Activiteiten die in 2012 gehouden zijn:
a. Uitwisseling leerlingen Groenhorst College met Poolse leerlingen:
één keer in Nederland (in april) en een keer in Polen (in mei)
Duur: 2 x 1 week
Aantal deelnemers: 45 Poolse deelnemers en 45 Nederlandse deelnemers
b. April-Mei-groep:
Elk jaar wordt een groep uit Miescisko in het voorjaar ontvangen.
Er was dit jaar wederom aandacht voor tuinen, tuinproducten en cultuur tijdens de
kennismaking met Nederland voor de Poolse deelnemers.
Duur van de activiteit: 5 dagen
Aantal deelnemers: 9 Poolse deelnemers en 15 Nederlandse deelnemers
c. St. Michael’s Markt in Polen in september:
Op de markt werden kleding en goederen uit Nederland verkocht. De opbrengst
van deze verkoop was 1.230,- Euro en is verstrekt aan de gemeente Miescisko
voor het opzetten van een up to date registratiesysteem van de bibliotheek.
Duur van de activiteit: 5 dagen
Aantal Nederlandse deelnemers: 17
d. Vervolgens is aan de gemeente De Bilt om de zgn. verdubbelingsbijdrage verzocht
i.v.m. de voldoende opbrengst voor Razem van deze Michael’s Markt.
Deze subsidie (van 1.235,- Euro) werd ontvangen in 2013 en ook in 2013 aan
Miescisko overgemaakt. Dit bedrag komt eveneens ten goede aan de bibliotheek.
e. Kaartenverkoop en Kerstmarktverkoop in Nederland door mevr. Backx e.a.:
Duur: 2 dagen
Aantal Nederlandse deelnemers: 6
In 2012 was de opbrengst van deze activiteit 1.000,- Euro en dit bedrag is ook
overgedragen aan de bibliotheek in Miescisko.
f. Een gift NN van 300,- Euro is verstrekt aan de gemeenschap van PopowoKoscielne voor het ouderenwerk in deze gemeenschap.
g. Reünie Nederlandse vrijwilligers/deelnemers aan de St. Michael’s Markt:
Duur: 1 dag
Aantal deelnemers: 20.
g. In oktober heeft een uitwisseling van de politie plaats gevonden.
Vijf politiefunctionarissen uit de regio Miescisko en de korpsbeheerder van de
regio kwamen op werkbezoek in De Bilt. Er werd onder meer een bezoek gebracht
aan de districtsleiding van de politie in Zeist en het Pools Militair Ereveld in
Breda, de grootste Poolse begraafplaats in Nederland.
Duur: 5 dagen
Aantal deelnemers: uit Polen 7 deelnemers en uit Nederland 10 deelnemers
h. Reünie Nederlandse vrijwilligers/deelnemers:
Reünie Nederlandse deelnemers St. Michael’s Markt:
Duur: 1 dag
Aantal deelnemers: 20

