SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012
Zebranie założycielskie odbyło się 16 lutego 2012 wg załączonego Protokołu. Decyzja o powołaniu
nowego Stowarzyszenia została podjęta w odpowiedzi na odmowę usamodzielnienia Oddziałów PZE
(Polskiego Związku Esperantystów) podczas Walnego Zjazdu w Warszawie w dniu 19 stycznia 2012.
Rozsypujący się PZE, od wielu miesięcy działający bez Zarządu Głównego – bo wszyscy „funkcyjni”
złożyli dymisję – próbował się odrodzić poprzez zmiany statutowe. Jedną z nich miało być
usamodzielnienie się Oddziałów i bezpośrednie wybory członków Zarządu Głównego. Niestety,
propozycje takie nie zostały zaakceptowane przez część działaczy i dlatego postanowiliśmy, że
Oddział PZE w Nowym Sączu pozostanie w „uśpieniu”, aż do momentu przyznania nam całkowitej
samodzielności organizacyjno- finansowej, a powołamy nowe, całkowicie samodzielne, lokalne
Stowarzyszenie.
Stąd wynikła potrzeba utworzenia innej jednostki organizacyjnej, wobec której procesy decyzyjne
mogłyby zapadać lokalnie, w Nowym Sączu. Taka była geneza powstania stowarzyszenia CEM.
Oczekując na rejestrację KRS już przygotowano wniosek o sfinansowanie wolontariatu Polska-Włochy
bowiem naglił termin Wolontariatu Seniorów Grundtviga – 24.03.2012. Tak rozpoczęła się nasza
działalność, już następnego dnia po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 23 marca 2012:
Oto w skrócie działania przedsięwzięte w okresie sprawozdawczym.
Luty 2012 - zebranie organizacyjne Założycieli Stowarzyszenia CEM i złożenie wniosku do KRS.
Marzec 2012 – rejestracja Stowarzyszenia CEM w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- opracowanie i złożenie oferty na Wolontariat Seniorów Grundtviga Polska- Włochy.
Kwiecień 2012- realizacja w ramach projektu SUTW, tzw. Magicznego Stolika Teatru „ESPERANTO”.
Nadzór nad całością Jola Kieres, oprawa muzyczna Alicja Skalska, scenografia Halina
Kacprzycka, wystąpiła w scenkach Ewa Kostecka.
Kwiecień - wrzesień 2012 – przygotowanie zespołu młodzieżowego MOK do repertuaru w Esperanto
Maj – czerwiec 2012 kilkakrotne prezentacje programu „Stolika ESPERANTO” w N. Sączu i w terenie.
Maj 2012
Start do projektu „Seniorzy w Akcji” organizowanego przez TIT „ę” – II tura 11 maja i
wynik negatywny. Wniosek dotyczył planowanego Kabaretu Seniorów.
Maj 2012
Majówka w Olszance 19.05.2012 z esperantystami z Tarnowa i Bielska Białej.
Maj 24-28 Po kilkumiesięcznych uzgodnieniach z Niemcami – reprezentowaliśmy polski ruch
Esperancki na wspólnym Duńsko-Niemiecko-Polskim Kongresie w Berlinie – nasz
udział to: 3 razy występ młodzieżowego zespołu MOK z programem WIATR OD GÓR w
języku esperanto, występ dzieci z Rdziostowa przygotowanych przez Jolę Kieres, stoisko
informacyjno- promocyjne Ziemi Sądeckiej obsługiwane przez Halinę Kacprzycką
(materiały Starostwa i Urzędu Miasta), udział Haliny Komar w dwóch panelach
dyskusyjnych z przedstawicielami E-movado w Europie, pokaz filmu i prelekcja Haliny
Komar „Bela estas Sonĉa Tero”, wspólne śpiewanie Hymnu Europy w języku Esperanto,
przygotowane przez nasz zespół. Koszt autokaru został sfinansowany przez Starostwo.
Maj 2012 opracowanie artykułów do gazet, biuletynu SUTW, „Sądeczanina”, Pola Esperantisto na
temat naszych sukcesów na Komuna Esperanto-Kongreso w Berlinie.
Maj 2012 Udział dzieci z Rdziostowa uczących się Esperanta, w konkursie wojewódzkim Bliżej
Świata w Krakowie i zdobycie nagrody za prezentację.
Czerwiec 2012 – rozpoczęcie przygotowań do panelu esperanckiego na Forum Ekonomicznym:temat,
uzgodniania panelistów, dokumentacja, stoisko i obsługa, zaproszeni goście, zamówienie
noclegów w Krynicy.
Czerwiec 2012- przygotowanie projektu i warunków realizacji współpracy regionalnej w ramach UE z
udziałem: Starostwa w Nowym Sączu, Prezydenta Białegostoku, Burmistrza Herzbergu i
Sindaco z Mazara del Vallo na Sycylii: złożenie pism zapraszających, uzgodnienie udziału
w Forum Regionów w Muszynie.
Czerwiec 2012- intensyfikacja działań związanych z obchodami Jubileuszu 125-lecia Esperanta:
Wywiad w rozgłośni RDN przygotowany przez Jolę Kieres i Elę Pachoń na temat historii E,

Lipiec 2-26.2012 załatwienie możliwości i codzienne opracowania „pięciominutowych” lekcji
Esperanta na portalu „Sądeczanin” dla uczczenia Jubileuszu: 25 lekcji x 5= 125
Zadanie wykonane przez Halinę Komar z pomocą Danuty Kowalskiej.
Lipiec 2012 - zakup w Białymstoku historycznego reprintu pierwszego podręcznika Zamenhofa
na nagrody w jubileuszowym Konkursie (20 egz.)
Lipiec 26
- Wielki Finał obchodów - Jubileuszowy Koncert w MOK z wielkim tortem i toastami,
(program muzyczny Irena Górowska z zespołem wokalnym, tort w prezencie od ojca
Ani Kożuch, wino sponsorowane przez J.Kieres i H.Komar).
Udział Przewodniczącego Rady Miasta (grawertyn i kwiaty)i Zarządu SUTW (kwiaty i
dyplom gratulacyjny), konkurs wiedzy o Esperanto dla widzów z nagrodami (reprint
„La Unua Lernolibro” Zamenhofa).
Sierpień 2012 – przerwa wakacyjna
Wrzesień 2012 – wizyta w Klubie (na zaproszenie) prof. Dennis Keefe z Chin ( instruktaż org. LF)
Wrzesień 2012- udział w Forum Ekonomicznym 3-ch osób z Zarządu CEM: pomoc organizacyjna i
Informacyjna ( warunki pobytu w Krynicy, stoisko, paneliści EEU) – H.Komar, Alicja
Skalska, H.Kacprzycka
Wrzesień 2012 – udział zespołu YV MOK w programie artystycznym Festiwalu Biegowego w Krynicy
Wrzesień 2012- kontakty z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych w celu uzyskania danych z ankiety
Ogólnopolskiej: w ilu UTW jest Esperanto? Opracowanie wykładu i prezentacji.
Wrzesień 2012 – robocze zebranie Zarządu CEM w sprawie decyzji dot. współpracy z innymi
Regionami przy tworzeniu krajowej kadry lektorów Esperanta na potrzeby UTW.
omówienie zasad wkładu własnego do projektów. Propozycje planu pracy na rok
szkolny 2012/13
Wrzesień 2012 –opracowanie projektu do I edycji ASOS Min. PiPS ( wybór i deklaracje 5 ośrodków
esperanckich w kraju do nauczania esperanta w celu stworzenia kadry lektorów E) w
tym regularne zajęcia w 5 miastach i 2 tygodniowe seminaria pobytowe zakończone
egzaminami europejskimi (Białystok XII 2012 i Nowy Sącz VI 2013),
Październik 2012 – Projekt w ramach Partnerstwa Wschodniego obejmujący 7 krajów do współpracy
- edycja jesienna RITA. Niestety projekt odrzucony.
Październik 2012 – opracowanie informacji i rozpowszechnienie w środkach masowego przekazu, o
powstaniu Parlamentarnego Zespołu Wspierania Esperanta 17.10.2012
Październik 2012- Kontakty z Norweskimi esperantystami – korespondencja i poszukiwanie
norweskich instytucji kulturalnych do wspólnego projektu w ramach Norvay Grants
(cel – Festiwal Językowy i wydawnictwa wspólne). Nie dały rezultatów.
Listopad 2012 Udział Haliny Komar w Konferencji Naukowej KAEST na Słowacji, nawiązanie nowych
Kontaktów do współpracy na płaszczyźnie esperanckiej.
Listopad 2012- Propozycja od Petra Balaża dot. partnerstwa w ramach V4 Standard Grant Funduszu
Wyszehradzkiego z E@I, Czeskim Związkiem Esperanto oraz Centrum Kultury-Węgry
Grudzień 2012 jak wyżej - Small Grant V4 – koordynator Petro Balaż na SES Martin
Listopad 2012 wspaniałe „Andrzejki” kostiumowe w gośćmi z SUTW – Zarząd i przedst.innych UTW.
Grudzień 6 delegacja Haliny Komar do Warszawy w celu prezentacji z wykładem: Esperanto naUTW
Grudzień 7- 8 delegacja do Bydgoszczy – posiedzenie Zarządu ISTK, wybór Haliny Komar na
Wiceprzewodniczącą Międzynarodowego UTW, jej wykład z prezentacją na temat
UTW w Polsce, udział w Komisji Egzaminacyjnej AIS i zaliczenia dla studentów z
Kazachstanu.
Grudzień 2012 wyodrębnienie z dysku utworów śpiewanych przez Zespół Junaj Voĉoj po esperancku i
umieszczenie na YOUtube.
Grudzień 2012 Partnerstwo z EEU w ramach programu europejskiego EACEA na lata 2013- 2015,
Koordynator Zlatko Tisljar, cel: sfinansowanie panelu FE i Kongresu Europejskiego EEU
w 2015 r.
Grudzień 31 Złożenie projektu na Festiwal Językowy do Mecenatu Małopolskiego (odrzucony)
Dodatkowo – cały czas są prowadzone kursy dla dorosłych (2x tyg.) i dzieci (3xtyg.) oraz artyst.(1xtyg)

