką, Gosią, Dagmarką,  
i Edytką. Druga edycja comiesięcznych warsztatów 
„nauczyciele szkolą nauczycieli” była prawdziwie 
budującym doświadczeniem. Uczestniczki 
projektu entuzjastycznie zagłębiały tajniki tej 
niekonwencjonalnej metody i z każdym spotkaniem 
coraz sprawniej dokonywały selekcji tekstów 
spełniających warunki tekstu seminaryjnego. Jednak 
to co cieszy najbardziej jest odroczone w czasie: na 
seminariach przeprowadzonych w szkołach gdzie 
uczymy odkrywamy, że nasi uczniowie umiejętnie 
artykułują myśli, których być może nigdy nie 
mieliby sposobności wyrazić, broniąc swoje nie 
zawsze popularne poglądy, nabywając w ten sposób 
siły i odwagi, które zwłaszcza dzisiaj okazują się 
ważne, a nawet rzec by można niezbędne. Praca, 
którą „wykonują” podczas dyskusji odzwierciedla 
umiejętności potrzebne obywatelom w demokracji 
oraz ogólniej w jakiejkolwiek intelektualnej 
komunikacji. 

Marzą nam się nauczyciele, którzy jak najmniej uczą, 
a jak najwięcej pozwalają  innym uczyć się. Dla 
nauczycieli w tym marzeniu ważne jest tworzenie 
przyjaznego środowiska dla uczniów, środowiska  
w którym ci młodzi ludzie będą czuli się bezpiecznie, 
żeby odważnie artykułowali swoje myśli i przekonania, 
aby potem móc dokonywać właściwych wyborów 
oraz czynnie angażować się w sprawy dla nich ważne, 
takie jak wolność i człowieczeństwo. Seminaria 

sokratejskie uświadamiają konieczność tworzenia 
takiej przestrzeni, przestrzeni do oddychania, 
zadawania pytań, kwestionowania, popełniania 
błędów, umożliwiającej ich uczestnikom swobodną 
wymianę myśli w celu głębszego zrozumienia tekstu. 

Naszym zadaniem jest tworzenie takiej przestrzeni, 
żeby móc aktywizować uczniów, komunikować 
nasze oczekiwania względem ich postaw oraz 
procesu ich uczenia się. To właśnie wiara w moc 
zadawania dobrych pytań, dyskusja zamiast debaty, 
umiejętność słuchania innych, zaakceptowanie braku 
jednej „właściwej” odpowiedzi czy też interpretacji 
czynią metodę Seminariów Sokratejskich tak bardzo 
wartościową. Na poziomie bardziej ogólnym, 
poprzez promowanie wspólnych poszukiwań 
rozmaitych znaczeń na wielu płaszczyznach 
seminaria potwierdzają społeczną naturę uczenia się. 
Podczas seminarium, na którym widzimy młodych 
ludzi dyskutujących z zaangażowaniem złożone 
kwestie współczesnego świata, uważnie słuchających 
poglądów innych, oraz wspierających tych bardziej 
nieśmiałych, chciałoby się powiedzieć słowami 
klasyka: „Trwaj chwilo, jesteś piękna”.

Dziękujemy nauczycielom prowadzącym seminaria 
sokratejskie za zaangażowanie i czas poświęcony na 
przygotowanie zajęć, a naszemu partnerowi, Citizens 
for Engaged Communities, za nieustające wsparcie 
merytoryczne i finansowe tego projektu.

Socratic Seminars

Over three years ago, John Zola from the American 
non-government organization Citizens for Engaged 
Communities, presented the Socratic Seminars 
methodology to a group of local teachers at the 
Educational Society for Malopolska in Nowy Sącz. 
Since September 2014, a team of passionate educators, 
trained by John and his wife Jaye, have been promoting 
the methodology among teachers in the region. With 
continued support of our American mentors, each 
year we make an effort to recruit new teachers hoping 
that they will fall in love with the method, just like we 
did, and then use it wisely to get the best out of their 
students. And what an amazing team have we built 
over time! Ania, Basia, Celinka, Dagmarka, Edytka, 
…. and Gosia. If we were to follow the alphabetical 
order, in 2017 we would be recruiting a teacher whose 
name begins with the letter “F”;-) So, all Franks and 
Francescas, Fionas, Florences, Fabians, Ferdinands, 
Fernandos, Fredericks, and Felixes hurry up and join 
our dream team:-)  

In June 2016, the second group of teachers completed 
the intense course, coordinated by Barbara Białek, 
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the Reginal Coordinator for Socratic Seminars 
Implementation and co-taught with four trainers: 
Celinka, Gosia, Dagmarka, and Edytka, listed in 
the sequence they have joined our team. The second 
edition of monthly workshops called “teachers 
train teachers” was as always a highly rewarding 
experience. It was a great pleasure to see the 
participants getting more and more engaged in this 
non-conventional method, willingly undergoing the 
apparently difficult transition process from a “typical 
teacher teaching their students” to “a leader facilitating 
their students’ learning process”. The most rewarding 
moment of the training process however seems to be 
delayed in time. It is the time in our classrooms where 
during Socratic Seminars we discover our students 
as great communicators of ideas they might not have 
otherwise expressed, defending attitudes that are not 
necessarily popular with others, or exercising skills 
that we can only hope they will use in their future. The 
effort that they make in seminars represents the skills 
of high-quality social and intellectual interpersonal 
communication and reflects the work citizens in  
a democracy do every day.

We dream of teachers who teach little and let others 
learn instead. The teachers in our dream make 
genuine effort to create a friendly environment in 
their classrooms, the environment that their students 
will find safe enough to bravely articulate their 
opinions. The safety, friendliness, and acceptance in 
the classroom will hopefully give them confidence 
to make the right choices in the future and engage 
in promoting such values as freedom and humanity. 
Socratic Seminars make teachers aware of the 
necessity to create this space for their students, the 
space where they can freely communicate their ideas, 
question paradigms, make mistakes, listen to others, 
and simply breathe. Socratic Seminars believe in 
the power of asking questions and prize discussion 
over debate.  With the support of the seminar leader, 
students explore various meanings that can be found 
in the text and learn that there is no one “right” answer 
or interpretation. 

Seeing young people keenly discussing complex 
problems of today’s world, attentively listening to 
their interlocutors, and diplomatically encouraging 
the less brave discussants is a truly incomparable 
experience. 

We would like to thank the teachers for their 
involvement and contribution. We are grateful to 
our partner organization in the US, Citizens for 
Engaged Communities for the continued interest 
and financial support.

Ożywienie programu PA w rejonie Charkowa 
(Ukraina)

Od wielu lat Małopolskie Towarzystwo Oświatowe 
(MTO) i stowarzyszenie Action for Sustainable 
Society Advancement (ASSA) wspólnie tworzyły  
i wdrażały rozmaite projekty we wschodniej 
Ukrainie. Najważniejszy z nich, Public Achievement 
(PA), osiągnął swój szczyt w 2008 roku na festiwalu 
inicjatyw społecznych w Charkowie. Praca  
z grupami młodzieży metodą PA była kontynuowana 
w niektórych szkołach. 

W obecnej sytuacji politycznej Charków, graniczący 
od południa z rejonem Donbasu zajętym przez 
separatystów, stał się miejscem schronienia dla 
licznych uciekinierów z terenów ogarniętych wojną. 
Zapewnienie im w miarę godziwych warunków 
życia jest dużym wyzwaniem dla władz miasta  
i rejonu, a organizacje pozarządowe starają się  
w tym pomagać. Wyjaśnianie i wdrażanie procedur 
demokratycznych oraz budowa społeczeństwa 
obywatelskiego w tej napływowej grupie wydaje się 
teraz bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek przedtem. 
Po przeszkoleniu w Polsce nowe grupy PA będą m. in. 
tworzone w szkołach, do których uczęszczają dzieci 
uchodźców.

W listopadzie 2016 grupa 21 nauczycieli z Charkowa 
i okolic znajdujących się na tzw. „ziemi niczyjej” 
spędziła 6 dni w Nowym Sączu pracując z trenerkami 
MTO i CEC nad przyswojeniem sobie zasad 
programu PA, stając się tym samym tzw. mentorami 
PA.  Zajęcia były prowadzone w dwóch językach – oni 
mówili po rosyjsku, a my po polsku – co wymagało 
skupienia i pewnej  koordynacji, ale było ciekawym 
doświadczeniem. Uczyliśmy się od siebie nawzajem.

Stało się jasne, że Ukraińcy nas potrzebują. Nas, 
tzn. nauczycieli, uczniów, działaczy społecznych – 
ogólnie mówiąc: Polaków – aby słuchać, dzielić się 
doświadczeniem i lepiej rozumieć bieżącą sytuację w 
obu krajach. Zapewniliśmy in bezpieczną przestrzeń 
do szczerych rozmów w trakcie warsztatów, podczas 
przygotowanych przez nich prezentacji w polskich 
klasach, w czasie przerw „na kawę” i na spotkaniu 
KODu. Polacy z kolei dowiedzieli się z pierwszej 
ręki, od naocznych świadków, jak wygląda sytuacja 
na terenach okupowanych i w ich najbliższym 
sąsiedztwie.

Wyrażamy głęboką wdzięczność panu Charlesowi 
Merrillowi, naszemu przyjacielowi i wieloletniemu 
dobroczyńcy za zaufanie, zrozumienie i zachętę do 
kontynuowania pracy we wschodniej Ukrainie, a w 
szczególności za umożliwienie przeprowadzenia tego 
projektu.   
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PA Revival in Kharkov Region (Ukraine) 

For many years, MTO and Action for Sustainable 
Society Advancement (ASSA) have jointly 
implemented several projects in Eastern Ukraine.  
One of the most successful and significant was Public 
Achievement (PA) and culminated in a PA Fair in 
Kharkov in 2008.  PA lived on in several schools. The 
idea for this project came from a recent email from  
a former participant of the PA project which shows 
the impact PA has had and the need for its revival.  

Although Ukraine has been overshadowed in the 
news by other ”hot spots”, the situation there remains 
dire.  While Kharkov itself does not lie in the part of 
Ukraine effectively annexed by Russian separatists, 
the city borders that region and has struggled with  
a huge influx of refugees.  More than ever, re-
enforcing democratic practices in the area is crucial.  
The PA program will be implemented in several 
schools including many that host refugee students.  
After a careful selection process, the group of 
teachers traveled to Nowy Sacz in November 2016 
for PA training and a chance to see what a democratic 
movement can do in the face of oppression.  

The goal of this small project was to retrain and 
reinvigorate PA in the Eastern Ukraine. 21 teachers 
from Kharkov itself and surrounding areas including 
the ”no man’s land” spent 6 days working with MTO/ 
CEC trainers. The workshops on PA and our efforts 
to reaffirm what makes PA different from volunteer 
projects were well-received. We were all active 
participants and listeners and learners. An aside, 
the workshops were run in Polish! With the group 
responding in Russian. This took concerted and 
worthwhile effort on all sides!

The sharing that took place was immensely important 
for everyone.  It was clear that the UA teachers 
needed us, Poles, teachers, students, activists to listen 
and understand what is going on in their country. 
We gave them safe space to talk, during workshops, 
classroom visits where they made presentations to 
Splot students and at the KOD (Committee for the 
Defense of Democracy) meeting. Also informally 
during consultations and coffee breaks.  Poles were 
able to get first-hand information from witnesses and 
participants rather than the media with some of its 
distortions or the latest Polish movie designed to stir 
anti-Ukrainian propaganda. 

We are deeply grateful to Mr. Charles Merrill for 
his trust, long-term support and encouragement 
without which this project and many other projects 
would not be implemented.

Międzyszkolny Konkurs Językowy „TANDEM”

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe we współpracy 
z Centrum Językowym „Expert” już po raz trzeci 
było organizatorem konkursu: tandem.mto@
gmail.com, w którym uczniowie gimnazjum mogą 
wykazać się ponadprzeciętną znajomością dwóch 
języków obcych – języka angielskiego i do wyboru 
języka niemieckiego lub francuskiego. Nawet dobra 
znajomość jednego języka nie gwarantuje przejścia 
do kolejnego etapu. Tylko bardzo dobra znajomość 
dwóch języków pozwoli na sukces.

W pierwszym etapie konkursu – eliminacjach 
szkolnych wzięło udział 350 uczniów gimnazjów 
z Nowego Sącza oraz powiatów sądeckiego, 
gorlickiego, limanowskiego i myślenickiego  
(12 uczniów ze szkoły w Raciechowicach). Eliminacje 
szkolne miały miejsce 9 marca w macierzystych 
szkołach. Zgłoszeni uczestnicy rozwiązywali 
testy, osobne dla każdego języka. O kolejności na 
listach rankingowych decydowała suma punktów 
uzyskanych z obydwu języków. 109 najlepszych 
uczniów zakwalifikowało się do II etapu konkursu, 
który składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

2 kwietnia odbyła się część pisemna II etapu konkursu. 
W kategorii angielski z niemieckim przystąpiło 
85 uczniów, natomiast w kategorii angielski  
z francuskim – 24 uczniów. Etap finałowy odbył się 
23 kwietnia i wzięło w nim udział 48 gimnazjalistów 
(32 uczniów – angielski z niemieckim i 16 uczniów 
– angielski z francuskim) którzy uzyskali najlepsze 
wyniki z części pisemnej drugiego etapu konkursu. 
Podczas finałowego sprawdzianu ustnego uczestnicy 
mogli wykazać się płynnością wypowiedzi w dwóch 
językach.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów miało 
miejsce 25 maja w sali ratuszowej im. Stanisława 
Małachowskiego w Nowym Sączu. Zwycięzcy 
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. tablety, 
czytniki e-booków, słowniki, książki, multimedialne 
kursy i gry językowe.

W oczekiwaniu na egzamin pisemny
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Nagrody sponsorowali:

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec 
w Krakowie, Instytut Goethego w Krakowie, 
Księgarnia Francuska Edukator w Krakowie, Instytut 
Francuski w Warszawie, Wydawnictwo Macmillan, 
Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka, Starostwo 
Nowosądeckie oraz Charles Merrill.

Serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi, 
Centrum Językowemu „Expert” oraz wszystkim 
sponsorom, bez pomocy których konkurs ten nie 
mógłby trwać i liczymy na dalszą współpracę.

Language Competition “TANDEM”

For the third year in a row, MTO organized a Language 
Competition ”TANDEM” tandem.mto@gmail.com 
in cooperation with the Language Centre ”EXPERT”. 
The main goal was to encourage middle school 
students to improve their language skills and create 
an opportunity to compete based on these linguistic 
skills. The participants demonstrated their knowledge 
and skills in two foreign languages: English as an 
obligatory language and a choice of French or German. 
The initiative was received with great interest. 350 
students took part from schools in the Nowy Sącz 
region and the neighboring administrative regions of 
Gorlice, Limanowa and Myślenice. 

The contest consisted of three steps. The first took 
place in the home schools in March 2016. Students 
took written tests in English and their other language 
of choice.  A ranking was created based on the sum of 
the points on both tests for each child.  The most adept 
students in two foreign languages made it to the next 
level. The second elimination on April 2nd took place 
in MTO’s building in Nowy Sącz, and consisted of 
a more challenging written test. Of the 109 students, 
there were 85 with a pairing of English and German 
and 24 with a pairing of English and French.  There 
were 48 middle schoolers with top results from this 
written portion. The final step, which checked fluency 
in both languages, took place on April 23rd.  

Prizes and diplomas were awarded on May 25th in 
Nowy Sacz City Hall. The winners received prizes 

(tablets, e-book readers, books, multi-media courses 
and language games) funded by the Consul General 
of Germany, Goethe Institute  and French Bookstore 
”Educator” in Krakow, as well as the Macmillan 
Editing House, District Council of Nowy Sącz, NGO 
”Nowy Sacz Coalition” and Charles Merrill.

We hope that this success will make participants 
more self-confident, encourage them to study and 
ensure that the knowledge of a foreign language is 
an important asset in their efforts to continue their 
education in good schools and when applying for jobs 
in the European Union. 

Sincere thanks go to our partner and all sponsors.  
Without their help this contest would not have been 
possible and we hope for future cooperation. 

XV Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży 
„Pióro Splotu”

Ten doroczny konkurs stał się już tradycją i wszedł 
na stałe do kalendarza imprez sądeckich. W tym roku 
wpłynęły 143 prace 126 autorów w dwóch kategoriach 
wiekowych: senior i junior. Konkurs cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. W tym roku wpłynęło  
o 27 tekstów więcej i wzięło w nim udział o 21 
autorów więcej niż w roku ubiegłym. Z powodu dużej 
ilości prac Jury oceniało je w dwóch etapach.

Jury zwróciło uwagę na:
• obecność nowych tematów, które kiedyś pojawiały 

się rzadko albo były nieobecne; 
• stosunkowo często, zwłaszcza w prozie, tematyka 

moralna  usytuowana jest na tle tematyki 
metafizycznej lub religijnej, często dotyczy 
własnego wnętrza i jest personifikowana;

• mniej jest fikcji, a więcej autobiografii;
• pojawiła się proza „moralnego niepokoju”.

Juniorzy otrzymali nagrody książkowe, a seniorzy 
nagrody pieniężne i książki. Relacje z konkursu 

After the written test Zakończenie konkursów w reprezentacyjnej sali ratusza
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ukazały się w lokalnych mediach, a wszystkie 
nagrodzone teksty znajdą się na stronie internetowej 
www.splot.info.  Niezmiernie cieszy nas fakt, że 
prawie wszyscy laureaci są uczniami szkół wiejskich 
z małych miejscowości wokół Nowego Sącza. Mamy 
nadzieję, że odniesiony sukces doda im skrzydeł  
i chęci doskonalenia warsztatu oraz rozwijania 
talentu.

Sponsorzy konkursu: Zespół Szkół Społecznych 
„Splot” im. Jana Karskiego w Nowym Sączu,

Małopolskie Towarzystwo  Oświatowe, Miasto 
Nowy Sącz oraz Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, Wydawnictwo Literackie, Dom Wydawniczy 
Rafael i Wydawnictwo Biały Kruk w Krakowie,  
a także Wydawnictwo Czarne w Wołowcu. Patronat 
medialny objęły: Dobry Tygodnik Sądecki i Radio 
RDN Nowy Sącz.

W imieniu młodych poetów i pisarzy wszystkim 
sponsorom najserdeczniej dziękujemy.  Bez Państwa 
zainteresowania i pomocy ten ważny dla młodzieży 
konkurs nie mógłby trwać. 

XIV Malopolska Literary Competition for Youth 
“Splot Quill” 

The “Splot Quill” competition has become a tradition 
in Nowy Sacz. 126 young authors (21 more than in the 
last year) sent 143 texts in two age categories: senior 
and junior.  Due to the large number of works, the 
jury assessed them in two stages.  “Juniors” received 
books as prizes while “seniors” received both money 
and books as prizes.  The competition was featured in 
many press releases and all works of the finalists were 
published on www.splot.info. 

We are very pleased that many prizes in both 
categories went to the students of rural schools from 
small places neighboring Nowy Sacz. We hope that 
the success will instill self-confidence and encourage 
them to develop their talents. 

The competition was sponsored by Splot School, 
the Educational Society of Malopolska, the town 
of Nowy Sacz, well-known publishing houses in 
Krakow:  “Znak”, “Literary Publishing”, “House of 
Rafael” and “White Raven” as well as publishing 
house “Black” in Wolowiec. Media patrons included 
the “Good Weekly” and Radio RDN Nowy Sącz.

We would like to thank all the sponsors, on our 
behalf and on behalf of all the young authors.  
Without your interest and support this important 
event would not be possible.   

SPLOT 

• „Splot” cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym, 
co przekłada się na bardzo dobry wynik rekrutacji. 
Do szkoły uczęszcza obecnie 137 uczniów. Ponadto 
szkoła uczestniczy w skierowanym do Polaków 
czasowo przebywających za granicą projekcie 
edukacyjnym „Polskie Szkoły Internetowe 
Libratus”, który pomaga rodzicom w nauczaniu 
dziecka spełniającego obowiązek szkolny poza 
szkołą. W ramach tego programu w Gimnazjum 
„Splot” jest 19 uczniów.  

• W Liceum Ogólnokształcącym „Splot” wszyscy 
abiturienci zdali egzamin maturalny, a uczniowie 
klasy III gimnazjum uzyskali III wynik w Nowym 
Sączu w końcowych egzaminach gimnazjalnych.

• Szkoła na stałe współpracuje ze szkołą Hakfar 
Hayarok w Tel Avivie. W sierpniu 2016 uczniowie 
i nauczyciele „Splotu” uczestniczyli w obozie 
naukowym w Izraelu, a  w październiku nasi 
uczniowie przyjęli młodzież z Izraela w Nowym 
Sączu. 

• We wrześniu 2015 otworzyliśmy I klasę 
gimnazjum z oddziałem dwujęzycznym. Obecnie 
funkcjonują dwie takie klasy. Uczniowie mają 
możliwość uczenia się matematyki, geografii  
i zajęć technicznych w dwóch językach: polskim 
i  angielskim. Analogiczny oddział dwujęzyczny 
ruszy od lutego 2017 r. w liceum. 

Happy finalists 

Nasi uczniowie w Izraelu
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• We wrześniu 2016 roku w „Splocie” gościło 
13 uczniów z dwoma nauczycielami  ze szkoły  
w Petershagen, w Niemczech. Uczniowie 
tamtejszego gimnazjum odwiedzili „Splot”  
w związku z wieloletnią, obustronną wymianą 
uczniowską. W ciągu ich tygodniowego pobytu  
w Nowym Sączu zrealizowano projekt pt. „Kraków 
w filmie”. Ustalone grupy wyreżyserowały film 
dotyczący wylosowanego zabytku. Wykonano 
zdjęcia i przeprowadzono wywiady z turystami, 
nie tylko z Polski. Rozmowy ze zwiedzającymi 
nagrano, a pytania i odpowiedzi były w języku 
angielskim. Cały film zmontowano w Nowym 
Sączu. Goście z Niemiec oprócz Krakowa 
zwiedzili także Nowy Sącz i odbyli wycieczkę 
krajoznawczą do Woli Kroguleckiej. W maju 2017 
r. uczniowie „Splotu” wyjadą do Niemiec.

• W październiku 2014 rozpoczęła się realizacja  
trzyletniego projektu Erasmus+, w którym biorą 
udział przedstawiciele szkół z Austrii, Danii, 
Finlandii, Włoch, Polski, Słowenii i Hiszpanii. 
Większa część z wyżej wymienionych szkół już 
współpracowała przy realizacji projektu Comenius 
w latach    2010-2012. W 2016 r. odbyły się wyjazdy 
nauczycielskie i uczniowskie do Finlandii, Włoch 
i Austrii. 

• W roku szkolnym 2016/2017 w Thomas Jefferson 
School w Stanach Zjednoczonych uczy się już 
osiemnasty stypendysta ze „Splotu” – Paweł 
Nowak. 

• Trzy uczennice  „Splotu” wraz z nauczycielką 
spędziły dwa tygodnie w prywatnej, prestiżowej 
szkole Thomas Jefferson School w St. Louis  
w USA. Aneta, Sara i Justyna wyjechały tam w ramach 
wymiany międzynarodowej, sponsorowanej przez 
Charlesa Merrilla. Uczestniczyły w zajęciach, 
więc miały okazję poznać specyfikę uczenia się 
w Stanach Zjednoczonych. Wiele się nauczyły, 
ponieważ amerykański system oświaty różni się 
od polskiego. 

• Uczniowie „Splotu” wielokrotnie brali udział  
w akcjach charytatywnych - „Ekipa św. Mikołaja”, 
„Światowy Tydzień Mózgu – pomagamy naszej 
absolwentce”, „Zamiast kwiatka niosę pomoc” 
(włączenie się w akcję PAH-u) czy uczestniczyli 
w projektach fundacji Nomina Rosae: 
„Ambasadorzy tolerancji”, „Labirynt historii” 
(udział w  wykładach oraz przygotowanie dwóch 
referatów przez uczniów klasy III LO). 

• W październiku Małopolskie Towarzystwo 
Oświatowe wraz ze „Splotem”, w ramach 
projektu pt. „Zdążyć przed …”, zorganizowało 
I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Jana Karskiego. 
Inicjatywie przyświecało motto:  „My school -  
Mr Karski - my Hero, czyli spotkań naszych dopiero 
początek…”. W Zlocie, oprócz społeczności 
„Splotu” udział wzięły delegacje ze wszystkich 
polskich szkół, którym patronuje ta szlachetna 
postać, a także delegacja uczniów i nauczycieli ze 
szkoły w Hakfar-Hayarok w Izraelu, którego Jan 
Karski jest honorowym obywatelem.

SPLOT 

• SPLOT has a well-deserved reputation in the 
region, which has been reflected in very good 
enrolment rates. It provides high-quality middle- 
and high-school education to its 137 students and 
to 19 middle-school youths temporarily living 
abroad with their families. It is the mission of the 
Polish Internet Schools Libratus project to help 
parents in their homeschooling efforts.

Nasi uczniowie w Finlandii

Aneta, Sara i Justyna w St. Louis

Nasi uczniowie w Thomas Jefferson School
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• All high school students of SPLOT passed their 
maturity examination. Middle school students 
scored the third highest results in their end-of-
school tests. 

• In August 2016, a group of SPLOT students and 
teachers visited our partner school in Tel Aviv, 
Hakfar Hayarok, where they participated in  
a science camp. In October, we in turn hosted 
Israeli students in Nowy Sącz. 

• In September 2015, SPLOT offered a bilingual 
program at the middle-school level. We are 
currently running the bilingual program for 
two grades, whose students do mathematics, 
geography, and technical courses both in Polish 
and in English. In February 2017, we are launching 
a similar program at the high-school level. 

• In September 2016, thirteen students and two 
teachers of Petershagen Middle School in Germany 
visited SPLOT within a long-term student 
exchange program. The students of both partner 
schools did “Kraków in a film” project. Each team 
made a movie about an assigned sight of interest. 
Their interviews with Polish and foreign tourists, 
all conducted in English, were recorded. During 
their weekly stay in Poland our guests did plenty 
of sightseeing both in Nowy Sącz and in Kraków, 
and they also went on a trip to Wola Krogulecka. 
SPLOT students will be going to Germany in May 
2017. 

• Launched in October 2014, the three-year 
Erasmus+ project involves schools from Austria, 
Denmark, Finland, Italy, Poland, Slovenia, and 
Spain, most of which had already cooperated in the 
Comenius project through the years 2010-2012. In 
2016, teachers and students of SPLOT visited their 
partner schools in Finland, Italy, and Austria. 

• In the 2016/2017 school year, Paweł Nowak, is 
studying at Thomas Jefferson School in the United 
States. Paweł is the eighteenth beneficiary of the 
Charles Merrill scholarship program that targets 
SPLOT students. 

• Three SPLOT students, Aneta, Sara, and Justyna, 
and their teacher visited the prestigious private 
Thomas Jefferson School in St. Louis in the United 
States, within the international exchange program 
sponsored by Charles Merrill. During their two-
week stay, they gained hands-on experience of 
the American educational system, which differs 
significantly from the Polish one.

• SPLOT students were involved in several charity 
events, including Santa Clause Team, World Brain 
Awareness Week – we are helping our graduate, 
Instead of giving flowers, I help (a campaign of the 

A group of Splot students in Hakfar Hayarok

Splot students in Finland

Emilia and her students in St. Louis

Aneta, Sara and Justyna at Thomas Jefferson School
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Polish Humanitarian Action charity organization). 
They also took part in several Nomina Rosae 
Foundation projects, such as Young Ambassadors 
of Tolerance or Labyrinth of History, in which 
they attended lectures and prepared presentations.

• In October, SPLOT in cooperation with MTO 
organized the First Gathering of Schools Named 
after Jan Karski, within “Before It’s too Late” 
project. The project slogan is: ”My school – Mr. 
Karski – My Hero, just the beginning of our 
meetings…”. In addition to SPLOT students and 
teachers, representatives of all other Polish schools 
named after the heroic WWII courier met with the 
representatives of Hakfar Hayarok school from 
Israel, whose honored citizen is Jan Karski. 

You are invited to read more at www.splot.info.
Pani Anna Grygiel-Hurun ocalona z zagłady udziela wywiadu  

uczniom SPLOTU w ramach projektu: „Zdążyć przed...”

Nauczyciele SPLOTU / SPLOT teachers Uczennice SPLOTU / SPLOT students
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ANNUAL REPORT
Educational Society for Malopolska (MTO)

January – December 2016

MTO is an educational NGO which was founded in 1988 by a group of parents and 
teachers active in the Solidarity movement. Although originally its geographical 
focus was Poland, MTO has expanded its operations internationally to Central 
and South-Eastern Europe, Ukraine, Azerbaijan, Georgia and Belarus. In 2004 
MTO received the Polish equivalent of 501 (C)(3) Public Charity Status. MTO 
is a founding member of Grupa Zagranica (Polish NGOs Abroad).

Projects:
1. Before It’s Too Late
The purpose of the project was to promote the attitudes and values attributed 
to Jan Karski. A gathering of all the Polish schools named after Jan Karski 
and an Israeli school from Tel Aviv took place in Nowy Sącz.  A series of 
lessons on the role of Poles in saving the lives of many potential victims 
among the Jews were taught in ten schools in Nowy Sącz region.  (Supported 
by Polish MFA: 100 000 PLN)
2. Journalists, Democracy and Solidarity                                                                                                
The project aimed to reinforce the image of Poland in the international 
community through cooperation with journalists of independent local media 
from Moldova and Ukraine. The participants improved their skills and 
expertise in journalism.  (Supported by Polish MFA: 115 241 PLN and RITA 
Program: 12 740 PLN)
3. Bilingual Education in Poland 
Bilingual education is recognized as an important way of preparing youngsters 
for a future in Europe.  This project organizes workshops for bilingual 
teachers from all over Poland as well as supports bilingual education at Splot. 
(Supported by Citizens for Engaged Communities: 3 660 USD)
4. Socratic Seminars
Socratic seminars are teacher-led classroom discussions that promote higher 
level thinking, more careful reading of texts, and increased skills of civil 
discussion.  They are appropriate for students at any age and in any content 
area. 
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In 2016 more trainings were provided for a growing group of interested 
Polish teachers. (Supported by Citizens for Engaged Communities:  
935 USD)
5.   PA Revival in Kharkov Region (Ukraine) 
This project enabled MTO and CEC to revitalize PA groups by training  
or re-training a group of 21 teachers from the Kharkov region.  The group 
arrived to Nowy Sacz in November for 4 days of PA training by MTO/CEC 
trainers and a chance to see what a democratic movement can do in the face 
of oppression.  (Supported by Charles Merrill)
6.  Language Competition Tandem
The purpose of the project was to create an opportunity for middle school 
students to compete in the field of foreign languages acquisition and 
thus encourage them to improve their language skills. The participants 
demonstrated their knowledge and skills in two foreign languages, in English 
and in French or German. Many prizes went to the students of rural schools. 
(Supported by Consul General of Germany, Goethe Institute  and French 
Bookstore ”Educator” in Krakow, as well as the Macmillan Editing House, 
District Council of Nowy Sącz, NGO ”Nowy Sacz Coalition” and Charles 
Merrill.)
7.  XV Malopolska Literary Competition for Youth SPLOT Quill
We received 143 texts from 126 young authors who participated in this 
annual literary competition for prose and poetry. Every year more and more 
teenagers interested in creative writing take their chances in this competition. 
All the awarded texts can be found on www.splot.info.   (Supported by Nowy 
Sacz City: 3 000 PLN)

MTO continues to run SPLOT, an independent middle and high school of Nowy 
Sacz named in 2014 for Jan Karski. In 1989, when the school was founded,  
it educated a mere fourteen students. Now it boasts over 140 students 
as well as over 400 graduates, who study and work all over the world. 
International Institute for Educational Leaders Eureka, which was set 
up by MTO in 2013, enables it to run accredited trainings for teachers  
(www.eureka-instytut.eu). 

       
           _______________________
           Beata Budzik, President.  
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School Plus Network, Public Achievement Groups and Club of Local Leaders

Education is the key to spreading and promoting democratic values 
in societies striving to create responsible, functional and participatory communities.

By promoting a democratic school environment, innovative teaching methods
 (teacher training) and responsible citizenship (working in a community)

 MTO strives to achieve this mission. 

Educational Society for Malopolska

ul. Limanowskiego 7;  33-300 Nowy Sącz, Poland;  Tel./Fax:++48 18 444 25 57;  
Websites:  www.mto.org.pl     www.schoolplusnet.org   www.splot.info
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