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Drodzy Czytelnicy!  

I znów to się stało. Zanów minął kwartał, już szósty w życiu EDI’iego, a przed Wami nasz biulEDIn 
o tym samym numerze. Jeśli chodzi o numer (w sensie „wydanie”), to jest już przedostatni 
(prawda, że okropnie to brzmi?), natomiast jeśli chodzi o kwartał, to naznaczyło go spotkanie 
Partnerów w Wilnie, gdzie gościł nas Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkaliśmy się po pięciu 
miesiącach rozłąki i była to „mobilność” radosna, ale także – z uwagi na miejsce spotkania i naszych 
gospodarzy – wzruszająca. Przed nami ostatni kwartał, a więc i ostatnie spotkanie (w Holandii), 
ostatni biulEDIn, ostatnie… Oj tam, zapraszamy do lektury!  

 

 
 

Na zdjęciu: konferencja „Piękni różnorodnością” podczas „mobilności” w Wilnie (Litwa), 01.03.2015. Fot. J. Zarychta. 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie 

stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

TEN NUMER WYDAJE:    Holandia   
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Ostatni kwartał… 

 to przede wszystkim mobilność do Wilna. Oprócz konferencji „Wileńskie tradycje – piękni 

różnorodnością” kibicowaliśmy śpiewającym 

maluchom z polskich przedszkoli, zwiedziliśmy 

Wilno, a w nim najbardziej polskie z polskich 

miejsc (na zdjęciu: cmentarz na Rossie, fot.  

J. Zarychta). Imieniny Kazimierza były – jak co 

roku od ponad 100 lat – okazją do rozpoczęcia 

„Kaziuków”, jarmarku, gdzie dostać można 

wszystko i spotkać wszystkich. Odwiedziliśmy 

też Ponary, Wakę Trocką i Troki, gdzie 

spotkaliśmy Karaimów – mniejszość narodową 

liczącą zaledwie kilkuset przedstawicieli. Ależ 

mają jedzenie! ; 

 lubiany przez prawie 500 osób (500-nemu „wielbicielowi” postawimy ciacho!) profil EDI’ego na 

Facebook’u działa intensywnie jak zwykle od samego początku realizacji projektu: 

https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745; 

 na bieżąco redagowana jest publikacja „Lekcje Integracji”, w której opisujemy to, czego się od 

siebie uczymy, a także staramy dzielić osobistymi wrażeniami. Fragmenty można śledzić na 

naszym blogu: http://lekcjeintegracji.blogspot.com. Liczba wyświetleń „niebezpiecznie” zbliża się 

do 22 000 (tak: dwudziestu dwóch tysięcy)! Dla fanów ciekawostek: ostatnio byliśmy czytani  

w Makau. Czy ktoś potrafi wskazać to miejsce na mapie? 

 w mijającym właśnie kwartale pożegnaliśmy zimę  

i powitaliśmy wiosnę (na zdjęciu obok: zima macha nam na 

pożegnanie); 

 mamy za sobą kolejne 3 comiesięczne konferencje 

krajowych koordynatorów projektu, podczas których 

omawiamy sprawy bieżące i planujemy kolejne działania; 

 jak zwykle na bieżąco aktualizujemy informacje o projekcie 

na stronach internetowych naszych organizacji 

partnerskich. Adresy na przedostatniej stronie biulEDInu; 

 w minionym kwartale  - również „jak zwykle” - ukazało się 

kilka publikacji nt. EDI’ego przygotowanych bądź 

zainicjowanych przez partnerów. Byliśmy w wileńskim 

radiu: http://lrvab.lrt.lt/archive/21209/; o projekcie pisały też serwisy internetowe i prasa  

w kilku krajach, o: http://zpl.lt/2015/03/nauka-i-edukacja-rozszerza-i-wzmacnia-integracje/; 

 w Wilnie zrealizowaliśmy trzecią 

wystawę fotografii obrazujących działania  

i rezultaty projektu. Wystawa połączona 

była z prezentacją kronik dokumentujących 

działalność Polskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, gospodarza mobilności, 

który w styczniu obchodził dwudziestolecie 

istnienia i pracy. Dziękujemy za wspaniałe 

spotkanie, gratulujemy i życzymy 100 lat! 

Na zdjęciu: fragment wystawy. 

https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745
http://lekcjeintegracji.blogspot.com/
http://lrvab.lrt.lt/archive/21209/
http://zpl.lt/2015/03/nauka-i-edukacja-rozszerza-i-wzmacnia-integracje/
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Wilczym Tropem 

1 marca to Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w Wilnie, po raz pierwszy w historii, odbył się Bieg 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym 2015”. Wydarzenie zorganizowała Wileńska Młodzież 

Patriotyczna, a jego uczestnicy pokonali dystans 1963 metrów dla upamiętnienia roku, w którym  

w walce z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa zginął ostatni polski Żołnierz Niezłomny, Józef 

Franczak, ps. „Lalek”. 

A oto fragment „Kuriera Wileńskiego”  

z 3 marca 2015: 

„Udział w biegu wzięli także Polacy  

z Niemiec. Goście z Hamburga mówili, 

ze to wydarzenie niesie silne przesłanie 

patriotyczne oraz może być ciekawe dla 

osób w każdym wieku. Zaangażowanie 

w projekt potwierdza, że idea i wartości, 

na których opierali swoją walkę 

Żołnierze Wyklęci, są dzisiaj wciąż żywe  

i aktualne”. 

Tak, tak: to o „naszych” projektowych Judycie, Piotrze  

i Urszuli (w tej kolejności na zdjęciu powyżej, fot. Alina 

Winiarski/DE), którzy dystansowi dali radę z uśmiechem 

na ustach. Z dumą prezentowali medale, które na 

pamiątkę uczestnictwa w biegu otrzymali jego uczestnicy 

(w szczegółach na zdjęciu obok, fot. Ryszard 

Barkowski/LV). 

Wygląda na to, że bieg Wilczym Tropem będzie 

organizowany regularnie, dlatego od przyszłego roku – 

zapraszamy do Wilna! 

 

Kolejny kwartał… 

 kwiecień/maj: mobilność do Holandii/Amsterdam, 28.04. – 02.05. Dziewiąte spotkanie 

Partnerów, zamykające listę krajów, z których wywodzą się organizacje partnerskie. W Holandii 

największe święto – Dzień Króla, a dla nas jeszcze spotkania, konferencje, warsztaty; 

 czerwiec: ostatnia, zamykająca projekt mobilność EDI’ego, Polska. Oprócz tego, że sobie 

poryczymy, musimy jeszcze podsumować dokonania i przygotować sprawozdanie końcowe! 

Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania ostatniej wystawy fotografii 

dokumentującej to, co zrobiliśmy przez 2 lata; 

 w przyszłym kwartale zakończymy prace nad końcową publikacją pt. „Lekcje Integracji”, nad 

którą ślęczymy od jakiegoś czasu (od września 2013). Mamy nadzieję, że za 3 miesiące będzie 

gotowa, jeszcze ciepła z drukarni i na dyskach komputerów Czytelników tego kwartalnika; 

 trzy kolejne, comiesięczne e-konferencje koordynatorów lokalnych; 

 na bieżąco: blog, Facebook, publikacje… ; 

 a na koniec: ostatni numer biulEDInu . 
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Co tam, panie, w Holandii? 

Tak jest, dokładnie za miesiąc będziemy w Amsterdamie. Przeciętnemu obywatelowi Holandia 

kojarzy się z wiatrakami, krowami, kolorem pomarańczowym, tulipanami i śmiesznymi chodakami. 

Czego rzeczywiście możemy się spodziewać? By odpowiedzieć na to pytanie oraz aby przygotować 

się nieco, bierzemy do ręki „Poradnik ksenofoba: Holendrzy” (wyd. Adamantan, Warszawa 2002).  

 W Holandii statystycznie przypada jeden rower na 

każdego mieszkańca. Punki, babcie, studenci  

i dyrektorzy firm pedałują przez miasta i wielkimi 

grupami wyjeżdżają na zieloną trawkę (zwłaszcza  

w Krajowym Dniu Jazdy na Rowerze). Holenderski 

parlament zatrudnia na etacie mechanika 

naprawiającego rowery, a na jednym z holenderskich 

uniwersytetów można nawet spotkać profesora jazdy na 

rowerze. 

 Holenderskie poczucie humoru raczej żywi się 

niefortunnymi wypadkami, niż opiera na żonglerce 

słownej. Człowiek, pod którym załamuje się krzesło, 

budzi głośniejszy śmiech niż najznakomitszy kalambur. 

 Kradzież rowerów jest narodową rozrywką. Holendrzy wydają więcej pieniędzy na solidne 

zabezpieczenia pozornie nie do pokonania, niż na same rowery. (…) O zastępczy rower łatwo się 

postarać – wystarczy podejść do grupy rowerzystów i głośno powiedzieć stanowczym tonem: 

- To jest mój rower! 

Ktoś na pewno zsiądzie i ucieknie. 

 Każdy Holender ma w głowie mały pulpit, przy 

którym stoi kaznodzieja i unosi vermanende 

vinger – grożący palec. Lenistwo i brak 

umiarkowania są głównymi tematami jego 

kazania. (…) Nawet handlarze marihuaną 

utworzyli organizację, która sprawuje kontrolę 

jakości nad towarem i pilnuje, żeby jej członkowie 

płacili podatki. 

 Od najwcześniejszych lat dzieci uczą się (…) 

zachowywać w sposób, który nie denerwuje 

innych. Często słyszą napomnienie: „Uspokój się, 

dość mam twoich szaleństw, gdy zachowujesz się normalnie”. 

 Najradośniejszym narodowym świętem w Holandii są oficjalne urodziny króla  w końcu kwietnia. 

Holendrzy świętują ten dzień jak na kupców przystało, organizując olbrzymi pchli targ. Każdy może 

sprzedać cokolwiek i gdziekolwiek. 

 Jedynym absolutnie niewybaczalnym grzechem w holenderskiej etykiecie jest zapomnienie  

o czyichś urodzinach. W każdej holenderskiej toalecie na wewnętrznej stronie drzwi wisi 

kalendarz urodzin, żeby domownicy mieli pewność, że codziennie będą im się przypominać daty 

wielkich dni przyjaciół i krewnych.  

Czujemy się przygotowani!  



 

5 

Gospodarzem tego wydania jest… 

 

Fundacja Euro Polonia, która powstała w roku 2010, aby 

skupiać Polonię holenderską wokół idei przełamywania 

własnych słabości i barier w nowym kraju zamieszkania, 

wychodzenia poza  ograniczenia i pomocy w dojściu do 

miejsca, w którym będą czuli się spełnieni zawodowo, 

towarzysko, intelektualnie i duchowo. 

Misję Fundacji definiuje nazwa, a jej działalność dotyczy przede wszystkim wsparcia dla nowatorskich 

inicjatyw podnoszących jakość życia i przeciwdziałających wykluczeniu oraz realizowanie programów 

kulturalnych i edukacyjnych. Bardzo ważną częścią działalności jest opieka nad tymi rodakami, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

Od  2014 roku Fundacja dysponuje lokalem o nazwie „Centrum Polonijne“ – Polskie Centrum 

Społeczno-Kulturalne. Centrum Polonijne to prawdziwy polski Dom Kultury, który stwarza możliwość 

aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych formach i dziedzinach sztuki 

i edukacji kulturalnej. Proponuje zajęcia artystyczne i hobbystyczne, koncerty, spektakle, wystawy. 

Pracują w nim zespoły taneczne i wokalne. Centrum Realizuje inicjatywy kulturalno-

społeczne, współpracując z organizacjami polonijnymi i ze społecznością lokalną. Od stycznia 2015 

działają już Koło Literackie i szkoła językowa, a niebawem działalność rozpocznie Izba Regionalna. 

Więcej: www.europolonia.nl.  

 
3 pytania do…  Zofii Mrugały-Bukny, lokalnej koordynatorki projektu w Holandii 

Jak to się stało, że zdecydowałaś się związać swą aktywność 
zawodową z działalnością w organizacji pozarządowej? 

Od zawsze  inspirowała mnie działalność społeczna, którą 

rozumiałam jako bezinteresowne niesienie pomocy innym ludziom, 

udział i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Gdy spojrzymy 

uważnie na świat, zwłaszcza na najbliższe otoczenie imigrantów, 

zauważymy, że pomoc jest potrzebna na każdym kroku. Tak zrodził 

się pomysł założenia Fundacji. Ponieważ pochodzę z typowo 

góralskiej rodziny i  od najmłodszych lat związana jestem  

z folklorem, postanowiłam poszerzyć działalność Fundacji i stworzyć odpowiednie warunki dla 

promocji polskiej kultury i podtrzymywania tradycji, co  okazało się bardzo trafną decyzją. W roku 

2014 powstało w Amsterdamie Polskie Centrum Społeczno-Kulturalne. 

 „EDI” oznacza dla Ciebie… 

…dużo edukacji i integracji. To niesamowita okazja, aby nauczyć się od bardziej doświadczonych 

organizacji jak działają i co robią na rzecz środowisk polonijnych w innych krajach. EDI to również 

niesamowicie ciekawy sposób dzielenia się wszelkimi informacjami na temat sytuacji Polaków - ich 

osiągnięć oraz barier, z którymi muszą się zmierzyć będąc mieszkańcami krajów o odmiennej 

kulturze, dziejach, wartościach i normach społecznych. Nie muszę nadmieniać, że projekt daje mi 

również możliwość poznania na płaszczyźnie prywatnej wielu ciekawych i dynamicznych ludzi. 

Czym zajmujesz się poza pracą? 

Poza pracą cały czas poświęcam działalności Fundacji. 

http://www.europolonia.nl/
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O projekcie 

Projekt Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji wdrażany jest przy wsparciu 

finansowym Komisji Europejskiej w ramach Akcji Projekty Partnerskie Grundtviga Programu 

Uczenie się Przez Całe Życie (Lifelong Learning Programme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie 

integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach 

codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej. Chodzi o eliminowanie negatywnych 

postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, przełamywanie 

stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, 

akceptowaniu i poszanowaniu różnic, a także uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do 

współistnienia opartego na wzajemnym szacunku. Realizacja projektu przyczynia się zatem do 

zmniejszenia istotnych i powszechnych problemów, występujących z różnym natężeniem w całej 

Europie, we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich obszarach życia, których źródłem jest 

niska świadomość społeczna, niewiedza i braki w elementarnej edukacji obywatelskiej. 

Cele osiągamy dzięki dzieleniu się partnerów doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracy 

w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mnożeniu 

korzyści. Służą temu wizyty u partnerów (tzw. „mobilności”) i realizowane w ich ramach seminaria, 

warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach 

integracyjnych, a także współpraca z lokalnymi władzami i mediami. 

 

 

 

EDI’ego tworzą i realizują organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej: 

1. Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach – Polska (koordynator); www.integracja-

suwalki.org.pl  

2. Stichting Euro Polonia (Fundacja Euro Polonia) – Holandia; www.europolonia.nl 

3. Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V. (Stowarzyszenie Polki w gospodarce  

i kulturze) – Niemcy; www.2001-ev.de 

4. Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově (Miejscowe Koło Polskiego 

Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie) – Czechy; www.gorolskiswieto.cz 

5. Polska Riksförbundet i Sverige (Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji) – Szwecja; 

www.polonia-zop.eu 

6. Enosi ton Polonon stin Ellada - Prigkipas Mieszko (Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę 

Mieszko”) – Grecja; www.poloniagrecka.eu 

7. Biedrība "Rodacy" (Towarzystwo „Rodacy”) – Łotwa; www.rodacy.lv 

8. Viešoji įstaiga Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas (Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Wilnie) – Litwa; 

9. Florek&Entertainment (Stowarzyszenie Florek&Entertainment) – Francja.  

www.florekentartainment.org 
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O  S  T  A  T  N  I  A     S  T  R  O  N  A 

Gospodarze numeru – w pigułce

 

 

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych!!! 

 

 
 

Mnożenia radości przy Dzieleniu się jajeczkiem!!! 

 

W następnym kwartale wydawcą OSTATNIEGO biulEDInu będzie: Polska   . DO ZOBACZENIA! 
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K  O  L  O  R  O  W  A  N  K  A 

 

Wzorem poprzedniego wydania z okazji Świąt – tym razem Wielkanocnych – 

mamy niespodziankę dla Was i Waszych dzieci, wnuków i innych maluchów  

w Waszym otoczeniu.  

 

Niech będzie kolorowo! 

 

 

 

 

 

 

 


