D

KWARTALNIK

E

I

NR 7 (2) CZERWIEC 2015

MnoŻenie przez Dzielenie
Edukacja Dla Integracji
PL

NL

DE

CZ

SE

EL

LV

LT

FR

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.

b i u l E D I n
TEN NUMER WYDAJE: POLSKA

Drodzy Czytelnicy!
Nie ma co ukrywać: to jest już ostatni numer biulEDInu, tak, jak ostatnie zrobiło się wszystko:
ostatnie działania, ostatni miesiąc, ostatnie spotkania… Zauważyliśmy, że do naszego codziennego
słownika coraz częściej wkrada się bardzo brzydkie słowo na literę „k” (przeczytacie o tym
w naszym blogu). Postanowiliśmy jednak, że nie ma co narzekać: EDI kończy się tylko na papierze,
a w nas dopiero się rozkręca! Chcecie dowiedzieć się, co wydarzyło się ostatnio i przypomnieć, co
wydarzyło się w ogóle? Zapraszamy do lektury! 

Fot.: pomarańczowa rodzina EDI’ego świętuje Dzień Króla podczas „mobilności” w Amsterdamie (Holandia), 27.04.2015.

1

Ostatni kwartał…
…zleciał szybciutko. To dlatego, że w ciągu tych trzech miesięcy udało nam się spotkać aż dwukrotnie,
jak za starych („aż” ubiegłorocznych! ), dobrych czasów.

na przełomie kwietnia i maja
gościliśmy w Holandii na zaproszenie
tamtejszej Fundacji EuroPolonia. Zaczęliśmy
z przytupem od świętowania Dnia Króla,
największego i najbardziej pomarańczowego
święta w kraju tulipanów. Ale głównym
punktem tej „mobilności” była konferencja,
na której, poza nami i Polakami ze wszystkich
zakątków Holandii, gościli też przedstawiciele
naszej ambasady i konsulatu w Królestwie
Niderlandów,
a
także
Sejmu
RP.
Dyskutowaliśmy o wizerunku Polaków za
granicą i sposobach przeciwdziałania negatywnym stereotypom (na zdjęciu). Patronat medialny
nad wydarzeniem objął zaprzyjaźniony z nami portal
Link To Poland (linktopoland.com), o którym
przeczytacie
dalej.
Niezwykle
wartościowe
z edukacyjnego punktu widzenia było też spotkanie
z przedstawicielami mniejszości tureckiej. Będąc
w Holandii nie mogliśmy przepuścić tego
wszystkiego, czego nie można przepuścić będąc
w Holandii: kanałów, wiatraków, rowerów
i mnóstwa tulipanów (na zdjęciu: w ogrodach
Keukenhof). Poza Amsterdamem odwiedziliśmy też
Hagę oraz tzw. prowincję, np. malownicze miasteczka Marken, Volendam i kojarzone z produkcją
żółtego sera edamskiego… Edam ;

Na fotografiach: EDI z wizytą w organizacji mniejszości tureckiej oraz zakątek w Edam.
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„mobilność” polska to przede wszystkim podsumowania, pożegnania i plany na przyszłość.
Podobnie jak w październiku 2013, spotkaliśmy się w przytulnym podsuwalskim Lipniaku w gronie
ponad pięćdziesięciu (!) przedstawicieli
wszystkich organizacji partnerskich. Przy
okazji konferencji zamykającej Projekt…
otworzyliśmy czwartą wystawę fotografii
dokumentujących postępy EDI’ego. Gościem
specjalnym konferencji był Pan Piotr
Strutyński
z
Wydziału
Projektów
Departamentu Współpracy z Polonią
i Polakami za Granicą MSZ, którego
wystąpienie
wzbudziło
szczególne
zainteresowanie wszystkich uczestników. Skoro pożegnanie to…
- złote medale dla koordynatorów krajowych z podziękowaniem za pracę, jaką wykonali, by EDI
prężnie działał i przynosił efekty (fot. powyżej: złoci medaliści; szósty od prawej Pan Piotr
Strutyński z pamiątkowym kubkiem nr 1);
- wielki, siedmiokilowy tort. Okazja podwójna: za miesiąc EDI skończy 2 lata (zdjęcie na dole);
- wszyscy uczestnicy „mobilności” otrzymali wyjątkowe (tylko 58 sztuk na świecie!) pamiątkowe
kubki z logo projektu i sekwencją, dzięki której kawa już zawsze będzie smakowała wyjątkowo
(fotografie na dole strony).
Nie samą pracą człowiek żyje!
„Mobilność” była świetną okazją do
poznania wielu zakątków i atrakcji
Suwalszczyzny - regionu, który okazał się
mało znany większości uczestników.
Dlatego wybraliśmy się na kilka wycieczek
edukacyjnych:
- do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
(autobusem);
- po jeziorach augustowskich (statkiem);
- do Puszczy Augustowskiej i Wigierskiego
Parku Narodowego (kolejką wąskotorową). Obejrzeliśmy też pałac Ludwika Michała Paca (tego od
przysłowia, na zdjęciu) w Dowspudzie, piękne konie i ułanów podczas pikniku kawaleryjskiego,
wzięliśmy udział w tradycyjnych obchodach Nocy Świętojańskiej, no i wreszcie mieliśmy nieco
czasu, by poznać same Suwałki! A na końcu trochę pochlipaliśmy i pośpiewaliśmy przy ognisku.
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Kolejny kwartał…
…został odwołany! Mamy tylko lipiec, by zakończyć działania merytoryczne, rozliczenia i zabrać się za
przygotowanie sprawozdań końcowych.

Rozmowa z…
Mariuszem Soltanifarem, pomysłodawcą portalu Link To Poland.
Związany z przedsiębiorczością, marketingiem i innowacyjnością.
Pasjonat podróżowania. Odbył dwa zagraniczne staże naukowe:
w USA i Australii. Od sześciu lat mieszka w Holandii. Przed
przyjazdem pracował między innymi, jako zastępca dyrektora ds.
studenckich i marketingu Studium Języka Polskiego w Łodzi oraz
jako wykładowca na University Malaysia Perlis. Członek Kapituły
Konkursu Wybory Polaka Roku w Holandii. Nauczyciel akademicki
w dziedzinie biznesu i marketingu. W Link To Poland Koordynator
Działu Biznes.
Mariusz, zacznijmy od podziękowań za objęcie patronatem medialnym naszej konferencji podczas
holenderskiej „mobilności”.
Nie ma sprawy! Portal Link to Poland powstał między innymi właśnie po to, by wspierać i nagłaśniać
wszelkie pozytywne i wartościowe działania organizacji polonijnych na świecie. Decyzja zapadła tym
łatwiej, że przecież współpracowaliśmy już, możemy więc mówić o kontynuacji.
Jesteś pomysłodawcą i współzałożycielem portalu. Opowiedz nam o nim.
Celem nadrzędnym portalu, który działa już od trzech lat, jest rozpowszechnianie wiedzy o Polsce
i Polakach na świecie. Zespół tworzący Link to Poland dokłada wszelkich starań, by Polska i Polacy
byli zaprezentowani w pozytywnym świetle. Działania w ramach portalu koncentrują się na
monitorowaniu i zbieraniu, a następnie szybkim rozpowszechnianiu informacji w sposób rzetelny,
interaktywny i nowoczesny. Portal, poprzez ścisłą współpracę z ambasadami polskimi na świecie,
upowszechnia wiedzę o polskiej kulturze i tradycji przez informacje na temat działalności Polaków
i Polonii, prezentacje stowarzyszeń, wystaw, wykładów, koncertów i innych ciekawych imprez
odbywających się z udziałem Polaków. Żywimy głęboką nadzieję, że nasz innowacyjny Portal znacznie
ułatwi nawiązywanie współpracy i zbliży rodaków. Portal Link to Poland jest bogatym źródłem
informacji i artykułów tematycznych prezentujących globalny punkt widzenia na sprawy polskie.
Portal to kompendium wiedzy o Polsce i Polakach żyjących na całym świecie w dziesięciu działach
tematycznych: Biznes, Nauka, Kultura, Dzieci, Młodzież, Studenci, Migracja, Turystyka, Styl życia
i Projekty. Dodatkowo portal zawiera kalendarz wydarzeń z udziałem Polaków na świecie.
To, co mówisz, natychmiast uruchamia nasz generator pomysłów! Czy byłbyś zainteresowany
ściślejszą współpracą, np. w ramach programu Erasmus+?
Muszę powiedzieć, że śledziłem Wasze poczynania i sądzę, że w jakimś sensie do siebie pasujemy.
Dlatego chętnie weźmiemy udział w jakimś ciekawym projekcie nakierowanym na promocję Polski
i Polaków, na zasadzie partnerstwa lub współpracy medialnej.
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O Link to Poland

Link to Poland to pozytywny, dynamiczny, interaktywny, a przy
tym apolityczny i areligijny portal, skierowany do Polaków
i Polonii na świecie, ale także do obcokrajowców interesujących
się Polską.
Zakres i skala migracji ostatnich lat powoduje, że Polonia wymaga
interaktywnego portalu do wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk w wielu dziedzinach
oraz do wzajemnej integracji. Na całym świecie istnieją różnorodne organizacje zrzeszające Polaków
(związki, fundacje i stowarzyszenia – oświatowe, naukowe, kulturalne i wiele innych). Jedyną
możliwością dającą szansę odnalezienia informacji o ich działaniach jest godzinne przeglądanie
elementów wyszukiwarki. Portal jest odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie.
Link to Poland prezentuje osiągnięcia i dokonania Polaków pracujących i działających poza granicami
kraju. Jest bogatym źródłem informacji i artykułów tematycznych prezentujących punkt widzenia na
sprawy polskie. Biznes, Nauka, Kultura, Sport, Dzieci, Migracja, Studenci, Turystyka, Styl życia czy
Projekty – to tylko niektóre z naszych działów tematycznych.
Poprzez ścisłą współpracę z ambasadami polskimi i organizacjami polonijnymi na świecie portal
informuje o polskiej kulturze, tradycji, działalności Polaków i Polonii oraz ciekawych wydarzeniach
odbywających się na świecie z udziałem naszych rodaków. Portal ukazuje i docenia również tych
Polaków, którzy bez rozgłosu, bez nagród i orderów, czynią wiele dobrego na rzecz pozytywnego
wizerunku Polski na świecie, od Brazylii przez Kazachstan do Nowej Zelandii.
Link to Poland to nie tradycyjny portal, lecz nowoczesna, interaktywna i dynamiczna platforma
wymiany poglądów, opinii i informacji o Polsce i Polakach na świecie, dla której nie istnieją granice.
Zapraszamy również Ciebie do współpracy, komentowania, pisania listów i artykułów. Twój głos
i obecność są bardzo istotnym elementem tego serwisu. Tu możesz zaprezentować swój punkt
widzenia, swoje poglądy, sposób myślenia i swoje osiągnięcia.

Tak jest! W listopadzie 2013 roku
zamieściliśmy w portalu Link to
Poland
dwujęzyczny
tekst
dotyczący EDI’ego i Partnerów
(http://linktopoland.com/pl/mn
ozenie-przez-dzielenie-edukacjadla-integracji/). Kolejny artykuł,
nt. rezultatów projektu, jest
w przygotowaniu.

Link to Poland: www.linktopoland.com; www.facebook.com/linktopoland
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2 lata: EDI w faktach i liczbach
 …EDI, z Partnerami z 9 krajów i łącznym budżetem 142 700,- eur, jest prawdopodobnie
największym projektem realizowanym obecnie w ramach Akcji Projekty Partnerskie Grundtviga;
 …w toku realizacji projektu odbyło się 10 tzw. „mobilności” (spotkań Partnerów), w których
wzięło udział łącznie prawie 500 uczestników - pracowników i dorosłych słuchaczy wywodzących
się z organizacji partnerskich;
 …z uwagi na dzielące nas odległości „na co dzień” kontaktujemy się przy użyciu ICT. W ten sposób
też - za pośrednictwem komunikatora Skype - odbywamy comiesięczne, robocze konferencje
koordynatorów krajowych, w których zawsze bierze udział około 10 osób. Mamy za sobą 21
takich wirtualnych spotkań (i 2 „na żywo”), z których notatki (podobnie jak wszystkie inne
dokumenty i materiały powstałe w ramach projektu) umieszczamy w… internetowej chmurze;
 …lubiany przez ponad 500 osób profil EDI’ego na Facebook’u działa intensywnie i na bieżąco już
od stycznia 2013, a więc od jego narodzin (pół roku przed początkiem realizacji projektu):
https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745;
 …blog projektu pt. „Lekcje Integracji”, uruchomiony 15 września 2013 roku, miał już ponad
33 000 (trzydzieści trzy tysiące) odsłon. Czytany był w 40 krajach świata na 5 kontynentach.
Można go znaleźć tutaj: http://lekcjeintegracji.blogspot.com;
 …fragmenty bloga – wraz z innymi materiałami - złożą się na publikację końcową pod tym samym
tytułem, zawierającą m.in. wyniesione lekcje, wskazówki metodyczne dotyczące stosowanych
przez Partnerów form edukacyjnych i praktyczne porady dla wszystkich, którzy chcieliby nasze
doświadczenia wykorzystać;
 …przez cały okres realizacji EDI’ego wydawany był kwartalnik pod tytułem biulEDIn opisujący
wydarzenia i prezentujący organizacje partnerskie. Jego siódmy numer właśnie czytacie.
Kwartalnik rozsyłany jest pocztą elektroniczną do kilkuset odbiorców w kilkunastu krajach,
dostępny na profilu FB oraz w sieci pod adresem http://1drv.ms/1fFm48i (wszystkie numery);
 …podczas mobilności zorganizowaliśmy 4 wystawy fotograficzne nt. działalności i efektów
projektu (w Szwecji, Francji, Litwie i Polsce). Nasza kolekcja liczy ponad 7000 zdjęć i 30 filmików;
wszystkie fruwają w naszej chmurze;
 …zmontowaliśmy również film dokumentujący działania projektu i… wyciskający łzy.
Zainteresowani z pewnością go odnajdą, tropy prowadzą przez nasz profil FB;
 …po każdej „mobilności” – oprócz sprawozdania przewidzianego w naszym systemie
monitorowania i oceny – powstaje też dowcipne „sprawozdanie” pisane wierszem, autorstwa
niejakiego Brudnoskryby z organizacji niemieckiej. Jak łatwo policzyć , mamy 11
(10 „mobilności” plus podsumowanie) takich kilkustronicowych poematów trzynastozgłoskowcem
(mniej więcej).
 …poza tym powstało wiele wierszy (w tym kilka
bardzo miłosnych) i 2 piosenki. Tej najważniejszej,
zatytułowanej EDI i w oryginalnym wykonaniu
autorki słów i muzyki, DaNuty (Szwecja), możecie
posłuchać tu: http://1drv.ms/1iVTvuG;
 …projekt uzyskał spory rozgłos medialny.
Informacje o EDI’m ukazały się w wielu mediach
elektronicznych w krajach działalności partnerów
i poza, w prasie drukowanej, w radiu i w telewizji (np.
Deutsche Welle, na zdjęciu);
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EDI – kalendarium
 2012 sie/wrz – Sandomierz, przedstawiciele organizacji polonijnych z kilkunastu krajów
członkowskich UE biorą udział w warsztatach nt. przygotowania projektów i pozyskiwania
funduszy UE. Powstaje idea współpracy i zapada decyzja o aplikowaniu do Grundtviga.
 2012 gru – do życia powołany zostaje EDI, partnerzy pracują nad projektem.
 2013 lut 11 – projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” formalnie złożony
przez 10 organizacji partnerskich. Od ponad miesiąca działa już profil EDI’ego na portalu
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745.
 2013 lip 01 – pojawia się informacja o przyjęciu projektu do realizacji już w pierwszej selekcji.
 2013 sie 01 – rusza realizacja projektu w partnerstwie 9 organizacji.
 2013 wrz 15 – rusza blog projektu pt. Lekcje Integracji: http://lekcjeintegracji.blogspot.com.
 2013 paź 02-06 – pierwsza „mobilność” w ramach projektu, Suwałki (Polska).
 2013 lis 15-17 – druga „mobilność” EDI’ego. Tym razem spotkaliśmy się w Kolonii (Niemcy).
 2013 gru 31 – ukazuje się pierwszy numer kwartalnika biulEDIn.
 2014 mar 31 – wychodzi drugi numer biulEDIn-u.
 2014 kwi 09-15 – trzecia „mobilność”, w Atenach (Grecja).
 2014 maj 07-12 – czwarta „mobilność” EDI’ego. Gościmy w Malmö (Szwecja). Wystawa foto.
 2014 cze 21-25 – piąta „mobilność” projektowa, w Jekabpils (Łotwa).
 2014 cze 30 – wydajemy trzeci numer kwartalnika biulEDIn.
 2014 cze 30 – organizacje partnerskie składają Sprawozdania z postępów realizacji projektu.
 2014 lip 28 - sie 04 – szósta „mobilność”. Spotkanie w Jablunkově/Jabłonkowie (Republika
Czeska).
 2014 wrz 18-22 – siódma „mobilność” EDI’ego, Paryż (Francja). Druga wystawa foto.
 2014 wrz 30 – ukazuje się czwarty numer biulEDIn-u.
 2014 gru 31 – wychodzi piąty numer kwartalnika biulEDIn.
 2015 lut 28 - mar 04 – ósma „mobilność” w ramach projektu, Wilno (Litwa). Trzecia wystawa
fotografii.
 2015 mar 30 – wychodzi szósty numer biulEDIn-u.
 2015 kwi 26 - maj 02 – dziewiąta „mobilność” EDI’ego. Spotykamy się w Amsterdamie
(Holandia).
 2015 cze 18-22 – ostatnia, dziesiąta „mobilność”, Suwałki (Polska). Czwarta wystawa zdjęć,
konferencja podsumowująca.
 2015 cze 30 – ukazuje się siódmy, ostatni numer biulEDIn-u.
 2015 lip 31 – koniec realizacji projektu.
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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).

EDI’ego tworzą i realizują organizacje partnerskie
z 9 krajów Unii Europejskiej:
1. Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach – Polska (koordynator); www.integracjasuwalki.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

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.
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O S T A T N I A

S T R O N A

Foto numeru
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EDI z wizytą u ojca-założyciela. Ten największy to Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Ci mniejsi i bardziej luźni to my.

Akademia Językowa EDI’ego
Na koniec zwrot, bez którego nie moglibyśmy spokojnie zamknąć projektu (i tego numeru): NIECH
ŻYJE GRUNDTVIG! w językach krajów, z których wywodzą się nasi Partnerzy.

Niderlandzki: Lang zal ze leven hip, hip, hoera! Grundtvig!
Niemiecki:

Hoch soll leben der Grundtvig!

Czeski:

Ať žije Grundtvig!

Szwedzki:

Länge leve Grundtvig!

Grecki:

Ζήτω [zito] Grundtvig!

Łotewski:

Lai dzīvo Grundtvig!

Litewski:

Tegyvuoja Grundtvig!

Francuski:

Vive le Grundtvig!

Ufff! Teraz możemy spać spokojnie.

W następnym kwartale… już nie będzie biulEDInu. 
Do usłyszenia/zobaczenia jakoś, gdzieś, ale… NA PEWNO!!! 

A gdybyście mieli problemy z rozpoznaniem nas, jeszcze kilka zdjęć.
Właśnie tak wyglądamy na co dzień. Nie możecie się pomylić!
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