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Fundacja Pomyśl o Przyszłości przy 
wsparciu finansowym Nowego Są-
cza zrealizowała projekt „Sądecka 
specjalność”, w ramach którego 
w czternastu szkołach ponadgim-
nazjalnych w mieście odbyły się 
spotkania z przedstawicielami Fun-
dacji oraz specjalistami ds. marke-
tingu firmy DAKO, FAKRO, KON-
SPOL, RAFA oraz WIŚNIOWSKI. 

Do udziału w projekcie zgłosiły się: 
Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków, Ze-
spół Szkół Ekonomicznych im. Oska-
ra Langego, Zespół Szkół Elektrycz-
no–Mechanicznych im. Gen. Józefa 
Kustronia, Zespół Szkół Samocho-
dowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 
1 im. Jana Długosza, Zespół Szkół nr 
3 im. Bolesława Barbackiego, Akade-
mickie Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Bolesława Chrobrego, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. 
Marii Konopnickiej, Społeczne Li-
ceum Ogólnokształcące "Splot", Ze-
spół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół 
nr 4, Zespół Szkół Numer 1, Niepu-
bliczna Szkoła Zawodowa PROGRES 
oraz TEB Edukacja.

Celem projektu była populary-
zacja wiedzy o gospodarce, rozbu-
dzanie i kształtowanie postaw spo-
łecznych wśród młodzieży. 

– Uznaliśmy, że projekt jest dla 
uczniów świetną okazją do zaan-
gażowania się w działania na rzecz 
rozwijania potencjału gospodar-
czego naszego regionu, poprzez 
zbieranie informacji o wybranym 
produkcie lub usłudze – mówi Bo-
żena Damasiewicz, dyrektor Fun-
dacji Pomyśl o Przyszłości.

Podczas spotkań uczniowie zo-
stali zaproszeni do udziału w kon-
kursie, w ramach którego mie-
li za zadanie wypromować lokalny 
produkt czy usługę. W stworzo-
nych przez siebie trzyosobowych 
zespołach przygotowali projekty 
reklam promujących lokalny pro-
dukt, usługę lub firmę. 

Konkurs był jednoetapowy 
i przewidywał wybór zwycięzców 
I i II nagrody. Dodatkowym wyróż-
nieniem była Nagroda publiczności, 

przyznana przez internautów 
w trakcie głosowania, na specjalnie 
utworzonej stronie internetowej: 
konkurs.pomysloprzyszlosci.org. 

Do biura Fundacji napłynęło 30 
prac konkursowych. Internauci 
mogli oddawać głosy na najlepszą 
reklamę w terminie od 7 do 16 maja. 
Najwięcej głosów zdobyła praca Ze-
społu Wektory „W poszukiwaniu 
najlepszego sądeckiego sernika” 
(I LO) promująca Kawiarnię Etc...

Laureaci I i II nagrody zosta-
li wybrani przez kapitułę złożoną 
z przedstawicieli Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości, Wydziału Przedsię-
biorczości Urzędu Miasta Nowy Sącz 
oraz sądeckiego przedsiębiorcy. 

Jury oceniało prace, biorąc pod 
uwagę cztery kryteria: pomysł, ilość 
pracy własnej, poprawność marke-
tingową i odniesienie produktu/
usługi do Sądecczyzny. Maksymal-
nie w każdej kategorii można było 
przyznać pięć punktów.

DOBIEGŁ KOŃCA PROJEKT FUNDACJI POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI

Sądecka specjalność

Nagrodzono 
następujące prace:
I NAGRODA – dla Zespołu BLANK 
NO NAME GROUP za pra-
cę „Newag – lokomotywa pol-
skiej gospodarki” (Zespół Szkół 
Elektryczno–Mechanicznych) 
II NAGRODA – dla Zespołu Bez-
względni przedsiębiorcy do kwa-
dratu za pracę „Piosenka o obwa-
rzanku” (I LO)
Dodatkowo Urząd Miasta Nowego 
Sącza wyróżnił Zespół Grupa G3 za 
pracę „Lodowe Imperium” (I LO) 
za piękną historię i tradycję pro-
dukcji lodów w Nowym Sączu. 
Fundacja Pomyśl o Przyszłości 
wyróżniła Zespół Rytrzanki za pra-
cę „Sądeckie rozmówki” (ZS nr 2 
im. Sybiraków) za przekazanie tre-
ści edukacyjnych wraz z promocją 
produktów i usług sądeckich.
Wyniki zostały ogłoszone, a zwy-
cięzcy nagrodzeni 21 maja w sali 
ratuszowej Urzędu Miasta Nowe-
go Sącza.

Spotkanie w ramach projektu "Sądecka specjalność" w Akademickim LO im. Króla Bolesława Chrobrego

Przedstawiciele instytucji/ firm biorących udział w projekcie: Grzegorz Koc (WIŚNIOWSKI), Rafał Świerczek (RAFA), 
Paweł Kołbon (FAKRO), Magdalena Janusze-Gródek (Wydział ds.  Przedsiębiorczości Miasta Nowego Sącza).
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Od młodych 
zależy 
przyszłość 
kraju 
– Jestem przekonana, że z taką wie-
dzą i zaangażowaniem możemy liczyć 
na gospodarczy rozwój regionu i Polski 
– mówi, oceniając prace uczniów, Boże-
na Damasiewicz, dyrektor Fundacji Po-
myśl o Przyszłości:

Celem Fundacji Pomyśl o Przyszłości jest 
podejmowanie oraz wspieranie wszelkich 
inicjatyw służących rozwojowi gospodar-
czemu naszego kraju. Jedną z takich ini-
cjatyw jest właśnie „Sądecka specjalność”. 
Projekt, skierowany do młodzieży, ma-
jący na celu rozbudzenie postaw społecz-
nych, zaangażowanie uczniów w działania 
na rzecz rozwijania potencjału gospodar-
czego naszego regionu. To właśnie z takim 
zamiarem odwiedziliśmy czternaście szkół 
ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza. 

Dotarcie do młodzieży, osób, któ-
re w niedługim czasie będą podejmować 
ważne dla całej wspólnoty ekonomicznej 
decyzje, było dla nas cennym doświad-
czeniem. To od młodych ludzi, ich podej-
ścia i świadomości zależy przyszłość na-
szego kraju. Pytanie czy po zakończeniu 
edukacji zdecydują się na pracę w Polsce? 
Od czego swoje decyzje uzależniają? W du-
żej mierze od sytuacji gospodarczej kraju. 
Tymczasem wpływ na efektywność gospo-
darczą naszej wspólnoty ma każdy z nas: 
konsumenci, wyborcy, politycy, urzędni-
cy, pracownicy i media. Powinniśmy więc 
wszyscy wspólnie zadbać o to, by młodzież 
chciała w kraju pozostać.

Jestem pod wrażeniem poziomu wie-
dzy prezentowanej przez uczniów. Pa-
trząc na ilość i jakość prac, które dotar-
ły do nas na potrzeby konkursu „Sądecka 
specjalność”, jestem spokojna. Spokojna 
i przekonana, że z taką wiedzą i zaanga-
żowaniem, możemy liczyć na gospodar-
czy rozwój regionu i Polski. Cieszę się z tak 
dużej aktywności, zaangażowania, jakim 
wykazali się uczniowie oraz dyrekcja i na-
uczyciele szkół uczestniczących w projek-
cie. Serdecznie gratuluję twórcom nadesła-
nych prac konkursowych. 

Realizacja tego projektu nie byłaby moż-
liwa bez przedstawicieli sądeckich firm, 
które dzięki swojemu rozmachowi, przed-
siębiorczości, pomysłom i wielkiej determi-
nacji w działaniu sprawiają, że tysiące lu-
dzi mają pracę, a wytwarzane tu produkty 
cieszą się dobrą marką w regionie, w kra-
ju i na świecie. To dzięki ich obecności są-
decka młodzież mogła dowiedzieć się, jak 
wypromować lokalny produkt, pozyskać 
klientów czy jakie są strategie konkurowa-
nia na zagranicznych rynkach. 

BOŻENA DAMASIEWICZ, 
dyrektor Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Twórcy nadesłanych prac konkursowych

Spotkanie w ramach projektu w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego
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Budujemy 
lokalny 
patriotyzm 
Magdalena Januszek–Gródek, dy-
rektor Wydziału ds. Przedsiębior-
czości UM w Nowym Sączu: Podsta-
wowym celem działania Wydziału 
jest wspieranie lokalnej przedsię-
biorczości. Działania edukacyj-
ne są jednym ze środków prowa-
dzących do osiągnięcia tego celu. 
Dlaczego zdecydowaliśmy się 
na wsparcie, w ramach małych 
grantów projektu „Sądecka spe-
cjalność”? Z kilku oczywistych po-
wodów. Po pierwsze, projekt ten 
był dla młodzieży atrakcyjną formą 
nauki przedsiębiorczości. Ucznio-
wie poprzez organizowane spotka-
nia z przedsiębiorcami mieli moż-
liwość poznania firm działających 
w naszym regionie oraz rozmo-
wy z ciekawymi ludźmi, którzy 
mają praktyczną wiedzę i nieoce-
nione doświadczenie w prowa-
dzeniu firmy. Projekt pokazywał 
również uczestnikom znaczenie pa-
triotyzmu lokalnego i uświadamiał, 
jak istotny wpływ ma każdy z nas 
na rozwój gospodarczy miejsca, 
w którym żyjemy. Poprzez reali-
zowanie codziennych – często dla 
nas mało istotnych czynności, np. 
decyzji zakupowych – decyduje-
my o tym, gdzie trafi nasz pieniądz.

Istotnym także czynnikiem, 
który skłonił nas do współpracy 
z Fundacją Pomyśl o Przyszłości jest 
fakt, że angażuje ona osoby z suk-
cesem prowadzące własne przed-
siębiorstwa. Temat projektu w do-
skonały sposób pokazał coś, czego 
mieszkańcy naszego miasta czę-
sto nie doceniają – Nowy Sącz jest 
miejscem prowadzenia działalno-
ści przez wiele rozpoznawalnych 
w kraju i na świecie firm, zarów-
no wielkich korporacji, jak i zupeł-
nie małych przedsiębiorstw, któ-
re są liderami w swoich branżach. 

Ciekawym elementem projek-
tu był również konkurs na przed-
stawienie sądeckiej specjalności. 
Pomysłowość i jakość wykonania 
niektórych prac mogły zaskoczyć 
nawet profesjonalistów.

Projekt „Sądecka specjalność” 
potwierdza, jak ważna jest współ-
praca między samorządem lokal-
nym a organizacjami pozarządowy-
mi w realizacji zadań publicznych 
oraz jak pozytywne przynosi efek-
ty. Bardzo dziękuję pomysłodaw-
com projektu i przedsiębiorcom za-
angażowanym w jego realizację za 
wspieranie rozwoju naszego miasta.

MAGDALENA JANUSZEK–GRÓDEK

Laureaci konkursu "Sądecka specjalność"

Zwycięzcy II nagrody – autorzy „Piosenki o obwarzanku” (I LO)
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Kreatywność 
w parze 
z obwarzankiem 

Małgorzata Mor-
darska, właści-
cielka firmy An-
goland: – Konkurs 
sam w sobie jest do-

brym pomysłem i powinno się wspierać tego typu ini-
cjatywy. Nas bardzo ucieszyło to wyróżnienie. Nie spo-
dziewaliśmy się, że nasze Obwarzanki Sądeckie cieszą 
się tak dużym powodzeniem wśród młodzieży i stały się 
one nieodzownym elementem i tradycją Nowego Są-
cza. Co prawda sądeckie obwarzanki są dopiero od 22 
lat, a krakowskie znacznie dłużej, jednak – jak zauwa-
żyli uczniowie – posiadają one magiczną moc. Każdy 
po ich skosztowaniu otrzymuje dar kreatywnego my-
ślenia, nowych pomysłów, energii, chęci do dalszej 
pracy. Dzięki takim konkursom, młodzi ludzie są przy-
gotowywani do samodzielnego myślenia, kreatywno-
ści, co w przyszłości może zaowocować założeniem 
własnych firm. Uważamy, że cała administracja pań-
stwowa powinna być nakierowana na sprzyjanie każ-
demu obywatelowi w realizacji jego pomysłów. W rze-
czywistości różnie z tym bywa.

Kawa, wina, 
ciasta, lody, 
etc…

Beata Cetera–Kró-
likowska, właści-
cielka Kawiarnia 
„etc…”: – Jestem 
pełna podziwu dla 
młodzieży, która 
brała udział w pro-
jekcie Fundacji, za 
ich zaangażowa-
nie i chęć robienia 
czegoś więcej. Fakt, 
że grupa nastolet-
nich ludzi wybrała 

w projekcie właśnie moją Kawiarnie „etc...” , jest dla 
mnie i mojego personelu ogromnym wyróżnieniem. 
Jeszcze raz im dziękuję. Sprawia mi radość, gdy kawiar-
nię odwiedza coraz więcej młodych ludzi, których ce-
chuje wysoka kultura osobista. Mam dużą satysfakcję 
z faktu, iż serwowane przez mój lokal ciasta, kawa oraz 
sprowadzane prosto z Włoch oryginalne desery lodowe 
i sorbety smakują moim młodym klientom i nie tylko. 
Przy okazji chciałabym wyjaśnić w związku z częsty-
mi pytaniami, skąd nazwa kawiarni. Odpowiedź jest 
prozaiczna – po prostu od mojego nazwiska. Serwuję: 
kawę włoską, ciasta, lody, szeroki repertuar win, w ka-
wiarni mieści się butik z biżuterią z całego świata, etc… 

Spotkanie w ramach projektu "Sądecka specjalność" w Zespole Szkół Numer 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

Podziękowanie za udział w projekcie dla właściciela Agencji Handlowej RAFA Rafała Świerczka


