
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012 

 

Szanowni Państwo, 

Za nami drugi rok funkcjonowania Stowarzyszenia KANON, które swoją działalność publiczną 

rozpoczęło 28 stycznia 2011 roku. Chcielibyśmy podsumować dla Państwa ostatni rok pracy 

Stowarzyszenie KANON oraz podzielić się planami na rok 2013. 

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KANON 

Na dzień 1 stycznia 2012 roku 

Stowarzyszenie KANON liczyło 30 członków 

zwyczajnych. Od stycznia do grudnia 2012 

roku do Stowarzyszenia zostało przyjętych 7 

nowych członków zwyczajnych. W tym 

samym czasie nie odnotowano rezygnacji z 

członkowstwa w Stowarzyszeniu. Na dzień 

31 grudnia 2012 roku Stowarzyszenie liczyło 

łącznie 37 członków zwyczajnych. 

 

INICJATYWY I AKCJE STOWARZYSZENIA 

KANON W ROKU 2012 

W styczniu 2012 roku Stowarzyszenie 

przygotowało i złożyło wniosek do Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich o dofinansowanie 

działalności statutowej w ramach 

prowadzenia specjalistycznych konsultacji i 

warsztatów dla dzieci i rodziców. Wniosek 

nie uzyskał jednak wymaganej ilości 

punktów do przyznania dotacji. 

W styczniu 2012 roku Stowarzyszenie było 

współorganizatorem trzydniowej ogólno-

polskiej konferencji „Pięć kluczy na drodze 

do wolności” prowadzonej przez 

amerykańskich wykładowców, w której 

wzięło udział ponad 1500 osób. 

W lutym 2012 roku Stowarzyszenie 

zorganizowało konferencję prasową w 

hotelu Tarnovia informując media o 

rozpoczęciu projektu „Zakochani w 

Tarnowie”. 

W lutym, kwietniu oraz październiku 2012 

roku Stowarzyszenie wspólnie z tarnowskimi 

restauratorami zrealizowało trzy radiowe i 
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prasowe akcje promocyjne pod hasłem 

„Romantyczne kolacje dla zakochanych”. 

Zakochane pary i małżonkowie mogli wygrać 

zaproszenie na kolację we dwoje do 

najlepszych tarnowskich restauracji. Celem 

akcji jest propagowanie zwyczaju wspólnego 

spędzania czasu na romantycznych 

kolacjach we dwoje.  

W lutym 2012 roku Stowarzyszenie 

rozpoczęło szkolną edycję projektu 

„Zakochani w Tarnowie”. W jej realizacji 

wzięło udział 3 wolontariuszy. W 2012 roku 

zrealizowano trzy duże projekty edukacyjne, 

których rezultatem było wystawienie 

premierowej sztuki teatralnej pt. „Miłość 

zapisana w pamiętniku”, wystawa 

planszowa w Galerii BWA pt. „Szlak 

miłosnych historii Tarnowa” oraz „Gry 

Uliczne Ścieżkami Zakochanych w 

Tarnowie”. W tej edycji projektu wzięli 

udział uczniowie 6 tarnowskich szkół, którzy 

pracowali z zawodowymi artystami i 

twórcami nad przygotowaniem swoich 

spektakli i wystaw. Z tarnowską młodzieżą 

pracowali m.in. aktor oraz reżyser teatralny, 

dziennikarz, fotograf, tarnowscy plastycy i 

twórcy oraz tarnowski historyk. Z kolei w 

jesiennej edycji projektu wzięli również 

udział przedstawiciele grupy teatralnej 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MWSE 

w Tarnowie. 

Jednym z sukcesów szkolnej edycji projektu 

było zdobycie nagrody „Srebrna Maska” za 

spektakl „Miłość zapisana w pamiętniku” na 

majowym Festiwalu Artystycznym „Pod 

szczęśliwą gwiazdą” oraz ponowne 

wystawienie tej sztuki w październiku na 

uroczystości wręczenia nagród przez 

prezydenta miasta z okazji Dnia Nauczyciela. 

W kwietniu 2012 roku Stowarzyszenie 

poszerzyło swoją ofertę w ramach Akademii 

Rodzicielstwa o profesjonalne konsultacje 

dla rodziców z dziedziny rehabilitacji 

niemowląt oraz dzieci małych. Konsultacje 

odbywają się z zainteresowanymi rodzicami 

w oparciu o indywidualny harmonogram 

zajęć. 

Od kwietnia do października 2012 roku 

zrealizowano łącznie 11 autorskich 

wydarzeń na terenie miasta Tarnowa o 

charakterze kulturalnym i edukacyjnym.  

W ramach Wiosennych Spotkań 

Zakochanych w Tarnowie Stowarzyszenie 

zorganizowało dla mieszkańców Tarnowa 

spotkanie z warszawskim reżyserem 

Maciejem Piwowarczukiem połączone z 

projekcją jego filmu „Epidemia Miłości”. 

W czerwcu 2012 roku z okazji Letnich 

Spotkań Zakochanych w Tarnowie 

Stowarzyszenie zorganizowało dla 

mieszkańców Tarnowa „Pierwszą 

Świętojańską Biesiadę Małżeńską” w której 

wzięło udział ponad 150 osób.  

Najważniejszymi wydarzeniami w tym roku 

były trzy edycje widowiska „Zakochani w 

Tarnowie” w tarnowskim teatrze, w których 

wzięli udział goście z całej Polski m.in. 

Tomasz Zubilewicz, MUMIO, Ireneusz 

Krosny, kabaret AdHoc, Andrzej Krzywy – 

wokalista zespołu DeMono, zespół wokalny 
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MONK oraz tarnowski zespół Jazzu 

tradycyjnego Leliwa Jazz Band. 

W sierpniu 2012 roku Stowarzyszenie 

nawiązało kontakt ze Stowarzyszeniem 

Nowe Przestrzenie w celu podjęcia 

współpracy przy organizacji „Tarnowskiej 

Ligi Debatanckiej”. Jest to druga w Polsce - 

obok „Warszawskiej Ligi Debatanckiej” - 

szkolna liga debatowania na wzór debat 

oksfordzkich, w której bierze udział 12 szkół 

ponadgimnazjalnych z Tarnowa. Debaty 

będą prowadzone od września 2012 roku do 

czerwca 2013 roku.  

W listopadzie 2012 roku Stowarzyszenie 

było współorganizatorem dwudniowych 

warsztatów dla ojców „7 sekretów 

efektywnego ojcostwa” przeprowadzonych 

przez trenerów z organizacji Tato.Net. W 

warsztatach wzięło udział 24 mężczyzn. 

W imprezach pod hasłem „Zakochani w 

Tarnowie” zorganizowanych w 2012 roku 

wzięło udział ponad 1800 osób. Spotkania i 

widowiska były komentowane i promowane 

w radiu (RDN Małopolska, Radio Kraków, 

Radio Eska), telewizji (TVP Kraków, Tarwizja, 

tarnowska.tv), prasie (TEMI, Gazeta 

Krakowska, Gość Niedzielny) oraz na 

portalach społecznościowych województwa 

małopolskiego. Szczegółowa lista wydarzeń 

zamieszczona jest w dalszej części 

sprawozdania na stronie 5. 

W trakcie wszystkich imprez i widowisk 

Stowarzyszenie współpracowało z 

wolontariuszami fundacji „Kromka Chleba” 

organizując sprzedaż cegiełek na budowę 

hospicjum „Via Spei” w Tarnowie. Dzięki tej 

inicjatywie w 2012 roku wolontariusze 

fundacji sprzedali na imprezach 

Stowarzyszenia cegiełki o wartości około 

7000 złotych. 

 

NAJWAŻNIEJSZE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

W styczniu 2013 roku Stowarzyszenie złoży 

po raz drugi wniosek do Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich o dotację na działalność 

statutową. Wniosek będzie dotyczył 

uruchomienia we wrześniu 2013 roku Klubu 

Przedszkolaka oferującego opiekę 

stacjonarną nad dziećmi powyżej 3 roku 

życia. 

W roku 2013 Stowarzyszenie zamierza 

kontynuować działalność w ramach 

Akademii Rodzicielstwa oraz konsultacji w 

dziedzinie rehabilitacji dzieci i aktywnie ją 

promować na terenie Mościc oraz Tarnowa. 

Od 28 stycznia 2013 roku Stowarzyszenie 

rozszerzy swoją ofertę w ramach wspierania 

i opieki nad małżeństwami, rodzinami oraz 

osobami indywidualnymi o cotygodniowe 

konsultacje z psychologiem. Będą to 

indywidualne konsultacje z zawodowym 

psychologiem dostępne dla mieszkańców 

Mościc i Tarnowa w siedzibie 

Stowarzyszenia. 

W 2013 roku Stowarzyszenie zamierza 

kontynuować projekt „Zakochani w 

Tarnowie”, który jest dedykowany dla 

dwóch grup docelowych, tj. dla dorosłych 

oraz dla młodzieży szkolnej. Projekt ten 
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zachowa swój charakter  kulturalno - 

edukacyjny. 

Kolejną inicjatywą realizowaną w 2013 roku 

będzie Tarnowska Liga Debatancka, której 

Stowarzyszenie jest współorganizatorem. 

Docelowo Tarnowska Liga Debatancka 

będzie stałym elementem edukacyjno-

wychowawczym w Tarnowie obejmującym 

każdego roku nowe generacje uczniów. 

Projekt ten będzie realizowany przy 

współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu 

Miasta Tarnowa. 

Na początku lutego 2013 roku 

Stowarzyszenie zamierza złożyć wymagane 

dokumenty z wnioskiem o przyznanie 

Stowarzyszeniu KANON statusu organizacji 

pożytku publicznego.  

W celu realizacji planowanych działań, 

Zarząd Stowarzyszenia KANON będzie 

aktywnie promował poszczególne inicjatywy 

w środowisku lokalnym oraz na terenie 

miasta Tarnowa w celu pozyskania nowych 

sponsorów i dodatkowych funduszy. 

Jednocześnie celem Stowarzyszenia w 2013 

roku jest pozyskanie nowych członków w 

tym Członków Wspierających, co umożliwi 

ciągły rozwój działalności Stowarzyszenia i 

realizację nowych projektów w kolejnych 

latach. 

Łączymy wyrazy szacunku, 

Zarząd Stowarzyszenia KANON
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KALENDARIUM WYDARZEŃ W ROKU 2012 

L/P 
 

Data Opis Wydarzenia Miejsce 

1 05/01/2012 Podpisanie Umowy o dotację z UMT (UMT) 
 

Urząd Miasta 
Tarnowa 

2 21-22/01/2012 Ogólnopolska Konferencja „5 kluczy na drodze 
do wolności”  

Hala Jaskółka 
Mościce 

3 02/02/2012 Konferencja Prasowa nt projektu „Zakochani w 
Tarnowie”  

Hotel Tarnovia 

4 II, IV, VI i X 2012 Radiowa akcja promocyjna  
„Romantyczne kolacje dla zakochanych” 

RDN Małopolska 
Radio Kraków 

5 Kwiecień 2012 Konsultacje z rehabilitacji niemowląt i dzieci Siedziba Stowarzyszenia 

ul. Zbylitowska 5 

6 10/04/2012 Premiera sztuki „Miłość zapisana w pamiętniku”  Centrum Sztuki 
Mościce 

7 10/04/2012 Widowisko: Wiosenne Spotkania Zakochanych w 
Tarnowie 

Teatr im. L. Solskiego 
w Tarnowie 

8 12/04/2012 Spotkanie z reżyserem filmu „Epidemia Miłości” 
Maciejem Piwowarczukiem  

Aula PWSZ w 
Tarnowie 

9 18/06/2012 Wernisaż wystawy „Szlak miłosnych historii 
Tarnowa” 

Foyer Teatru im. L. 
Solskiegow Tarnowie 

10 18/06/2012 Widowisko: Letnie Spotkania Zakochanych w 
Tarnowie  

Teatr im. L. Solskiego 
w Tarnowie 

11 26/06/2012 Wernisaż wystawy „Szlak miłosnych historii 
Tarnowa”  

Galeria BWA 

12 28/06/2012 Pierwsza Świętojańska Biesiada Małżeńska  Plac św. Antoniego 
ul. Zbylitowska 5 

13 10/09/2012 Konferencja prasowa nt Tarnowskiej Ligi 
Debatanckiej z udziałem członków Zarządu 

Urząd Miasta 
Tarnowa 

14 21/09/2012 Rozpoczęcie debat w ramach Tarnowskiej Ligii 
Debatanckiej 

Sala Lustrzana 
ul. Wałowa 10 

15 10/10/2012 Wystawienie sztuki „Miłość zapisana w 
pamiętniku” – miejskie obchody Dnia 
Nauczyciela   

Kino Marzenie  

16 12/10/2012 Pierwsze Tarnowskie Gry Uliczne Ścieżkami 
zakochanych w Tarnowie  

Stare Miasto – Sala 
Lustrzana 

17 14/10/2012 Widowisko: Jesienne Spotkania Zakochanych w 
Tarnowie  

Teatr im. L. Solskiego 
w Tarnowie 

17 9-10/11/2012 Warsztaty dla ojców „7 sekretów efektywnego 
ojcostwa” 

Siedziba Stowarzyszenia 

ul. Zbylitowska 5 

 


