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Fundacja Wolność i Demokracja 

Sprawozdanie z działalności w roku 2016 

 

1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym i 

numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym REGON, dane 

dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w 

rejestrze sadowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych fundacji: 

 

• nazwa: Fundacja „Wolność i Demokracja” 

• siedziba: Warszawa 

• adres: 00-024 Warszawa, al. Jerozolimskie 30/14 

• wpis w KRS: 25 stycznia 2006 

• KRS: 0000249712 

• REGON: 140429708 

• Zarząd Fundacji: 

Prezes Fundacji –Robert Czyżewski  

Wiceprezes Zarządu – Radosław Ludwik Poraj Różecki  

Sekretarz Zarządu – Lilia Luboniewicz   

• cele statutowe: 

 wspomaganie ruchów na rzecz praw człowieka i demokracji w krajach Europy 

Środkowej i Azji, a także wszystkich innych krajach, gdzie wartości te byłyby zagrożone, 

 udzielanie bezpośredniej pomocy humanitarnej przedstawicielom lokalnych środowisk 

demokratycznych, represjonowanym za działalność na rzecz praw człowieka i 

demokracji w krajach nie respektujących tych wartości, 

 prowadzenie działalności medialnej na rzecz demokracji i praw człowieka, w tym w 

krajach nie respektujących tych wartości, 

     współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz partiami 

politycznymi działającymi w Europie Wschodniej i Azji, a także w innych krajach, gdzie 

działalność demokratyczna jest utrudniana lub uniemożliwiana, 

 .    organizowanie współpracy międzynarodowej na rzecz demokracji i praw człowieka 

w krajach nie respektujących tych wartości, 

 a. organizowanie międzynarodowych działań rzeczniczych na rzecz środowisk 

demokratycznych działających w krajach nie respektujących wartości 

demokratycznych i praw człowieka, 

 b. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z demokracją i prawami człowieka, 

     wspomaganie rozwoju polskojęzycznego szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego 

(m.in. także dopłaty do uposażeń nauczycieli języka polskiego), 

     wspomaganie działań na rzecz zaopatrzenia środowisk polskich w polską prasę i 

książki, oraz zapewnienie jak najszerszego dostępu tych środowisk do polskiej 

kultury, 

     pomoc na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej (świeckiej i sakralnej), 

     szkolenie menedżerskie i zawodowe Polaków ze Wschodu w zakresie 

wprowadzania zasad gospodarki rynkowej, przekształceń własnościowych i 

przedsiębiorczości w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w rolnictwie i rzemiośle, 
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     fundowanie stypendiów i organizowanie staży i praktyk w instytucjach życia 

publicznego i gospodarczego, 

    pomoc organizacyjną w działalności gospodarczej Polaków na Wschodzie, 

     zachęcanie Polonii z Zachodu do współudziału w organizowaniu różnorodnej 

pomocy (finansowa, doradcza, podejmowanie działalności gospodarczej) na rzecz 

Polaków na Wschodzie, 

     pomoc finansową i rzeczową ośrodkom kultury polskiej i polskim organizacjom na 

Wschodzie, 

     wspieranie rozwoju duszpasterstwa polskiego, 

     udzielanie pomocy Polakom na Wschodzie, znajdującym się w trudnej sytuacji 

bytowej, 

     współpracę z innymi fundacjami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i 

organizacjami społecznymi, w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz 

Polaków na Wschodzie, 

     pomoc w wydawaniu i kolportażu wszelkiego typu wydawnictw oraz druków 

ulotnych, 

     pomoc organizacyjną i finansową wszelkim organizacjom i partiom, których 

działalność pokrywa się z celami statutowymi Fundacji, 

     podejmowanie działań na rzecz rodzin, poprawiających ich funkcjonowanie i 

podkreślających znaczenie dla społeczeństwa, 

     inne działania mające na celu realizację celów Fundacji. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 

finansowych: 

 

Działania realizowane przez Fundację w 2016 roku: 

- Forum Polsko-Rosyjskiego Dialogu Dziennikarskiego 

a. Okres realizacji projektu: czerwiec-listopad 2016 

b. Budżet i źródło finansowania: dotacja MSZ w ramach „wsparcia wymiaru 

samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016” MSZ  

c. Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie 

Dziennikarzy Rosyjskich z St. Petersburga 

Celem projektu było stworzenie stałej platformy dialogu i współpracy między 

dziennikarzami polskimi i niezależnymi dziennikarzami rosyjskimi. 

W  dniach 29-30 września 2016 roku w Warszawie w ramach projektu odbyła się 

konferencja „Budowanie mostów – dialog dziennikarzy”, w której uczestniczyli 

dziennikarze polscy  zajmujący się tematyką wschodnią (w tym Agnieszka Romaszewska, 

Krzysztof Skowroński, Maria Przełomiec) oraz niezależni dziennikarze rosyjscy z St. 

Petersburga (w tym Aleksy Dzikawicki, Galina Artiemienko, Petr Godlevskiy).  Podczas 

konferencji zainaugurowana została działalność Funduszu im. Aleksandra Hercena, w 

ramach którego powstało  

9 materiałów dziennikarskich dotyczących pozytywnych aspektów relacji polsko-

rosyjskich, wspólnej historii, wspólnych tradycji oraz fenomenu przywiązania Polaków do 

wartości demokratycznych. Laureaci otrzymali stypendia finansowe. 
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Uczestnicy uznali, że warto kontynuować inicjatywę i zorganizować kolejną edycję 

Forum ponieważ stworzono płaszczyznę do bliższego poznania i wymiany poglądów, a 

także współpracy.  

- Strażnicy Narodowej Pamięci – część III. Odnajdujemy i upamiętniamy 

 

a. Okres realizacji projektu:  1.06-30.11.2016 r. 

b. Budżet i źródło finansowania: 79 800 pln w tym dotacja 50 000 pln, Senat RP 

c. Partnerzy projektu: gazeta „Kurier Galicyjski” 

Projekt realizowany na terenie Ukrainy mający  na celu odszukanie zapomnianych mogił  

żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku pod Lwowem. W projekcie udział wzięło 

20 wolontariuszy – studentów z polski oraz Polaków z Ukrainy. Elementem kończącym III 

edycję projektu był pogrzeb odnalezionych i ekshumowanych szczątek żołnierzy Wojska 

Polskiego na cmentarzu w Mościskach (Ukraina) przy udziale władz Polski i Ukrainy i przy 

asyście wojskowej obu państw. 

 

- Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi 

a. Okres realizacji projektu: styczeń-grudzień 2016 r. 

b. Budżet i źródło finansowania: Fundacja Solidarności Międzynarodowej, 350 000 zł 

c. Partnerzy projektu: Fundacja Solidarności Międzynarodowej 

W 2016 roku projekt finansowany z FSM opiewał na kwotę 350 tys. złotych, z czego na 

wypłaty zapomóg oraz honoraria dla białoruskich obrońców praw człowieka wydatkowaliśmy 

283 540 pln, a ze środków Departamentu Stanu wydaliśmy 196 tysięcy złotych. 

Beneficjentami pomocy w 2016 roku było 112 osób represjonowanych oraz ich rodzin. Byli 

wśród nich działacze polityczni i społeczni, członkowie niezależnych związków 

zawodowych, mediów, ludzie kultury, nauki, skazywani za działalność prodemokratyczną na 

grzywny, areszty, kolonie karne i więzienia, wyrzucani z pracy, i tacy, którym ponowne 

zatrudnienie uniemożliwia KGB, studenci relegowani z uczelni, osoby, którym w wyniku 

prześladowania konfiskowano mienie, albo rodziny, które ucierpiały w związku z 

działalnością swoich bliskich.  

Dotychczas Fundacja Wolność i Demokracja pomogła ponad 700 osobom represjonowanym, 

najbardziej wartościowej i aktywnej politycznie części społeczeństwa, walczącej o przemiany 

demokratyczne i wolność w swoim kraju.   

- Polska Platforma Medialna na Białorusi 2016 

a. Okres realizacji projektu: 1.01.2016-31.12.2016 

b. Budżet i źródło finansowania: Senat RP, dotacja 700 000 zł 

c. Partnerzy projektu: Związek Polaków na Białorusi 

Projekt „Polska Platforma Medialna na Białorusi 2016” przede wszystkim wspierał bieżącą, 

regularną działalności mediów polonijnych: miesięczników „Magazyn Polski” i „Głos znad 

Niemna”, kwartalnika „Echa Polesia”, prowadzony przez redakcję „Echa Polesia” portal 

internetowy polesie.org, dwutygodnika „Słowo Życia”, portalu informatyczno-
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publicystycznego znadniemna.pl – prowadzony przez Związek Polaków na Białorusi oraz 

audycję radiową Radia Racja, „Znad Niemna i Berezyny”. Projekt miał na celu podtrzymanie 

i poprawę jakości i zawartości merytorycznej wspomnianych mediów jak i utrzymanie dużego 

zasięgu mediów polskich wśród Polaków mieszkających na Białorusi. Projekt był 

realizowany w partnerstwie z niezależnym Związkiem Polaków na Białorusi. Dzięki 

projektowi, udało się wydać 12 numerów „Magazynu Polskiego”, 12 numerów „Głosu znad 

Niemna”, 4 numery „Echa Polesia”, 23 numery „Słowo Życia”, 48 audycji radiowych „Znad 

Niemna i Berezyny”, oraz wesprzeć merytorycznie dwa duże portale internetowe, które 

odnotowały bardzo wysokie wyniki wyświetleń w 2016 roku. Redakcje polskich gazet zostały 

również doposażone sprzętowo, dzięki czemu mogą się lepiej rozwijać i dostarczać 

odbiorcom jeszcze lepszych materiałów.  

 

- Szkoła lidera polonijnego. Ja-Lider 

a. Okres realizacji projektu: 1.01.2016-31.12.2016 

b. Budżet i źródło finansowania: Senat RP, dotacja 250 000 zł 

c. Partnerzy projektu: Organizacje polskie z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i 

Mołdawii 

Projekt „Szkoła lidera polonijnego Ja-Lider”, polegał na zaproszeniu 18 5-osobowych 

zespołów liderskich z organizacji polonijnych, działających na Litwie, Łotwie, Białorusi, 

Ukrainie i Mołdawii, na dziesięciodniowe warsztaty liderskie w Polsce, podczas których 

uczestnicy mogli podwyższyć swoją znajomość języka polskiego oraz historii Polski, ale 

przede wszystkim odbyli warsztat z tworzenia wniosków, zdobywania sponsorów, 

efektywnego działania, dobrej komunikacji, oraz opracowali mini-projekty, które w 

późniejszym czasie realizowali w miejscach swojego zamieszkania. Przy merytorycznym 

wsparciu koordynatora projektu, młodzi liderzy ze środowisk polonijnych zrealizowali, 

zaplanowane i stworzone podczas szkoleń, projekty, które miały na celu zaktywizowanie 

miejscowej ludności oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. Szkolenia 

liderskie odbyły się w trzech terminach: 2-11 lipca, 7-16 sierpnia oraz 16-25 sierpnia w 

Supraślu. Podczas szkoleń, młodzież nie tylko się kształciła, ale również miała okazję 

zwiedzić ciekawe miejsca w Polsce oraz lepiej poznać polską kulturę. 

 

- Bliżej Polski. Regranting 

a. Okres realizacji projektu: 01.03.2016 - 31.12.2016 

b. Budżet i źródło finansowania: Senat RP, dotacja: 397 965,52 zł, wartość projektu: 431 

965,52 zł 

c. Partnerzy projektu i zrealizowane przez nich projekty: 

1. Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et futura”, projekt: „Z twórczością 

Anny Krepsztul” nr:  umowy: FWID/R/1/2016  LICZBA OSÓB: 37 dzieci w wieku 7-

16 lat, organizacja: 4 osoby ze strony polskiej, 5 ze strony litewskiej, 5 artykułów w 

mediach i 2 wywiady. 

2. Fundacja Małomiasteczkowa, projekt „korpus wakacyjny 2016 na Bukowinie”, nr 

umowy: FWID/R/4/2016, LICZBA OSÓB: 40 dzieci na Ukrainie wzięło udział w 

warsztatach, 

3. 25 dzieci w Rumunii wzięło udział w warsztatach, 7 prowadzących z Polski 

przeprowadziło warsztaty, 
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4. 10 dni trwały łącznie zajęcia dla dzieci w ramach Korpusu Wakacyjnego 2016. 

5. Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et futura”, projekt: „VII Polskie 

Dyktando na Łotwie”, nr umowy: FWID/R/2/2016, LICZBA OSÓB: W dyktandzie 

wzięło udział łącznie 129 uczestników w wieku od 12 lat (górna granica bez 

ograniczeń, najstarsza uczestniczka miała 80 lat) ze środowisk polonijnych w Rydze, 

Krasławie, Rezekne oraz Daugavpils. Podczas wydarzenia przeprowadzono łącznie 4  

godziny warsztatów polonistycznych i integracyjnych oraz pokazów umiejętności 

uczniowskich dla uczestników i nauczycieli. W związku z projektem opublikowano w 

mediach polskich i zagranicznych 6 artykułów, oraz 2 audycje. 

6. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej „Jestem Polakiem-Jestem 

Liderem”, nr umowy FWID/R/8/2016, LICZBA OŚÓB: w realizację projektu było 

zaangażowanych 8 osób (koordynator, 4 trenerów, historyk, aktor, nauczycielka ze 

szkoły w Białej Wace), w projekcie wzięło udział 20 osób z Litwy 

7. Fundacja Dzieci i Młodzieży „Piastun”, projekt „Młodość, aktywność i świadomość 

własnej tożsamości narodowej – nadzieją i szansą dla środowisk polskich na 

Ukrainie”, nr umowy: FWID/R/3/2016, LICZBA OSÓB: w projekcie wzięło udział 25 

liderów w wieku 17-21 lat, 7 wolontariuszy z woj. Opolskiego o kresowych 

korzeniach. Młodzież spotkała się na 10 dniowych warsztatach w które były 

zaangażowane 4 osoby (wolontariusze i koordynator)  

8. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, projekt: „Ostra Brama – 

wczujmy się w bohaterów”, nr umowy: FWID/R/14/2016, LICZBA OSÓB: w 

realizację projektu zaangażowanych było 8 osób (koordynator, 2 historyków, aktor, 2 

nauczycieli ze szkoły w Białej Wace, kamerzysta, dziennikarz), w projekcie wzięła 

udział 15-osobowa grupa młodzieży polskiej z Wilna i Rejonu Wileńskiego oraz 30-

osobowa grupa polskiej młodzieży z Litwy z opiekunami w Augustowie, 

przygotowano spektakl słowno-muzyczny, nakręcono 3 wywiady oraz zorganizowano 

rajd historyczny szlakiem miejsc związanych z działalnością podziemia 

niepodległościowego na Ziemi Augustowsko-Sejneńskiej 

9. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, projekt: „Szkoła Akademii Młodzieżowej dla 

młodzieżowych liderów polskiej społeczności Gródka”, nr umowy: FWID/R/6/2016, 

LICZBA OSÓB: w projekcie wzięło udział 30 młodych Polaków mieszkających na 

stałe w Gródku Podolskim oraz 3 nauczycieli ze szkoły. Towarzyszyło im 4 

wolontariuszy oraz 1 wychowawca z Polski, pobyt w Polsce trwał 5 dni. Po powrocie 

do Gródka Podolskiego młodzież zorganizowała spotkania ze społecznością lokalna, 

w których w sumie wzięło udział ok. 960 osób.  

10. Autorskie Towarzystwo Edukacyjne, projekt: Polsko-Ukraińska wymiana 

młodzieży (młodzież polonijna), nr umowy: FWID/R/11/2016, LICZBA OSÓB: czas 

trwania wymiany 13 dni, 34 osób brało udział w wymianie, liczba osób biernie 

uczestnicząca w obu częściach sesji – 180 osób. 9 dni wspólnego objazdu 

historycznego po Polsce i Ukrainie. 

11. Fundacja Multiocalenie, projekt „Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji 2”, 

nr umowy: FWID/R/5/2016, LICZBA OSÓB: w realizacje projektu zaangażowanych 

było 6 osób. 163 osoby wzięły udział w szkoleniach adaptacyjnych, 100 osób 

korzystających z oferty punktu wsparcia adaptacji.  

12. Fundacja Edukacja i Przyszłość, projekt: „Zaczynam studia w języku polskim – 

intensywny kurs języka polskiego dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi 

rozpoczynającej studia w Polsce”, nr umowy: FWID/R/13/2016, LICZBA OSÓB:  15 

uczestników kursu, 9 dni trwania kursu, 30 uczniów z Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego z Białej Podlaskiej wzięło udział w projekcie 
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13. Fundacja Józefa Szaniawskiego, projekt „Wystawa płk. Kukliński – Polska samotna 

misja” nr umowy: WID/R/12/2016, LICZBA OSÓB: 10 osób zaangażowanych w  

realizację projektu. Zorganizowano 2 wyjazdy do Londynu, wystawa zaprezentowana 

w 2 różnych miejscach (Kościół NMP na Ealingu oraz Ognisko Polskie).  

14. Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej, projekt: „Udział artystów i twórców 

polonijnych z Ukrainy w 40-tych Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w 

Krakowie, nr umowy FWID/R/7/2016, LICZBA OSÓB: w ramach projektu 

zaprezentowały się trzy zespoły polskie z Żytomierza oraz dwóch twórców ludowych. 

W sumie grupa z Ukrainy liczyła 45 osób. Koncertu na Rynku Głównym wysłuchało 

około 600 osób – byli to turyści i mieszkańcy Krakowa. Koncert zespołów z 

Żytomierza trwał 4 godziny.  

15. Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, projekt: „Współczesność i 

historia (wizyta studyjna w Trójmieście i na pomorzu”, nr umowy: FWID/R/9/2016, 

LICZBA OSÓB: 18 uczestników wizyty studyjnej, 7 dni trwania wizyty 

16. Klub Inteligencji Katolickiej, projekt „poprawnie po Polsku! – kurs dla Polonii 

białoruskiej z uwzględnieniem treningu fonetycznego”, nr umowy: 

FWID/R/10/2016,LICZBA OSÓB: 12 uczestników z Białorusi, 6 wolontariuszy, 4 

osoby zajmowały się realizacją projektu 

Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała otwarty konkurs grantowy „Bliżej Polski. 

Regranting”, w ramach którego wyłoniono 14 najlepszeych inicjatyw zrealizowanych 

później wspólnie przez organizację pozarządową z Polski i organizację polonijną z 

zagranicy. Dofinansowane projekty miały za zadanie wspierać Polonię i Polaków 

mieszkających poza granicami Polski w nawiązaniu i wzmacnianiu więzi i kontaktów 

bezpośrednich, zarówno personalnych, jak i instytucjonalnych z Polską jako krajem 

ojczystym, sprzyjających długotrwałym pobytom i powrotom do Polski. W ramach 

konkursu można było starać się o granty w wysokości od 5000zł do 30 000 zł. W każdym 

wniosku składanym w konkursie obowiązkowy był udział co najmniej jednego partnera 

polonijnego potwierdzony listem intencyjnym. Preferowane były projekty stymulujące 

działania społeczeństwa obywatelskiego na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za 

granicą.  Oceny merytorycznej wniosków, dokonała Komisja Selekcyjna składająca się z 

3 osób : przedstawicieli senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 

Granicą, sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, przedstawicieli Narodowej 

Rady Rozwoju oraz Członków Zarządu Fundacji WiD. W ramach projektu przyznano 

dotacje na realizację 14 inicjatyw skierowanych do Polaków i Polonii mieszkającej za 

granicą, a w szczególności na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, , Gruzji, Kazachstanie, 

Uzbekistanie, Rumunii i Wielkiej Brytanii.  Podmiotom, które uzyskały dofinansowanie 

na realizację grantów, zapewniono stałe doradztwo w trakcie przeprowadzania projektów, 

zwłaszcza na etapie przygotowania sprawozdań. W ramach monitoringu realizacji zadania 

dokonano wizytacji 6 wybranych projektów. Podczas wizytacji pracownik Fundacji WiD 

oceniał prawidłowość realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową, a także satysfakcję 

bezpośrednich beneficjentów na podstawie przeprowadzonych z nimi ankiet 

ewaluacyjnych i indywidualnych wywiadów. Po zakończeniu realizacji projektów 

opracowano sprawozdania, przygotowano rozliczenie merytoryczne i finansowe 

przyznanych dotacji oraz przeprowadzono źródłową kontrolę finansową realizowanych 

umów. W realizowanych projektach bezpośrednio wzięło udział 3000 Polaków 

mieszkających za granicą, pośredni udział w projekcie wzięło 1200 osób. Polskę 

odwiedziło w ramach projektów 310 osób, w tym 269 dzieci i młodzieży polonijnej oraz 

41 osób dorosłych, natomiast poza granicami Polski z udziału w projektach skorzystało 

około 2700 osób. 
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- Ja- Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą 

a. Okres realizacji projektu: od 2016-05-09 do 2016-12-31 

b. Budżet i źródło finansowania: współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, dotacja: 80 000 zł, wartość projektu: 92 000 zł 

c. Partnerzy projektu: Organizacje polonijne z Beresteczka, Łanowic, Iwano-

Frankiwska, Browarów, Dniepra, Gródka, Kijowa  (Ukraina) 

Podczas realizacji projektu "JA- Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich 

za granicą" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z 

umową dotacji nr MEN/2016/DSWM/534  na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja  

Warszawę odwiedziło 60 młodych liderów polonijnych z różnych części Ukrainy, a 

mianowicie z Dniepra, Beresteczka, Gródka Podolskiego, Browarów, Łanowic, Kijowa, 

Iwano- Frankiwska. Projekt miał na celu  rozwój postaw liderskich i obywatelskich wśród 

młodych liderów  polonijnych oraz promocję Polski, a szczególnie Warszawy jako Stolicy 

Państwa. Uczestnicy projektu spędzili łącznie 14 dni w Polsce w tym 6 w Warszawie, 

poświęcając swój czas na zwiedzanie miasta, poznanie jego historii, zabytków, kultury, 

podczas projektu młodzież odwiedziła :  Muzeum Powstania Warszawskiego, CKN,  Centrum 

Kopernik, Bibliotekę Uniwersytecką, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, obejrzeli 

Laserowy Pokaz Fontan. Młodzież nawiązała kontakt z uczniami Szkół warszawskich.  Po 

powrocie do domu uczestnicy warsztatów we współpracy z gronem pedagogicznym w 

placówce oświatowej, z której zostali oddelegowani zrealizowali 7 miniprojektów o 

charakterze edukacyjnym  na rzecz miejscowych Polaków: 

1. "Beresteczko VS Krystynopol" -  Beresteczko, 

2. "Odnowienie przystanku w Łanowicach w barwach polskich i ukraińskich" - 

Łanowice, 

3. Gra terenowa "Legendarny Stanisławów" w Iwano-Frankiwsku, 

4. "Gniazdo polskie w Browarach" -  Browary,  

5. Warsztaty "Polska już blisko" w Dnieprze, 

6. "Nocne tajemnice szkoły" – Gródek, 

7. "Polski Kijów" – Kijów. 

 

Realizacja miniprojektów przyczyniła się do promocji Polski i budowania pozytywnego 

wizerunku Polski w co najmniej 7 środowiskach polonijnych.  

 

- Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i 

przemian społecznych 

a. Okres realizacji projektu: 10.12.2016-05.05.2017 

b. Budżet i źródło finansowania: Narodowy Bank Polski, wartość projektu: 110 700 zł, 

dotacja: 97 760 zł 

c. Partnerzy projektu: Instytut Druckiego – Lubeckiego 

 

Projekt miał na  celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych 

Mazowsza w tym 10 szkół z miasta stołecznego Warszawy  wiedzy na temat wkładu Kresów 

Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych oraz 

kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości.  W projekcie wzięło udział 472 

http://wid.org.pl/quiz-polski-kijow-juz-za-nami/
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uczniów warszawskich szkół. W 10 szkołach w Warszawie zostały zorganizowane warsztaty 

promujące przedsiębiorczość wśród uczniów. Ponadto dla mieszkańców miasta została 

opracowania wystawa poświęcona wkładu wybitnych Polaków w rozwój gospodarki, 

ekonomii i przemian społecznych,  która była eksponowana na Placu Zamkowym w  dniach 

18 kwietnia - 05 maja 2017. 

 

- Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie - 

kontynuacja  

 

a. Okres realizacji: od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. 

b. Budżet i źródło finansowania: 50 000 PLN,  Senat RP w ramach zadania publicznego 

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. 

c. Partnerzy projektu: Katedra Filologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie im. I. 

Franki we Lwowie 

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego 

poprzez wprowadzenie osiągnięć polonistyk ukraińskich do światowego polonistycznego 

obiegu naukowego, stworzenia systemu efektywnego wsparcia funkcjonujących struktur 

polonistyk, a także budowanie profesjonalnego zaplecza naukowego w celu realizacji 

polskiego interesu narodowego. Jest to kontynuacja  projekt zrealizowanego w 2015 roku.  

Realizując ten projekt Fundacja WiD kierowała się potrzebą wykształcenia młodych 

polskich kadr naukowych, które prowadziłyby badania nad szeroko rozumianą polskością w 

aspekcie m.in. językowym, kulturowym, historycznym, społecznym, geograficznym. By to 

osiągnąć, Fundacja postanowiła wesprzeć działalność katedr polonistycznych na 

uniwersytetach ukraińskich i lektoratów języka polskiego na uczelniach Ukrainy, na których 

kształcą się kadry naukowe, a także instytucji naukowych zajmujących się promocją kultury 

polskiej. Bezpośrednimi adresatami projektu byli pracownicy naukowi polonistyk na 

Ukrainie, studenci tych polonistyk i lektorzy języka polskiego. Projekt zakłada podniesienie 

poziomu kształcenia polonistycznego, szczególnie w zakresie przygotowania przyszłych 

nauczycieli (obecnie polonistyki ukraińskie zaniedbują ten kierunek kształcenia, co skutkuje 

problemami w dydaktyce szkolnej, gdzie nauczycielami są absolwenci tych polonistyk); 

skoordynowanie działań poszczególnych polonistyk w zakresie badań naukowych np. nad 

polszczyzną kresową, twórczością literacką kresowych twórców itp. Powstanie 

„ponadośrodkowych” zespołów badawczych; wymiana myśli naukowej: wymiana publikacji 

już istniejących oraz umożliwienie wydruku prac gotowych do druku, np. tomów 

pokonferencyjnych; powiązanie poszczególnych ośrodków więzami instytucjonalnymi 

(przygotowanie wspólnych projektów badawczych) oraz personalnymi – przyczyni się do 

tego planowana na zakończenie ogólnoukraińska konferencja polonistyczna, powstanie 

samodzielnej strony internetowej Projektu; przygotowanie kadry do nowych ośrodków 

certyfikacyjnych jpjo na Ukrainie (w oparciu o ukraińskie polonistyki). 

 

- Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (IV edycja) 

 

a. Okres realizacji: 28.02.2016 roku 

b. Budżet i źródło finansowania: partnerzy i sponsorzy 

c. Partnerzy projektu: Patronat Honorowy Prezydent RP Andrzej Duda, Partnerzy i 

sponsorzy: Ministerstwo Obrony Narodowej, PZU, Instytut Pamięci Narodowej, 
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KGHM, Bank Zachodni WKB, Poczta Polska, Lotto, Urząd ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, Rada Ochrony Pamięci , Walki i Męczeństwa.  

 

Bieg Tropem Wilczym jest ogólnodostępną imprezą biegową o charakterze 

edukacyjno-biegowym, skierowaną na popularyzację wiedzy historycznej o Żołnierzach 

Wyklętych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.  „Tropem Wilczym. Bieg Żołnierzy 

Wyklętych” to projekt mający na celu przybliżenie szerokiej liczbie odbiorców, szczególnie 

pokoleniu młodych osób, historii Żołnierzy Wyklętych w atrakcyjnej i przystępnej formie, 

związanej z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Tropem W 2016 roku odbyła się już IV 

edycja projektu „Tropem Wilczym. Bieg Żołnierzy Wyklętych”, która okazała się wielkim 

sukcesem zarówno w Polsce jak i  na świecie. W ramach projektu został zrealizowany w 

Warszawie bieg na dystansach: 1963 m (symbolicznie nawiązuje do daty śmierci ostatniego 

żołnierza polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego Józefa 

Franczaka, ps. Lalek), 5 km i 10 km. W Warszawie pobiegło 3 550 osób. Zostały też 

przygotowane liczne atrakcje związane z historią Żołnierzy Wyklętych -  takie jak pokaz 

grupy rekonstrukcyjnej, gra rodzinna czy poczęstunek w kuchni polowej. W skali 

ogólnopolskiej projektu wzięły udział 174 miasta z całej Polski, jak i Polonia i Polacy 

mieszkający poza granicami kraju (Nowy Jork, Chicago, Londyn, Żytomierz, Równe, 

Grodno, Wilno). Łącznie, we wszystkich miastach pobiegło w  tym roku 41 tysięcy 500 osób. 

Każdy uczestnik biegu otrzymał m.in. pamiątkowy medal okolicznościowy oraz koszulkę z 

wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych.  IV edycję Biegu objął swoim patronatem 

honorowym Prezydent RP Andrzej Duda.  Liczba osób biorących udział w wydarzeniach 

towarzyszących szacowana jest na 80 tysięcy osób. Projekt cieszy się coraz większą 

rozpoznawalnością i zainteresowaniem.  

 

- Moja bajka o Polsce 

 

a. Okres realizacji: 1.05.2016-30.11.2016 

b. Budżet i źródło finansowania: dotacja Senat RP: 48 600 zł, wartość projektu: 72 350 zł 

c. Partnerzy projektu:  

 

Projekt zakłada promocję Polski, języka i kultury w środowisku ukraińskim w atrakcyjny dla 

dzieci i młodzieży sposób. Zgodnie z projektem został ogłoszony konkurs na opracowanie 

przez dzieci i młodzież animacji kreskowej pt. „Moja bajka o Polsce”. Konkurs został 

poprzedzony warsztatami filmowo-informatycznymi skierowanymi do dzieci polskiego 

pochodzenia w wieku 10-12 lat (pierwsza grupa pracująca metodą klasycznej animacji 

poklatkowej) i młodzież powyżej 15 roku (druga grupa pracująca metodą cyfrowej animacji 

poklatkowej). Ważnym elementem projektu było zmotywowanie uczestników do 

opracowania scenariusza w języku polskim (to okazja do doskonalenie polszczyzny), 

opracowania fabuły animacji, czyli poznanie kultury, obyczajów Polski, opanowanie 

umiejętności filmowo-informatycznych we współpracy z polskimi filmowcami. Do projektu 

zostały zaproszone grupy dzieci z opiekunami, dla których zostały zorganizowane warsztaty 

filmowo-informatyczne. Tworzenie animacji poklatkowej wymaga zaangażowania i 

konsultacji ekspertów, w tym celu zostali zaangażowani eksperci filmowi, zadaniem których 

było bieżące wspieranie grup uczestników. Efektem projektu było opracowanie filmu 

promocyjnego o Polsce.  
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- Biało-czerwone ABC 

 

a. Okres realizacji: 01.01.-31.12.2016 

b. Budżet i źródło finansowania: 3859280,00 zł. Dotacja Senatu – 3600000,00 wkład 

Beneficjentów osobowy i rzeczowy – 259 280,00 

c. Partnerzy projektu: Chmielnicki Oddział Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na 

Ukrainie, centrum nauki Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców „Polonicum” 

UW; Polskie Towarzystwo Historyczne  

 

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w latach 2014-2015, skierowanych na 

kompleksowe wsparcie systemu oświaty polskiej na Ukrainie. Jest próbą wprowadzenia 

standaryzacji usług oświatowych świadczonych przez placówki szkolne różnego typu w 

oparciu o wykwalifikowanych nauczycieli, odpowiednio wyposażone zaplecze materialno-

dydaktyczne, informatyzację polskiego nauczania oraz wprowadzenie spójnego i efektywnego 

systemu doradztwa zawodowego opracowanego dla każdego typu placówki, a także 

wprowadzenie transparentnego systemu motywacyjnego dla uczniów i rodziców. Projekt 

przewiduje podjęcie dalszej współpracy z władzami oświatowymi Ukrainy w celu 

wprowadzania pozaszkolnej oświaty polskiej do ukraińskiego systemu edukacyjnego. 

 

Działania projektu są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania nauczycieli, rodziców i 

uczniów, które zostały zebrane, opracowane i przedstawione w Strategii rozwoju edukacji 

polskiej na Ukrainie.  

 

Działania zaplanowane w projekcie można pogrupować na zadania skierowane na:  

1) wsparcie i motywację UCZNIA (konkursy lokalne i ogólnoukraińskie, 

olimpiady, pobyty letnie)  

2) wsparcie i doskonalenie NAUCZYCIELA (doradztwo lokalne, certyfikacja 

nauczycieli,)  

3) zaangażowanie RODZICÓW i środowiska szkolnego (wspieranie śródrocznej 

działalności szkolnej, warsztaty, wprowadzenie standaryzacji usług oświatowych)     

 

Wymienionym działaniom skierowanym do UCZNIA-NAUCZYCIELA-RODZICA 

towarzyszą zadania wspierające strukturę szkolną, mające charakter podstawowy i 

strategiczny, uwzględniający wprowadzenie zmian jakościowych w funkcjonowaniu placówki 

oświatowej.  

 

Szkolnictwo polskie na Ukrainie wyodrębnia następujące typy szkół: szkoły z polskim 

językiem nauczania, piony polskie i szkoły z poszerzonym nauczaniem języka polskiego, 

edukacyjne centra mniejszości narodowej (szkoły sobotnio-niedzielne), punkty nauczania 

oraz szkoły ukraińskie, w których język polski jest nauczany jako język mniejszości 

narodowej/język obcy.  

 

 

Nazwa projektu: „Centrum Kultury Polskiej” w Montrealu 

 

a. Okres realizacji: 01.01.-31.12.2016 

c. Budżet i źródło finansowania: 116229,60 zl. ( w tym dotacja Senatu RP -86006,65 zl. 

Wkład Beneficjenta – 30222,95 zl.  

d. Partnerzy projektu: Grupy  pierwszej PKTWP, Montreal  
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Założeniem projektu „Centrum Kultury Polskiej” jest adaptacja sal budynku Grupy 

Pierwszej Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy, do celów 

przeprowadzania imprez kulturalnych, muzycznych i ekspozycji w środowisku Polonii w 

Montrealu, jako zastąpienie niektórych funkcji zamkniętego w 2015 roku Konsulatu 

Generalnego RP, w Montrealu.  

W proponowanym projekcie dokonano adaptacji technicznych w budynku należącym do 

Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy (PKTWP-Grupa pierwsza) w 

którym mieszczą się dwie sale z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Adaptacje te polegały 

na: wyposażeniu w sprzęt nagłaśniający i oświetlający  scen, powiększeniu istniejącej sceny 

w sali głównej za pomocą elementów składanych, dobudowaniu sceny składanej w mniejszej 

sali, częściowym wygłuszeniu dwóch fragmentów ścian w obu salach, wybudowaniu kabiny 

reżyserskiej w małej sali, wykonaniu przenośnych paneli ściennych dla wykorzystania ich do 

ekspozycji dzieł sztuki i zainstalowaniu dodatkowego oświetlenia wystawowego.  

 

 

 

- Opowiem Ci o Polsce 

 

a. Okres realizacji: 01.04.2016 r. do 31.07.2016 r. 

b. Budżet i źródło finansowania: Dotacja Senat RP: 60 000 zł 

 

Projekt zakładał podniesienie poziomu wiedzy historycznej u dzieci polskiego pochodzenia 

z Białorusi i Ukrainy. W  czerwcu reprezentanci środowisk polonijnych zostali zaproszeni na 

warsztaty Tworzenia Bajek do Warszawy. W ciągu pierwszych dni odbył się warsztat 

praktyczny z tworzenia bajek, a następnie w kilkuosobowych zespołach uczestnicy tworzyli 

Bajki z historią Polski w tle. Pod koniec wyjazdu komisja w wyłoniła zwycięzki projekt i 

uczestnicy wspólnie nagrali płytę historyczną. Projekt zakończył się w lipcu internetową 

wysyłką nagrań do środowisk polonijnych na Białorusi i Ukrainie. 

 

 

- Wolni z Wolnymi. Organizacja IX Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu oraz 

działania Klubu Galicyjskiego jako stałe forum dialogu polsko-ukraińskiego 

 

a. Okres realizacji: 01.05. 2016 r. do 31.12. 2016 r. 

b. Budżet i źródło finansowania: Dotacja Senat RP 80 000 zł 

 

Zamierzonym celem działania Klubu Galicyjskiego jest pogłębienie stosunków polsko-

ukraińskich, integracja i nieskrępowana dyskusja między przedstawicielami polskich 

i ukraińskich środowisk opiniotwórczych, wspólne rozwiązywanie problemów i wyzwań 

związanych z procesami zachodzącymi w obydwu krajach, a także popularyzowanie 

wiedzy o pozytywnych rozdziałach historii relacji polsko-ukraińskich, które łagodziły 

napięcia między naszymi narodami. Założone cele są osiągane poprzez podejmowanie 

inicjatyw nastawionych na obalanie negatywnych stereotypów narosłych po obu stronach. 

Dzięki temu projekt wpływa na utrwalanie pozytywnego wizerunku Polski i polskich 

placówek kulturalnych i naukowych, a także przyczynia się do rozwoju wiedzy o 

współpracy transgranicznej. Zgodnie z przyjętą formułą posiedzenia Klubu Galicyjskiego 
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są dostępne dla wszystkich. W roku 2016 odbyło się 10 spotkań Klubu Galicyjskiego: we 

Lwowie, w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławowie), w Kołomyi, Jaremczu i Charkowie. 

 

- Lepiej, sprawniej, nowocześniej - program wsparcia polskich organizacji na Ukrainie 

 

a. Okres realizacji: od 01.02.2016 r. do 31.12. 2016 r. 

b. Budżet i źródło finansowania: Dotacja 60 000 zł 

 

Projekt zakładał wdrożenie pilotażowego programu wzmocnienia instytucjonalnego 

wybranych w konkursie 4 polskich organizacji zrzeszonych zarówno w Związku Polaków na 

Ukrainie, jak i w Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Program zakładał 

przeprowadzenia  czterech szkoleń z zakresu zarządzania organizacją, pisania i zarządzania 

projektami w kontekście realiów ukraińskich i programów pomocowych funkcjonujących na 

Ukrainie, elementów PR i współpracy z władzami, uregulowania kwestii prawnych, które 

wymusza nowelizacja ustawy o organizacjach społecznych.  

Wymienione szkolenia miały za zadanie przygotować teoretycznie i warsztatowo nie 

pojedynczego lidera, ale zespół konkretnej organizacji do funkcjonowania we współczesnym 

lokalnym środowisku ukraińskich NGO-sów.  

Bezpośrednie działania projektu były skierowane do przedstawicieli 4 organizacji polskich 

działających na Ukrainie, wyłonionych w ramach konkursu. Przedstawiciele Stowarzyszenia 

Polonia im. K. Szymanowskiego w Kirowogradzie, Towarzystwa Kultury Polskiej na 

Rówieńszczyźnie im. W. Reymonta, Centrum Języków i Kultur Słowiańskich – oddział polski 

Chmielnicki oraz Klubu Inteligencji Polskiej „Serwus” poszerzyli wiedzę z zakresu 

funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz zapoznali się z elementami prawnymi 

dotyczącymi zmian statutowych wymaganych prawem ukraińskim w związku z nowelizacją 

ustawy o organizacjach pozarządowych. Treści przedstawione przez ekspertów i trenerów z 

Polski i Ukrainy były ukierunkowane również na konsolidację ruchu polonijnego w 

środowisku ukraińskim, służyły wzbogaceniu wiedzy i umiejętności wśród czterech zespołów 

z zakresu wiedzy o projektach, aspektach prawnych funkcjonowania NGO, pozyskiwaniu 

środków finansowych dla organizacji społecznej.  

 

- Doskonalenie nauczycieli 

a. Okres realizacji: 29.05-30.12 2016 

b. Budżet i źródło finansowania: dotacja MEN: 199 711,43 zł 

 

Głównym zadaniem projektu było wdrożenie programu pilotażowego mającego na celu 

wyszkolenie grupy edukatorów, którzy w przyszłości przejmą rolę lokalnych metodyków i 

ekspertów. Edukatorzy zostali wyłonieni spośród kadry szkół stacjonarnych, niektórych 

placówek społecznych oraz Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum 

Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. 45 zrekrutowanych nauczycieli 

pochodzących z różnych obwodów Ukrainy odbyło czterotygodniową wizytę studyjną w 

Polsce. W jej ramach zaplanowany był kurs z zakresu: Specyfika nauczania dorosłych, 

Sprawny edukator albo psychologiczne umiejętności w pracy edukatora, Szkolenia w 

praktyce albo organizacja procesu doskonalenia, Zarządzanie projektem planowanie, 

realizacja i ewaluacja, Kompetencje instytucjonalne w pracy edukatora, Przygotowanie do 

praktyki edukatorskiej, który poprowadzili eksperci z danej dziedziny, oraz 20 godzin 



13 
 

praktyki edukatorskiej. Jednym z najważniejszych aspektów wizyty studyjnej było 

doskonalenie znajomości języka polskiego. Program przewidywał również wymianę 

doświadczeń z polskimi metodykami i nauczycielami w trakcie wizyt w wybranych szkołach 

w Warszawie i w ośrodku doskonalenia zawodowego nauczycieli. Każdy uczestnik wizyty 

studyjnej otrzymał pakiet materiałów metodycznych i edukacyjnych.  

 

- Doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży 

dla nauczycieli 

 

a. Okres realizacji: 09.06-30.12 2016 

b. Budżet i źródło finansowania: dotacja MEN: 150 000 zł 

 

W ramach projektu podniesiono kompetencje organizacyjne i językowe wśród dyrektorów 

szkół z polskim językiem nauczania, a także podwyższono ich status w lokalnym środowisku 

po przez wyposażenie w wiedzę dot. zarządzania oświatą, wspomagania pracy szkoły  

Zorganizowano wizytę studyjną dla kadry zarządzającej szkół stacjonarnych i pionów 

polskich oraz wizyty studyjne dla nauczycieli, prezesów reprezentujących szkolnictwo 

społeczne: szkoły sobotnio-niedzielne, centra kulturalno-oświatowe mniejszości narodowych, 

punkty nauczania).  

Zorganizowano staż językowy oraz wprowadzono program mentorski dla nauczycieli szkół 

społecznych o najsłabszych kompetencjach językowych.  

 

- Wsparcie dalszego rozwoju portalu belaruspartisan.org 

a. Okres realizacji: 1.06-31.12 2016 

b. Budżet i źródło finansowania: 144 900 zł 

c. Partnerzy projektu: BelaPAN prywatna białoruska agencja informacyjna 

 

Celem projektu „Wsparcie dalszego rozwoju portalu belaruspartisan.org” było zwiększenie 

dostępu społeczeństwa białoruskiego do niezależnej informacji dotyczącej Białorusi i innych 

krajów oraz rozwój takich obszarów tematycznych na portalu belaruspartisan.org, które 

pozwolą obywatelom Białorusi podejmować świadome decyzje dotyczące przyszłości ich 

kraju. Projekt polegał na wsparciu rozwoju działań informacyjnych w następujących 

obszarach tematycznych: I. Wybory parlamentarne na Białorusi. Monitoring kampanii 

wyborczej w okręgach wyborczych w Mińsku i w różnych regionach Białorusi. II. Pogranicze 

polsko-białoruskie. Współpraca gospodarcza, kulturalna, edukacyjna, a także budowa 

białoruskiej elektrowni atomowej w przygranicznym obwodzie grodzieńskim. III. 

Korespondencje z Mińska. Polityka, ważne wydarzenia, praca, życie codzienne - wszystko 

czym żyje stolica Białorusi i jej mieszkańcy. IV. Rozwój dziennikarstwa śledczego na 

Białorusi. Materiały śledcze dotyczące polityki, biznesu i spraw międzynarodowych na 

Białorusi. Ambitne plany rozwoju portalu belaruspartisan.org związane były z pozytywnym 

zjawiskiem, jakim jest wzrost kontaktów Białorusinów z krajami europejskimi oraz 

wchodzenie w dorosłość kolejnych roczników młodych Białorusinów, nie skażonych 

ideologią sowiecką i intensywnie korzystających z Internetu 

- Wzmocnienie potencjału niezależnych mediów w kampanii prezydenckiej 2015 przez 

rozwój portalu informacyjnego naviny.by 
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a. Okres realizacji: 15.07-30.11 2016 

b. Budżet i źródło finansowania: 150 000 zł 

 

Projekt polegał na wsparciu działań portalu naviny.by w obszarze dotyczącym przekazu 

informacyjnego na temat przebiegu oraz rezultatu tegorocznych wyborów prezydenckich. W 

ramach zespołu redakcyjnego naviny.by powołana została grupa, której zadaniem będzie 

dostarczanie rzeczywistej, pozbawionej warstwy propagandowej, informacji dotyczącej 

wyborów prezydenckich 2015. Informacje oraz inne materiały poświęcone tematyce 

wyborczej, takie jak raporty analityczne, opinie polityków, relacje wyborców, zamieszczane 

były na portalu naviny.by w dziale wybory, w specjalnie utworzonej podkategorii 

poświęconej wyborom prezydenckim 2015. Powstała seria reportaży dotyczących kampanii 

wyborczych poszczególnych kandydatów na urząd prezydenta, co z jednej strony pozwoliło 

na prezentacje poglądów i programów wyborczych samym kandydatom i częściowo 

zrekompensowało im brak dostępu do państwowych mediów, a z drugiej strony pomogło 

wyborcom w dokonaniu świadomego wyboru opartego na rzetelnej informacji. W dniu 

głosowania na portalu naviny.by prowadzony był reportaż z przebiegu wyborów. Był to 

reportaż on-line z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Informacje o ewentualnych 

przypadkach naruszeń prawa wyborczego, manipulacji czy fałszerstw natychmiast trafiały na 

portal i były dostępne dla odbiorców w Białorusi i za granicą. Celem projektu nyło 

zapewnienie pełnego i obiektywnego przekazu na temat wyborów prezydenckich 2015 w 

Białorusi i wzmocnienie kontroli społecznej nad procesem wyborczym. 

 

- POLSKA PLATFORMA MEDIALNA – „WSCHÓD” NA UKRAINIE. Edycja II  

 

a. Okres realizacji: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

b. Budżet i źródło finansowania: Senat RP, 1 600 000 zł 

c. Partnerzy projektu: Kurier Galicyjski 

Projekt zakładał wsparcie działających na Ukrainie mediów polskich jako istotnego czynnika 

służącego zachowaniu tożsamości narodowej mieszkających tam Polaków oraz narządzia 

krystalizacji elit społecznych i obywatelskich. W ramach projektu wsparto dalszy rozwój 

jednolitego i zmodernizowanego systemu polskich mediów, który zwiększy ich atrakcyjnośc 

merytoryczną, językową i wizualną. W systemie tym, mając na uwadze potrzeby młodego 

odbiorcy, dążymy do zwiększenia udziału mediów elektronicznych, przede wszytkim audycji 

radiowych, portali internetowych, a także internetowych audycji radiowych i telewizyjnych.  

Nie możemy jednak pominąc potrzeb starszych Polaków, stanowiących znaczącą część 

odbiorców a także twórców mediów polskich na Ukrainie, dlatego zakładamy pełne 

poszanowanie dla ich gustów, specyfiki regionalnej, aktywności i dorobku. Wokół 

ukraińskiego partnera  projektu: „Kuriera Galicyjskiego“ oraz liderów projektu: „Słowa 

Polskiego“ i „Monitora Wołyńskiego“ będziemy koncentrowac nowe inicatywy 

dziennikarskie, zachowując jednak w pełni potencjał już istniejących podmiotów medialnych.       

 

- Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny Portal Informacyjno-

Publicystyczno-Historyczny Polaków na Wschodzie 

a. Okres realizacji: 01.01 – 31.12.2016 

b. Budżet i źródło finansowania: Senat Rp, kwota dotacji: 200 000 zł 
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Projekt „Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny Portal 

Informacyjno-Publicystyczno-Historyczny Polaków na Wschodzie” był kontynuacją 

działającego nieprzerwanie od 2007 roku portalu internetowego Kresy24.pl stanowiącego 

platformę komunikacyjną między Polakami na Wschodzie i ich rodakami z Macierzy. Na 

portalu zamieszczane są w reżymie dziennym świeże informacje z Ukrainy, Białorusi, 

Litwy, Łotwy, Rosji oraz Zakaukazia. Ponadto w licznych rubrykach tematycznych 

(Archiwum Kresowe, Historia i Wspomnienia, Biblioteka Kresowa, etc.) publikowane są 

duże – niekiedy kilkunastostronicowe eseje. Kresy24.pl są największym polskim medium 

poświęconym wyłącznie tematyce kresowej. 

 

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego 

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

 - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 

- Wydawanie książek 

- Reklama 

-Prace badawczo –rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i  społecznych 

-Działalność związana z organizacja targów i wystaw 

- Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana 

- Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie                             

sklasyfikowane 

- Działalność  radiowa i telewizyjna 

 

 


