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 Wstęp 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy,  

 

Oddajemy w Wasze ręce publikację pt. „Lekcje integracji”, która jest jednym z zakładanych rezulta-

tów projektu „Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji”.  

Projekt, którego wdrażanie przypadło na okres od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015, stał się w tym 

czasie istotną częścią życia - zarówno w wymiarze zawodowym, jak i osobistym - wielu osób, które 

wzięły udział w przygotowaniu i realizacji licznych działań i inicjatyw projektowych. Dziś z całą pew-

nością możemy powiedzieć, że w obu tych wymiarach odmienił ich sposób patrzenia na świat. 

Niniejszy materiał, pomimo statusu „oficjalnego” efektu realizacji, nie jest typowym sprawozdaniem  

z przebiegu przedsięwzięcia. Zawiera, oczywiście, przykłady dobrych praktyk oraz opisy sprawdzo-

nych, modelowych form i metod dydaktycznych, które znalazły zastosowanie w nieformalnej edukacji 

osób dorosłych, która była przedmiotem projektu. Znaleźć można w nim też fragmenty dokumentu-

jące przebieg prac i opis wypracowanych rezultatów: zdobytych doświadczeń, podjętych nowych 

aktywności, zmian postaw uczestników czy sprawdzonych metod i form pracy edukacyjnej wdrożo-

nych w organizacjach partnerskich. Te wszystkie informacje mogą zostać wykorzystane w dalszej 

edukacji zarówno przez projektowe, jak i kolejne organizacje.  

Przede wszystkim jednak publikacja jest zapisem tych dwóch aktywnych lat z punktu widzenia jego 

uczestników. W dużej części zawiera fragmenty treści projektowych części stron www organizacji 

partnerskich i bloga projektu, które powstawały na bieżąco przez cały okres wdrażania. Pozwala za-

tem poczuć emocje, jakie towarzyszyły uczestnikom przy okazji kolejnych aktywności i oddaje atmos-

ferę, w jakiej wdrażane było to skomplikowane i intensywne przedsięwzięcie. 

Na końcu materiału, w Aneksie, umieszczono opisy projektu w językach narodowych krajów, z któ-

rych wywodzą się organizacje partnerskie. 

Życzymy miłej lektury i zapraszamy do czerpania inspiracji.   

 

Zespół redakcyjny 
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O projekcie 

 

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) wdrażany był przy wsparciu finan-

sowym Komisji Europejskiej w ramach Akcji Projekty Partnerskie Grundtviga Programu Uczenie się 

Przez Całe Życie (Lifelong Learning Programme). 
EDI’ego tworzyły i realizowały 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" (Stowarzyszenie „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.florekentertainment.org 

 

Projekt miał na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie in-

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

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

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

stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akcepto-

waniu i poszanowaniu różnic, a także uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współ-

istnienia opartego na wzajemnym szacunku. Realizacja projektu przyczyniła się zatem do zmniejsze-

nia istotnych i powszechnych problemów, występujących z różnym natężeniem w całej Europie, we 

wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich obszarach życia, których źródłem jest niska świado-

mość społeczna, niewiedza i braki w elementarnej edukacji obywatelskiej. 

Cele osiągnęliśmy dzięki dzieleniu się partnerów doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współ-

pracy w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mno-

żeniu korzyści. Służyły temu wizyty u partnerów (tzw. „mobilności”) i realizowane w ich ramach se-

minaria, warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych  

i imprezach integracyjnych, a także współpraca z lokalnymi władzami i mediami. 

Z uwagi na liczbę zaangażowanych partnerów i krajów, z których się wywodzą, EDI był prawdopo-

dobnie największym projektem realizowanym w ramach programu Grundtvig. Jego wyjątkowość 

polegała również na tym, że wszystkie organizacje uczestniczące prowadzone są przez Polonię i Pola-

http://www.integracja-suwalki.org.pl/
http://www.europolonia.nl/
http://www.2001-ev.de/
http://www.gorolskiswieto.cz/
http://www.polonia-zop.eu/
http://www.poloniagrecka.eu/
http://www.rodacy.lv/
http://www.florekentertainment.org/
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ków za granicą, a językiem roboczym był język polski. Skalę i zasięg działania projektu ilustruje poniż-

sza mapa. 

 

 

 

O wyjątkowości i wartości projektu świadczył również fakt niezywkłej różnorodności tworzących go 

organizacji i – przede wszystkim – osób. Wśród uczestników byli zarówno emigranci z lat osiemdzie-

siątych XX w. jak i ekonomiczni z ostatniego dziesięciolecia, ale także autochtoni – Polacy mieszkający 

na Łotwie, Litwie i w Czechach (Zaolzie). Rozpiętość wieku to ponad 50 lat. Różne historie i odmienne 

doświadczenia, ale ich suma – ogromna, co stworzyło wyjątkowe możliwości wymiany myśli i musiało 

przełożyć się na mnogość, różnorodność i intensywność działań oraz efektów, które przyniosły. 
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Kalendarium projektu 

 2012 sie/wrz – Sandomierz, przedstawiciele organizacji polonijnych z kilkunastu krajów człon-

kowskich 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 10-15 – trzecia „mobilność”, w Atenach (Grecja). 

 2014 maj 08-12 – 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 29 - sie 04 – szósta „mobilność”. Spotkanie w Jablunkově/Jabłonkowie (Republika Czes-

ka). 

 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 05 – ósma „mobilność” w ramach projektu, Wilno (Litwa). Trzecia wystawa fo-

tografii. 

 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, kon-

ferencja podsumowująca. 

 2015 cze 30 – ukazuje się siódmy, ostatni numer biulEDIn-u. 

 2015 lip 31 – koniec realizacji projektu. 

https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745
http://lekcjeintegracji.blogspot.com/
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W EDI’m… 

strony www organizacji partnerskich - aktualności 

05.08.2013 

1 sierpnia 2013 formalnie i faktycznie rozpoczęła się realizacja projektu. Wybrano przedstawicieli 

organizacji partnerskich pełniących funkcje koordynatorów lokalnych. Obecnie partnerzy podpisują 

umowy ze swymi agencjami narodowymi; jednocześnie trwają prace związane z zapewnieniem 

sprawnego wdrażania projektu: opracowanie zasad komunikacji między partnerami, systemu moni-

torowania i oceny projektu, zasad sprawozdawczości i rozliczania wydatków, a także wizualizacji pro-

jektu i działań: wzory dokumentów, strony internetowe, blog.  

Działa profil projektu na portalu społecznościowym Facebook, gdzie na bieżąco będziemy informo-

wać o wydarzeniach i zamieszczać relacje z wykonanych działań:  

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

Przygotowywane jest pierwsze spotkanie partnerów, które odbędzie się w Polsce w okolicy Suwałk  

w dniach 2 – 6 października 2013. 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

niedziela, 15 września 2013 

Początek  

Powiadają, że początki są trudne. Bywają też miłe, ale złego... 

Cokolwiek by tu nie napisać i jakich cytatów nie użyć, jest to początek: tego bloga, ale także ciągu 

zdarzeń, które - miejmy nadzieję - koniec będą miały dobry, a jeszcze lepiej, by nie miały go wcale. 

"Ciąg zdarzeń" od początku sierpnia nazywa się "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" 

(dlatego nazywamy go EDI) i jest projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach 

Programu Uczenie się przez całe życie. Jest największym w Polsce i prawdopodobnie także w Europie 

wdrażanym obecnie projektem Akcji Projekty Partnerskie Grundtviga, a to dlatego, że realizuje go aż 

9 organizacji z 9 różnych krajów. 

Czuliście się kiedyś "inaczej"? Znacie uczucie bycia "innym" - czy to z racji wieku, czy to pochodzenia, 

koloru skóry, być może niepełnosprawności, płci, nieznajomości języka, wiary lub niewiary? A może 

pamiętacie uczucie, które towarzyszyło Wam pierwszego dnia w nowej szkole po przeprowadzce  

i dołączeniu do nowej klasy, gdzie wszyscy dawno się znali? Niefajne... Zwłaszcza wtedy, gdy musiało 

pozostać z Wami na dłużej, bo z jakichkolwiek powodów nie znaleźliście akceptacji. 

Partnerstwo EDI tworzą ludzie, którzy nie lubią czuć się obco i nie akceptują braku tolerancji. Wiemy, 

o czym mówimy: wszyscy doświadczyliśmy bądź wciąż doświadczamy  sytuacji, w których musimy 
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dawać radę, bo: jesteśmy Polakami mieszkającymi w innych krajach (choć niektórzy u siebie z dziada 

pradziada), jesteśmy osobami starszymi, jesteśmy młodzi, jesteśmy kobietami, jesteśmy mężczyzna-

mi, mówimy z akcentem, jesteśmy przedsiębiorczy albo bezrobotni...  

W Sandomierzu, gdzie w ubiegłym roku spotkaliśmy się po zjechaniu ze "swoich" zakątków Europy  

i poznaliśmy, zrobiliśmy zdjęcie (teraz jest ono naszym zdjęciem profilowym na Facebook‘u - Edukacja 

dla Integracji: https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745), na 

którym widać nasze cienie. To wtedy postanowi-

liśmy "coś" zrobić z tym, co nas łączy, przy wyko-

rzystaniu potencjału wynikającego z doświadcze-

nia w działalności w organizacjach pozarządo-

wych i z tego, że jednocześnie jesteśmy tak bar-

dzo różni. Powstał pomysł sformalizowania na-

szej znajomości i spróbowania sił w Grundtvigu. 

Udało się... Możemy więc uczyć się od siebie  

i edukować innych: jak współdziałać, jak akcep-

tować, jak rozumieć i współpracować, jak po-

móc. Bo integracja to nie traktaty; integracja to 

codzienne życie w pracy, szkole, na boisku, ulicy, 

klatce schodowej, w sklepie, i tu trzeba się jej uczyć. To początek; mamy nadzieję, że z każdym mie-

siącem nasza fotografia będzie nabierać wyrazu - w każdym znaczeniu tego słowa. 

W tym miejscu będziemy pisać o tym, co robimy i co nam się udało (lub nie). Będziemy pisać o lek-

cjach integracji. Być może nasze doświadczenia pozwolą komuś nauczyć się czegoś, co pozwoli mu 

inaczej pomyśleć i spojrzeć na otoczenie, a potem także inaczej je zobaczyć i coś w nim zmienić, za-

czynając od siebie? Zawsze musi być jakiś początek... 

 

niedziela, 22 września 2013 

Język obcy  

Dlaczego dzieje się tak, że dużo łatwiej przychodzi ludziom wyrażanie emocji negatywnych, niż pozy-

tywnych? Że w miejsce argumentów czy poglądów wolą używać inwektyw? 

Uprzedzenia, nietolerancja czy nienawiść wobec ludzi w jakikolwiek sposób "innych" od większości to 

w Europie (i, oczywiście, nie tylko) poważny problem. Uczucia te zwykle przeradzają się w różnego 

rodzaju, bardziej lub mniej drastyczne, działania, które można określić słowem "prześladowanie".  

O ile 10 lat temu takie działania powodowała przede wszystkim przynależność rasowa i etniczna ad-

resatów, obecnie prym wiedzie homofobia (doświadczyło jej ok. 60% osób LGBT)*  

Ileż to razy słyszeliśmy: "Polacy to złodzieje", "Żydzi do gazu", "asfalt powinien leżeć na swoim miej-

scu" czy, ostatnio, "pasożytnicze ścierwo" (o Cyganach). No właśnie: słyszeliśmy. Nie tylko w tłumie, 

ale z ust polityków różnej maści i rangi, celebrytów, osób znanych - z rożnych powodów autorytetów, 

którzy właściwie bez przerwy goszczą w mediach, przez co te słowa docierają do tysięcy odbiorców.  

I zostają. Doskonale wiadomo jaką siłę mają media, jak słowo pisane i mówione wpływa na świado-

http://1.bp.blogspot.com/-NclVwK84Ktk/UjXdZ8T42XI/AAAAAAAAAAY/J16IdCRzCxI/s1600/DSC_0015.jpg
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mość odbiorców kształtując ich światopogląd i postawy, jak wpływa na zachowania. Moc słów jest 

ogromna. A słowa zamieniają się w czyny. 

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji Rady Europy Thorbjorn Jagland, sekretarz generalny, powie-

dział: "Mowa nienawiści, sącząc się, przekształca świadomość, prowadząc do fizycznych ataków. (...) 

Holocaust był możliwy, bo wcześniej za pomocą słów odczłowieczono Żydów. Obojętność w sprawie 

mowy nienawiści to społeczne samobójstwo." 

To dlatego np. wielokrotnie powtórzone "Polacy zabierają nam pracę" staje się powszechnie uzna-

nym i niekwestionowanym faktem, który wywołuje określone zachowania, np. w Holandii. 

Niektórzy nie potrafią zbudować poczucia własnej wartości poprzez własne dokonania, ale przez wy-

tworzenie i pielęgnowanie obrazu "wroga". Inni są po prostu głupi albo niezdolni do samodzielnego 

myślenia, przez co łatwo ulegają manipulacji lub bezkrytycznie wierzą w to, co usłyszą w mediach. 

Dlatego potrzebna jest elementarna edukacja, która uczy wyrażania uczuć i poglądów oraz wymiany 

argumentów w sposób świadomy zamiast łatwego wykrzykiwania słów mogących przynieść skutki,  

z jakich nie zdajemy sobie sprawy. Jak w przyszłości będzie wyrażało myśli dziecko, które zamiast: 

"wydaje mi się, że poświęciłeś za mało czasu na naukę do tej klasówki, co o tym sądzisz?", słyszy: 

"jesteś debilem!"? Co musieli kiedyś słyszeć ci, którzy dziś używają agresji słownej w stosunku do 

wszystkich i wszystkiego, co jest inne, trudne albo czego nie rozumieją? 

 

Na co dzień używamy wielu języków, ale wciąż potrzebujemy edukacji, by mowa nienawiści pozostała 

dla nas językiem obcym. Od siebie nawzajem będziemy uczyć się rozmawiać bez wartościowania  

i negatywnych emocji. Rozmawiać, by zrozumieć. Między innymi po to powstał EDI. 

 

* Tegoroczne badania przeprowadzone przez Fundusz Norweski w krajach członkowskich UE. 
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1. Spotkanie Partnerów, Suwałki, Polska, 02-06.10.2013 

Program spotkania  

02.10.2013, środa 

 

14.00 – 17.00  Przyjazdy, zakwaterowanie, zapoznanie z ośrodkiem i okolicą. 
Spotkania indywidualne. 

17.00 – 18.30 Spotkanie integracyjne, prezentacja partnerów. 
Przedstawienie i omówienie programu spotkania. 

18.30 Wspólna kolacja. 

 

03.10.2013, czwartek 

 

8.00 Śniadanie 

09.00 – 13.00 Omówienie wszystkich aspektów wdrażania projektu, prezentacja systemów ko-
munikacji i ewaluacji oraz dokumentów z nimi związanych. Omówienie zasad 
sprawozdawczości. 
Uzgodnienia dotyczące organizacji działań w projekcie, w tym programów, har-
monogramów, szczegółów logistycznych itp., dotyczące wyjazdów zagranicznych.  
Przeszkolenie w zakresie użytkowania wspólnego dysku sieciowego i komunikato-
ra internetowego Skype. 

13.00 – 14.00 Obiad 

14.00 – 18.00 Warsztaty nt. współpracy z lokalnymi władzami i społecznością lokalną.  
Warsztaty nt. budowania relacji i współpracy z mediami dla potrzeb projektu.  
Wycieczka do dawnego klasztoru Kamedułów nad jeziorem Wigry. 

18.30 Wspólna kolacja, podsumowanie dnia. 

 

04.10.2013, piątek 

 

8.00 Śniadanie 

09.00 – 13.00 Urząd Miejski Suwałkach  
Spotkanie z władzami lokalnymi. Prezentacja działań i programów na rzecz inte-
gracji i współpracy z mniejszościami narodowymi. 
Spotkanie w przedstawicielem Kuratorium Oświaty – prezentacja polskich rozwią-
zań prawnych dotyczących oświaty mniejszości narodowych. 
Spotkanie z mediami lokalnymi. 
Śladami integracji – wizyta w szkole romskiej w Suwałkach, spotkanie z nauczycie-
lami i dziećmi. 

13.00 – 14.00 Obiad 

14.00 – 19.00 Śladami integracji – wizyty w miejscach współistnienia i współdziałania różnych 
narodowości i kultur: 
- Sejny, Ośrodek Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów; 
- Dwór Miłosza w Krasnogrudzie – Międzynarodowe Centrum Dialogu; 
- Puńsk, Dom Kultury Litewskiej. 

19.30 Wspólna kolacja, podsumowanie dnia. 
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05.10.2013, sobota 

 

8.00 Śniadanie 

09.00 – 13.00 Prezentacja koordynatora nt. działań i rezultatów projektu "Romowie - przyszłość 
bez uprzedzeń".  
Stosowane metody edukacji w zakresie integracji mniejszości etnicznych ze społe-
czeństwem na przykładzie Romów. Dyskusja i wymiana doświadczeń. 

13.00 – 14.00 Obiad 

14.00 – 18.00 Możliwości realizacji partnerskich projektów mobilnościowych po 01.01.2014 – 
ERASMUS+. 
Podsumowanie wizyty - prezentacje partnerów, wnioski, wyniesione lekcje. 
Wspólna redakcja sprawozdania. 
Udział w wieczorze romskim z udziałem przedstawicieli tej mniejszości etnicznej, 
zapoznanie z historią i kulturą, dyskusja o problemach z integracją i sposobach 
przeciwdziałania marginalizacji. 

18.30 Wspólna kolacja, ognisko, muzyka romska. 

 

06.10.2013, niedziela 

 

8.00  Śniadanie 

Od 9.00 Pożegnanie, wyjazdy. 

 

 

Gospodarz 

Stowarzyszenie "Integracja" w Suwałkach – prowa-

dzi działalność od 2000 r. realizując projekty eduka-

cyjne, szkoleniowe i informacyjne o zasięgu regio-

nalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Służą 

one realizacji celu statutowego, którym jest podej-

mowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, 

gospodarczych, ekologicznych, naukowych, kultural-

nych w zakresie: 

1. rozwijania i propagowania idei integracji i tolerancji w różnych sferach życia społecznego, 

2. wielokierunkowego, zrównoważonego rozwoju społeczeństwa z poszanowaniem zasad demokra-

cji, 

3. dostosowania warunków życia społeczności lokalnych do europejskich standardów gospodar-

czych, ekonomicznych, oświatowych i kulturalnych, 

4. ochrony, rozwoju i propagowania kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych, 

5. promocji dokonań gospodarczych i kulturalnych społeczności lokalnych i całego regionu w kraju 

oraz poza jego granicami, 

6. wspomagania rozwoju przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych. 

7. nawiązywania i umacniania kontaktów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kra-

jów przygranicznych.  
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8. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

9. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych ze szczególnym uwzględnie-

niem młodzieży. 

Przedsięwzięcia realizowane przez stowarzyszenie dotyczą głównie aktywizacji społecznej  

i zawodowej, przeciwdziałania barierom, uprzedzeniom, stereotypom; promują ideę integracji, 

współistnienia opartego na rozumieniu różnic i współdziałania na rzecz rozwiązywania problemów 

oraz rozwoju indywidualnego i społecznego.  

 

Przykłady zrealizowanych działań/projektów 

 "Dolina Rospudy - aktywizacja środowisk lokalnych" (2008; grupa docelowa: dorośli mieszkańcy 

4 marginalizowanych gmin wiejskich) - projekt regionalny. 

Projekt był wdrażany we współpracy z 4 sąsiadującymi ze sobą gminami leżących w dolinie rzeki Ro-

spudy. Charakterystyczną wspólną cechą tego regionu był z jednej strony niski poziom rozwoju go-

spodarczego i ekonomicznego, z drugiej zaś niezwykłe bogactwo krajobrazu przyrodniczego i kultu-

rowego.  

Celem projektu było zintegrowanie i zaktywizowanie lokalnych społeczności na poziomie gminnym  

i ponad gminnym na rzecz promocji turystycznej Doliny Rospudy.  W ramach projektu utworzone 

zostały Kluby Doliny Rospudy w 4 gminach, zorganizowano szkolenia dla liderów społeczności lokal-

nych, zorganizowano objazdy studyjne i prezentacje poszczególnych gmin, powołano zespoły redak-

cyjne i wydano pierwszy numer gazety regionalnej „Dolina Rospudy”, odbyły się również seminaria  

i konferencje z udziałem władz gminnych i powiatowych, dziennikarzy i przedstawicieli wspólnot 

gminnych.  

Działania podjęte w ramach projektu skupiały się na wypracowaniu form współpracy i stworzeniu 

płaszczyzny do wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz promocji Doliny 

Rospudy. Istotnym elementem tych działań było kształtowanie aktywności, budowanie świadomości 

mieszkańców gmin prowadzące do poczucia wspólnoty celów i podejmowania aktywności na rzecz 

rozwoju regionu.   

 "Romowie - przyszłość bez uprzedzeń" (2009-2010; grupy docelowe: Romowie, pracownicy 

urzędów pracy, doradcy metodyczni) – projekt ogólnopolski. 

Projekt dotyczył społeczności romskiej - najbardziej defaworyzowanej grupy mniejszościowej, która 

wskutek uwarunkowań kulturowych i historycznych w zasadniczy sposób odstaje od ogólnie przyję-

tych, społecznych standardów w zakresie aktywności edukacyjnej i zawodowej.  

 

Głównym celem projektu było wsparcie procesu adaptacji Romów w społeczeństwie w kierunku 

wzrostu aktywności edukacyjnej i zawodowej. Wśród celów szczegółowych projektu znalazły się na-

stępujące: popularyzacja wiedzy o Romach, rozwój indywidualnego potencjału przedstawicieli spo-

łeczności romskiej w zakresie rzecznictwa interesów swoich społeczności i kreowania wizerunku Ro-

mów; wzmocnienie kompetencji pracowników urzędów pracy i placówek oświatowych do skuteczne-

go oddziaływania  na społeczność romską w kierunku kształtowania większej aktywności edukacyjnej 

i zawodowej; podniesienie poziomu relacji pomiędzy przedstawicielami społeczności romskiej oraz 
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pracownikami urzędów pracy i placówek oświatowych; zwiększenie szans na podjęcie wspólnych 

działań lokalnych i regionalnych aktywizujących społeczność romską w procesie edukacji i na rynku 

pracy.  

W ramach projektu zorganizowano szereg szkoleń dla liderów romskich, pracowników urzędów pracy 

oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. Wydano 3 publikacje: Informator o historii i kulturze Ro-

mów, poradnik metodyczny wskazujący sposoby upowszechniania wiedzy o Romach oraz publikację 

końcową zawierającą wypracowane podczas warsztatów koncepcje lokalnych i regionalnych działań 

na rzecz mniejszości romskiej. W trakcie projektu uczestnicy projektu organizowali szkolenia dla nau-

czycieli w całej Polsce. Wzięło w nich udział ponad 1100 osób.  

W wyniku realizacji projektu: utworzono  ogólnopolską sieć konsultantów romskich przygotowanych  

do reprezentacji interesów swojej społeczności wobec urzędów pracy, placówek oświatowych i in-

nych instytucji oraz do kreowania wizerunku tej społeczności; nawiązane zostały bezpośrednie relacje 

przedstawicieli środowisk romskich z pracownikami urzędów pracy, placówek metodycznych i oświa-

towych; uruchomiony został kaskadowy system przekazywania wiedzy o Romach - z poziomu dorad-

ców metodycznych poprzez nauczycieli do uczniów i ich środowisk rodzinnych i rówieśniczych; wy-

pracowano modelowe projekty - pomysły na partnerskie działania dotyczące wspierania aktywności  

i adaptacji Romów w środowiskach lokalnych, które mogą  być adoptowane w różnych regionach 

kraju zamieszkałych przez Romów, z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru. 

 "Metoda projektu w edukacji wielokulturowej" (2012-2013; grupa docelowa: edukatorzy, 

nauczyciele, uczniowie z Rosji/Obwód Kaliningradzki – projekt ponadnarodowy). 

Projekt realizowany był we wschodnich rejonach Obwodu Kaliningradzkiego, które zamieszkiwane są 

przez większą część litewskiej i polskiej diaspory, a także przez nowych imigrantów - uchodźców  

z Południowego Kaukazu i Azji Centralnej. Mozaika kulturowa i etniczna tych regionów, brak wiedzy  

i rozumienia różnic kulturowych często bywa przyczyną różnych incydentów i konfliktów, które mają 

podłoże narodowościowe czy etniczne.  

Celem projektu wzmocnienie umiejętności kadr oświatowych z Obwodu Kaliningradzkiego w zakresie  

wykorzystania metody projektu do prowadzenia edukacji wielokulturowej w szkołach funkcjonują-

cych w środowiskach o zróżnicowanej strukturze narodowościowej i etnicznej.  

W trakcie realizacji projektu zorganizowano wizytę studyjną edukatorów rosyjskich w Polsce podczas 

której zaprezentowano polskie rozwiązania w zakresie edukacji wielokulturowej, opracowano porad-

nik metodyczny do prowadzenia zajęć, odbyły się warsztaty dla liderów edukacji wielokulturowej w 

Rosji, zorganizowano szkolenia dla nauczycieli w różnych regionach Obwodu Kalingradzkiego.  Po 

zakończeniu części szkoleniowej został ogłoszony konkurs na szkolne projekty dotyczące edukacji 

wielokulturowej; najlepsze projekty otrzymały minigranty i zostały wdrożone. Ich dokumentacja sta-

nowiła zbiór „dobrych praktyk”, które zostały wydane w formie publikacji. Jej promocja odbyła się 

podczas konferencji podsumowującej w Kaliningradzie, a następnie została rozesłana do wszystkich 

szkół w Obwodzie Kaliningradzkim.  

W trakcie realizacji projektu dużą uwagę skupiono na tym, aby uzyskane rezultaty stanowiły trwałe 

narzędzie do pracy nad poprawą relacji społecznych w zróżnicowanych kulturowo i etnicznie środo-

wiskach.   



- 15 - 
 

 

 „Szkoła dobrych relacji” (2014-2015; grupy docelowe: uczniowie, nauczyciele i rodzice Parafialnej 

Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum Niepublicznego nr 

2 w Suwałkach) – projekt lokalny.  

Projekt realizowany był w szkołach ukierunkowanych na pracę z dziećmi i młodzieżą społecznie nie-

przystosowaną, dotkniętą zaburzeniami emocjonalnymi, w dużej części wywodzącą się z rodzin dys-

funkcyjnych, ze środowisk defaworyzowanych (w tym ze społeczności romskiej), zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym.  

Celem projektu było wzmocnienie oddziaływań wychowawczych w kierunku tworzenia pozytywnych 

relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych poprzez cykl specjalistycznych szkoleń i warsztatów. 

Wśród celów szczegółowych projektu uwzględniono:  wzrost kompetencji nauczycieli do skutecznej 

pracy wychowawczej i podniesienia efektów kształcenia; podwyższenie umiejętności pozytywnego 

oddziaływania na uczniów przez środowisko rodzinne; wzrost umiejętności społecznych u uczniów  

w zakresie sposobów odreagowania agresji i funkcjonowania w środowisku.  

Działania podjęte w toku realizacji projektu skupione były na wyposażeniu nauczycieli w dodatkowe 

umiejętności z zakresu oddziaływań wychowawczych i mediacji szkolnych. Rodzice uczniów wzięli 

udział w warsztatach ukierunkowanych na podnoszenie świadomości wychowawczej i ujednolicanie 

norm i wymagań wychowawczych wobec dzieci/uczniów, na usprawnienie relacji w kontaktach za-

równo instytucjonalnych ze szkołą, jak i osobistych z wychowankami i nauczycielami. Ważnym ele-

mentem projektu były działania socjoterapeutyczne skierowane do uczniów,  wzmacniające pożąda-

ne sposoby zachowań i ich kompetencje społeczne. Sesje treningowe obywały się podczas wyjazdów 

integracyjno-szkoleniowych. 

 

Stosowane formy/metody edukacji dorosłych w zakresie integracji 

Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach w ramach swoich działań edukacyjnych stosuje szereg róż-

norodnych narzędzi i metod, dostosowując je do grup docelowych i oczekiwanych celów. Wśród nich 

najczęściej stosowane to: 

 Szkolenia. Najbardziej rozpowszechniona i najczęściej wykorzystywana forma edukacji; także 

najbardziej oczekiwana i spodziewana, jeśli chodzi o kształcenie osób dorosłych.  

 Warsztaty. Skuteczna, bo wymagająca wzmożonej aktywności uczestników, odmiana szkoleń. 

Pozwala przyswoić omawiane zagadnienia poprzez doświadczenie, przez co szybciej i w sposób 

bardziej trwały. 

 Publikacje. Materiały drukowane lub publikowane w formie elektronicznej, udostępniane bądź 

rozsyłane do adresatów, pozwalają w dowolnym momencie wrócić do tematyki szkolenia, przy-

pomnieć najważniejsze elementy i wykorzystać w praktyce. Treści mogą uzupełniać i rozwijać 

wiadomości przekazywane na szkoleniach i w innych formach. 

 Organizacja/udział w konferencjach/spotkaniach.  

 Organizacja/udział w imprezach integracyjnych z udziałem mniejszości narodowych, etnicznych, 

itp. Takie imprezy są doskonałą okazją do poznania „inności” od środka, doświadczenia 

zwyczajów i zrozumienia specyfiki grupy mniejszościowej. Poza aspektem edukacyjnym pozwala-

ją „przełamać lody”, integrują i budują zaufanie niezbędne w dalszej współpracy. 
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Praktyka wskazuje, że zazwyczaj najskuteczniejsza okazuje się mieszanka tych metod, zapewniając  

z jednej strony różnorodność, a z drugiej podejście kompleksowe, co w efekcie zwiększa efektywność 

i trwałość działań edukacyjnych. 

 

W EDI’m… 

Spotkanie partnerów w Polsce – obok przygotowania organizacyjnego i podjęciu ustaleń pozwalają-

cych na sprawne wdrażanie projektu – w swojej części merytorycznej miało za zadanie przedstawie-

nie i podzielenie się doświadczeniami w zakresie działań podejmowanych dla integracji specyficznej 

mniejszości etnicznej, jaką są Romowie. Korzystając z usytuowania gospodarza mobilności na pogra-

niczu polsko-litewskim, przedstawiono też działania i problemy związane ze współistnieniem tych 

społeczności. 

W związku z powyższym, program spotkania objął: 

 Prezentację nt. działań i rezultatów projektu "Romowie - przyszłość bez uprzedzeń" (patrz opis 

wyżej).  

Omówienie stosowanych przez Stowarzyszenie „Integracja” metod edukacyjnych w zakresie in-

tegracji mniejszości etnicznych ze społeczeństwem na przykładzie Romów. Prezentacja publikacji 

projektowych (zeszytów metodycznych, opisów dobrych praktyk), sesja pytań i odpowiedzi, dys-

kusja i wymiana doświadczeń. 

 Wizytę w (jedynej w Polsce) szkole romskiej w Suwałkach, spotkanie z dyrekcją, nauczycielami  

i uczniami, w tym dorosłymi. Prezentacja gospodarzy spotkania, sesja pytań i odpowiedzi, dys-

kusja i wymiana doświadczeń. 

 Udział w wieczorze romskim z udziałem przedstawicieli tej mniejszości etnicznej, zapoznanie  

z historią i kulturą (zwyczaje, stroje, muzyka, taniec, język), dyskusja o problemach z integracją  

i sposobach przeciwdziałania marginalizacji. 

 Spotkanie z władzami lokalnymi (Urząd Miasta Suwałki). Prezentacja działań i programów na 

rzecz integracji i współpracy z mniejszościami narodowymi. Sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja. 

 Spotkanie w przedstawicielem Kuratorium Oświaty – prezentacja polskich rozwiązań prawnych 

dotyczących oświaty mniejszości narodowych na przykładzie mniejszości litewskiej. Sesja pytań  

i odpowiedzi, dyskusja. 

 Program „Śladami Integracji” - wizyty w miejscach współistnienia i współdziałania różnych naro-

dowości i kultur: 

- Sejny, Ośrodek Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów.  

- Dwór Miłosza w Krasnogrudzie – Międzynarodowe Centrum Dialogu. 

- Puńsk, Dom Kultury Litewskiej. Spotkanie z przedstawicielami mniejszości i władzami lokalnymi.  

Prezentacje gospodarzy nt. prowadzonej działalności i ich efektów, prezentacja publikacji i mate-

riałów audiowizualnych. Sesje pytań i odpowiedzi, dyskusje i wymiana doświadczeń. 

 

 



- 17 - 
 

 

Czego można się od nas nauczyć? 

 Praca edukacyjna z określoną grupą mniejszościową (a więc społecznością w jakichś aspektach 

odmienną, „inną” od większości) nie może sprowadzać się do stosowania zwyczajowych, wielo-

krotnie powtarzanych i sprawdzonych w „tradycyjnych” sytuacjach szkoleniowych metod i form 

kształcenia. Wymaga solidnego przygotowania w zakresie zrozumienia odmienności tej grupy. 

Dotyczyć to może określonych zachowań wynikających ze zwyczajów, religii, tradycji, kultury, itd. 

Solidne przygotowanie w tym zakresie pozwoli uniknąć wynikających z niewiedzy „wpadek” (np. 

nieświadome obrażenie czy urażenie) uniemożliwiających nie tylko efektywną pracę, ale i jakiko-

lwiek kontakt, którego podstawą jest zaufanie. 

 

 Działania edukacyjne na rzecz integracji mniejszości przyniosą znacznie lepsze rezultaty, jeśli 

prowadzone będą nie tylko na rzecz tej społeczności jako grupy docelowej, ale także na rzecz 

przedstawicieli otoczenia (większości). Jako jednych z bardziej istotnych należy tu wymienić 

przedstawicieli lokalnych władz i mediów, które w dużym stopniu decydują o sposobie postrze-

gania mniejszości przez społeczność większościową.  

I tak, w ramach projektu, którego celem była aktywizacja społeczna i zawodowa Romów, grupa-

mi docelowymi byli: 

- Romowie – podstawowa grupa docelowa objęta całym wachlarzem form edukacyjnych 

zmierzających do podniesienia kompetencji społecznych i zawodowych, specyfiki działania 

urzędów i szkół, obowiązujących norm; 

 

- przedstawiciele Urzędów Pracy – urzędnicy stykający się z Romami jako petentami. Uzyskali 

wiedzę nt. specyfiki i odmienności Romów, ich zwyczajów i praw (np. kodeks Romanipen), które 

nie pozwalają im wykonywać określonych prac czy podejmować zatrudnienia w niektórych za-

wodach, zwyczajowych zachowań i sposobu bycia oraz trybu życia oraz stereotypów mogących 

wpływać na podejmowanie przez urzędników określonych zachowań wobec tej mniejszości; 

 

- przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli – j.w., z punktu widzenia edukacji Romów. 

Pominięcie którejkolwiek z tych grup nie pozwoliłoby na wypracowanie rezultatów, ponieważ 

tylko kompleksowe, jednocześnie prowadzone działania umożliwiły zrozumienie odmienności, 

skuteczną komunikację tych grup i wreszcie współdziałanie. Na ostatnim etapie realizacji pro-

jektu wszyscy uczestnicy pracowali razem w mieszanych grupach warsztatowych nad opracowa-

niem projektów, które pozwoliłyby zmienić sytuację społeczno-zawodową Romów. 

 

 Znakomitą formą albo środkiem edukacji osób dorosłych w zakresie integracji z mniejszościami, 

szczególnie w sytuacji, gdy te grupy lub sytuacja wokół nich budzą (negatywne) emocje, jest wy-

korzystanie działań i efektów pracy dzieci. Dzieci, nieobciążone stereotypami, chętnie pracują  

w grupie z dziećmi z grup mniejszościowych i szczerze wyrażają uczucia i sposób postrzegania 

świata. Przykładem mogą być prace dzieci wykonane w ramach warsztatów animacji filmowej 

prowadzonych przez Ośrodek Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach, na których w formie 

bajek utrwalono widziany ich oczami świat, w którym zgodnie mieszkają obok siebie i pracują 

Polacy, Litwini i Żydzi. Takie prace wywierają ogromne wrażenie na dorosłych, wywołując re-

fleksje i skłaniając do podjęcia współpracy. Współdziałanie dzieci może zbliżyć rodziców i w e-
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fekcie doprowadzić do podjęcia przez nich aktywności poprzez wzięcie udziału w warsztatach  

i innych formach edukacyjnych. 

 

3 pytania do…  Jadwigi Milewskiej, założycielki i Prezes Stowarzyszenia „Integracja” w Suwałkach 

Jak to się stało, że zdecydowałaś się związać swą aktywność 

zawodową z działalnością w organizacji pozarządowej? 

Przez wiele lat pracowałam w instytucjach publicznych i choć była 

to praca satysfakcjonująca, zawsze brakowało mi bezpośrednie-

go, szybkiego  wpływu na bieg wydarzeń dotyczących ludzi z mo-

jego najbliższego otoczenia, którzy potrzebowali wsparcia. Wtedy 

założyłam stowarzyszenie i znalazłam  sposób na aktywność za-

wodową, w której się realizuję. „Integracja” zaczęła od projektów 

na rzecz naszych sąsiadów Romów, potem stopniowo poszerzała 

zakres działań.  

„EDI” oznacza dla Ciebie… 

…zupełnie nowe doświadczenie. Nigdy przedtem nie pracowałam w projekcie, który skupiałby tak 

dużą liczbę partnerów, w dodatku pochodzących z różnych krajów. Nigdy nie miałam też doświadczeń 

z programem Uczenie się przez całe życie. Muszę powiedzieć, że EDI to duża odmiana  

i pozytywne zaskoczenie. Nie myślałam, że w tak krótkim czasie spotkam wielu bardzo różnych, ale 

pozytywnie „zakręconych” ludzi, z determinacją dążących do wspólnego celu. Podobnych do mnie! 

Czym zajmujesz się poza pracą? 

Uwielbiam góry, dlatego zawsze, jeśli tylko czas i obowiązki pozwalają, próbuję wyrwać się choć na 

kilka dni na piesze wędrówki, choć z Suwałk to straszny kawał drogi…  Poza tym jeżdżę na rowerze, 

odkrywam coraz to nowe zakątki Suwalszczyzny, którą pokazałam partnerom w podczas „mobilności” 

w ramach EDI’ego. Oczywiście wymagający, z wzajemnością, są też dom, rodzina, przyjaciele… 

 

strony www organizacji partnerskich - aktualności 

07.10.2013 

Wczoraj zakończyła się pierwsza mobilność (spotkanie Partnerów) w ramach naszego projektu. Stawi-

li się przedstawiciele wszystkich dziewięciu organizacji, razem 17 osób! 

Zrealizowaliśmy bardzo bogaty program, który pozwolił nam: 

- poznać się i zintegrować; 

- uzgodnić szczegóły organizacyjne realizacji projektu; 
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- nabyć wiedzę i wymienić doświadczenia w zakresie metod edukacyjnych stosowanych przez pol-

skiego partnera dla integracji mniejszości narodowych i etnicznych; 

- poznać Suwalszczyznę – mnóstwo wspaniałych miejsc, instytucji, organizacji i ludzi. 

Pozostało w nas mnóstwo wrażeń i planów na przyszłość. Po więcej odsyłamy na Facebook i bloga 

projektu. 

 

 

 

Następne spotkanie już za miesiąc w Kolonii. Nie możemy się doczekać! 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

poniedziałek, 14 października 2013 

Pierwsze lekcje  

I są! Pierwsze lekcje! Nasze spotkanie w Suwałkach było fantastyczne!!! Do zdjęć odsyłamy na Face-

book (Edukacja dla Integracji), a tego, co mamy w sobie, nie da się opisać! 

Kilka lekcji: 

"Zajęcia, a w szczególności wizyty studyjne w różnych instytucjach, były bardzo przydatne pod kątem 

ulepszenia własnej działalności w kraju zamieszkania na zasadzie wprowadzenia wypróbowanej, do-

brej praktyki, która została nam przedstawiona podczas szkolenia. Edukowanie dorosłych poprzez 

pracę z dziećmi, jak w Fundacji Pogranicze, będzie dla nas modelem w działalności w Szwecji". 

Teresa, Szwecja 
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"Poznałam rozwiązania i metody radzenia sobie z wykluczeniem społecznym na przykładzie społecz-

ności romskiej. Na długo pozostanie w pamięci spotkanie z Fundacją Pogranicze, gdzie przedstawiono 

sposoby na "dobre sąsiedztwo" - umiejętność funkcjonowania w zróżnicowanej społeczności." 

Anita, Francja 

 

"Zwiększyłam i poszerzyłam wiedzę na temat stosowanych metod w zakresie integracji mniejszości 

narodowych ze społeczeństwem. Najbardziej wartościową rzeczą jest pozyskanie wiedzy i podzielenie 

się doświadczeniami; wiele z przedstawionych działań zostanie zastosowane w działalności edukacyj-

nej naszej organizacji". 

Marta, Niemcy 

 

"Szczególnie utkwiła mi w pamięci wzajemna pomoc - przy dojazdach do Puńska, Sejn i innych miej-

scowości związanych z mobilnością. W swojej organizacji wykorzystam przykład z przebiegu spotka-

nia w Suwałkach i zachęcę słuchaczy do bardziej aktywnego uczestnictwa w zajęciach mobilnościo-

wych. Wykorzystamy też wiadomości o Czesławie Miłoszu z Krasnogrudy". 

Ryszard, Litwa 

 

"Zapoznałem się ze sposobami i metodami pracy nad integracją osób dorosłych ze środowisk mniej-

szości reprezentowanych przez poszczególnych partnerów. Ciekawym i wartościowym doświadcze-

niem była wizyta w szkole romskiej oraz Ośrodku Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach,  

w szczególności prezentacja filmowych etiud na temat grup etnicznych i religijnych zamieszkujących 

miasto". 

Leszek, Czechy 

 

"Podczas mobilności przekonałam się o wartościach niesionych przez współpracę i wymianę do-

świadczeń. Za najbardziej wartościowe uważam wspólne wypracowywanie działań integracyjnych 

pomiędzy uczestnikami oraz środowiskami polonijnymi i zapoznanie się z metodami integracji więk-

szych grup społecznych. Zapamiętam zapał i poświęcenie osób zaangażowanych w działalność inte-

gracyjną. W edukacji dla dorosłych zastosuję podejście otwartości, tolerancji i współdziałania z oso-

bami trudnymi i niedostępnymi (utrzymującymi dystans i brak zaufania)". 

Elżbieta, Grecja 

 

"W czasie mobilności zdobyłem wiedzę na temat problemów, historii i działań lokalnych władz na 

rzecz mniejszości narodowych. Najbardziej wartościowa była wymiana doświadczeń z partnerami 

biorącymi udział w projekcie na temat napotkanych problemów. Podczas mobilności utkwiło mi naj-

mocniej w pamięci spotkanie z Romami. W edukacji dorosłych zastosuję więcej tolerancji, otwartości 

i zrozumienia". 

Tomasz, Francja 
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Mobilność w Suwałkach… 
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http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

środa, 30 października 2013 

Jesteś uprzedzony? Jasne, że tak!!! Na szczęście… 

W październikowym numerze magazynu Książki (wyd. GW) ukazał się ciekawy artykuł Ignacego Kar-

powicza nt. książki M. R. Banaji'ego i A. G. Greewalda pt. "Blindspot. Hidden biases of good peo-

ple."("Ślepa plamka. Ukryte uprzedzenia dobrych ludzi." - tłumaczenie własne). 

 W największym skrócie zawarte w książce (i artykule) tezy można by streścić stwierdzeniem, że nie-

zależnie od tego, jak "dobrymi ludźmi" (wykształconymi, świadomymi, tolerancyjnymi, brzydzącymi 

się uprzedzeniami, itd., itp.) jesteśmy - nie ma siły, oblewamy testy z tolerancji. Wszyscy. 

"Testy" mogą tu być rozumiane dosłownie: jednym z nich jest tzw. IAT (Test Utajonych Skojarzeń), 

prosty, polegający na kojarzeniu w pary zdjęć i słów umieszczonych w dwóch kolumnach. Fotografie 

przedstawiają ludzi rasy białej i czarnej, słowa to określenia nacechowane pozytywnie (np. miłość, 

szczęście) bądź negatywnie (przemoc, złość, itp.). Jak pisze autor, "testy IAT w USA pozwoliły stwier-

dzić, że aż 75 proc. badanych wykazuje silną automatyczną preferencję rasy białej. Sporą niespo-

dzianką było odkrycie, że także osoby wykształcone i dobrze sytuowane, świadome i uważne, a prze-

de wszystkim zdecydowanie opowiadające się za egalitaryzmem rasowym test oblały. Wśród tych 

osób byli także autorzy książki, którzy od 30 lat zajmują się kwestią dyskryminacji w Stanach!". I dalej: 

"To często nie mieści się w głowie (...) No jak to?! Przecież wszystko rozumiem i wiem, że dyskrymi-

nacja to ohyda; ja-nie-mogę-być-uprzedzony! Dość zabawnym wyrazem postawy ja-nie-jestem-

uprzedzony był jeden z mejli do badaczy, w tłumaczeniu nieco ubarwionym brzmiący: "Hej, wy  

z Harvardu. To jest po prostu niemożliwe żebym wolał Marthę Steward (biała) od Oprah Winfrey 

(czarna). Poprawcie błędy w swoim popieprzonym teście. Pozdrawiam. Frank. "” 

Test IAT jest świetnym narzędziem badającym wszelkie ukryte preferencje związane np. z wiekiem, 

statusem społecznym, płcią, rasą, orientacją seksualną, itp., wydobywając na światło dzienne skoja-

rzenia automatyczne, o których istnieniu nie mamy pojęcia, choć kierują naszymi zachowaniami. 

Chcecie sprawdzić? Jest dostępny na stronie Implicit.harvard.edu. 

Okazuje się, że nasz mózg ma dwie strony: refleksyjną (myślącą, analizującą) i zautomatyzowaną 

(nieuświadomioną, bezwiedną), które w tym samym czasie generują dwa wykluczające się poglądy. 

To zjawisko nazywane jest dysocjacją. Jego działanie autor artykułu obrazuje dowcipem: 

"Pytanie: Skąd wiesz, że do mieszkania włamał ci się Azjata? Odpowiedź: Bo zniknął pies, a praca do-

mowa dzieci została odrobiona." Jeśli dowcip Was choć trochę śmieszy, wszystko jest OK. Jesteście 

"dobrymi ludźmi", więc żenuje, bo wiecie, że jest rasowo obraźliwy i że stereotypy są krzywdzące 

(aktywna część refleksyjna), ale jednocześnie bawi, bo dysponujecie "wdrukowaną" wiedzą, w tym 

przypadku stereotypami dotyczącymi Azjatów (uaktywnia się zautomatyzowana, nieświadoma część 

umysłu). Stereotypy "Azjaci jedzą psy" i "Azjaci są bardzo pracowici" są zakodowane i przywoływane 

automatycznie.  

Jeśli dowcip nie śmieszy  - cóż, czas na refleksję. Autor artykułu wyjaśnia: "Książka nie jest dla zade-

klarowanych seksistów, antysemitów, kiboli, narodowców, ejdżystów, neonazioli i innych odmian 

człowieka głupiego. Te odmiany ludzkie nie odczuwają dysocjacji, są doskonale spójne w części nie-



- 23 - 
 

 

świadomej i świadomej swojego mózgu. Być może dlatego - choć trzeba by zbadać - że mózgu zostało 

im niedużo, mieści się w nim głównie nienawiść." 

Cóż, potwierdza się to, co w EDI'm odkryliśmy dość dawno: rzeczywista integracja nie jest możliwa 

bez edukacji. Ta z kolei pozwala nam zachować dystans i zdrowe poczucie humoru. Dlatego możemy 

powiedzieć: na szczęście jesteśmy uprzedzeni! I robić swoje. Edukować, niech żyje dysocjacja! :) 

 

 

strony www organizacji partnerskich - aktualności 

07.11.2013 

Już za tydzień rozpocznie się druga mobilność (spotkanie Partnerów) w ramach projektu EDI. Główny 

punkt prawie trzydniowego spotkania to przygotowanie i udział w konferencji „imPuLsy – Polka – 

Przedsiębiorczyni – Europejka”, która odbędzie się w gościnnych wnętrzach Konsulatu Generalnego 

RP w Kolonii/Niemcy (15.11.2013, godz. 17.00). Podczas konferencji członkinie organizacji partner-

skiej, gospodarza mobilności (Stowarzyszenia Polski w Gospodarce i Kulturze), podzielą się doświad-

czeniami związanymi z drogą, jaką musiały przebyć, by odnieść sukces zawodowy po  przybyciu do 

„nowego” kraju zamieszkania i pracy. 

Konferencja będzie przyczynkiem do warsztatów na temat przełamywania stereotypów i walki  

z uprzedzeniami, w szczególności dotyczącymi imigrantów, kobiet i osób w wieku 50+, organizowa-

nych następnego dnia. Od naszego niemieckiego Partnera spodziewamy się pozyskać cenne doświad-

czenie w zakresie organizacji imprez o charakterze popularno-naukowym (konferencje, seminaria, 

panele dyskusyjne) jako skutecznych metod edukacyjnych. 

Tu można pobrać program spotkania oraz konferencji. Zapraszamy! 
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2. Spotkanie Partnerów, Kolonia, Niemcy, 15-17.11.2013 

 

Program spotkania 

15.11.2013, piątek 

08.00 – 13.00  Przyjazdy, rejestracja w hotelu. 

Spotkanie integracyjne, prezentacja Partnerów. Przedstawienie i omówienie progra-

mu mobilności. 

13.00 – 14.00  Lunch 

14.00 – 16.00  Przygotowania do konferencji "imPuLsy – Polka – Przedsiębiorczyni - Europejka"  

z aktywnym udziałem Partnerów. Wymiana doświadczeń w zakresie organizacji im-

prez o charakterze popularno-naukowym (konferencje, seminaria, panele dyskusyj-

ne) jako skutecznych metod edukacyjnych. 

16.00 – 17.00  Spotkanie z mediami. 

17.00 – 20.30  Udział Partnerów w konferencji „imPuLsy – Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”. 

Uczmy się wykorzystywać własne potencjały - kiedy i dlaczego warto być niezależną. 

Polskie przedsiębiorczynie dzielą się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami. 

20.30 – 22.30  Wieczorne rozmowy przy smakołykach polskiej kuchni 

 

16.11.2013, sobota 

09.00 – 11.00  Śniadanie robocze partnerów i zainteresowanych uczestników konferencji „imPulsy – 

Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”. Dyskusja na temat metod zwiększenia aktyw-

ności i sposobów kreowania nowego wizerunku kobiet. 

11.00 – 14.00 Warsztaty na temat przełamywania stereotypów i walki z uprzedzeniami,  

w szczególności dotyczącymi imigrantów, kobiet i osób w wieku 50+. Prezentacja  

i omówienie wypracowanych w tym zakresie skutecznych metod, przykłady dobrych 

praktyk, dyskusja, wymiana doświadczeń. 

14.00 – 16.00  Podsumowanie wizyty - prezentacje Partnerów, wnioski, wyniesione lekcje. Wspólna 

redakcja sprawozdania. Wręczenie zaświadczeń o uczestnictwie. 

16.00 – 19.00 Zwiedzanie miasta śladami królowej Rychezy, symbolu jedności średniowiecznej Eu-

ropy. 

19.00  Wspólna kolacja. Poznanie nadreńskiej tradycji piwa Kölsch, uznanego w roku 1997 

przez UE jako chroniona specjalność regionalna. 
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17.11.2013, niedziela 

8.00  Śniadanie 

9.00 – 13.00  Dla zainteresowanych Partnerów – spotkania dwustronne, wymiana informacji, 

uzgodnienia dotyczące przyszłych działań. 

Od 13.00  Pożegnanie, wyjazdy 

 

Gospodarz 

Stowarzyszenie „Polki w Gospodarce i Kulturze T.z.” (Polnische 

Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.) jest stowarzyszeniem zrzesza-

jącym kobiety polskiego pochodzenia mieszkające na stałe  

w Niemczech. Powstało w roku 2001 z inicjatywy aktywnych za-

wodowo oraz zaangażowanych społecznie, kulturalnie i gospodar-

czo kobiet. 

Adekwatnie do swojej nazwy promujemy polską kulturę i przed-

siębiorczość w Niemczech, a dzięki projektom realizowanym ak-

tywnie we współpracy z innymi organizacjami europejskimi rów-

nież w Europie. Ze względu na szerokie kompetencje naszych 

członkiń – stowarzyszenie zrzesza kobiety różnych zawodów  

i w różnym wieku – udaje się nam skutecznie realizować nasze statutowe cele, z których najważniej-

sze to: 

 promowanie polskiej kultury i tradycji oraz polskiej przedsiębiorczości; 

 popieranie i umacnianie porozumienia między narodami polskim i niemieckim; przełamywanie 

barier i stereotypów we wzajemnych stosunkach; 

 nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów międzynarodowych na płaszczyźnie społecznej, kulturo-

wej oraz gospodarczej; 

 aktywne wspieranie działalności gospodarczej i kulturalnej kobiet polskiego pochodzenia  

w Niemczech; 

 współtworzenie pozytywnego wizerunku Polek i Polaków w Niemczech. 

Wraz z postępującą integracją Unii Europejskiej dostrzegłyśmy potrzebę współpracy i wymiany do-

świadczeń z koleżankami i kolegami z innych krajów europejskich oraz zadecydowałyśmy nie ograni-

czać naszej działalności do relacji polsko-niemieckich. Jednym z projektów, który osiągnął wymiar 

europejski była konferencja „Polka-Przedsiębiorczyni-Europejka” ( 2011- Europäisches Haus Berlin). 

Zainicjowałyśmy platformę wymiany doświadczeń przedsiębiorczyń z całej Europy. Do Berlina przyje-

chały polskie przedsiębiorczynie z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Litwy, Polski i Francji. Projekt został stwo-

rzony jako projekt cykliczny. 15.11.2013 r. zorganizowałyśmy w Wydziale Promocji Handlu  

i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii konferencję: „imPuLsy: Polka – 

Przedsiębiorczyni – Europejka”. W roku 2016 planujemy podobne wydarzenie w Hamburgu. 
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Naszym celem jest tworzenie nowego wizerunku Polek za granicą, przedsiębiorczyń wnoszących 

ogromny wkład do gospodarki poszczególnych krajów europejskich, odważnie zmieniających rzeczy-

wistość. 

Potwierdzeniem realizacji celów statutowych związanych z edukacją dorosłych i młodzieży oraz zna-

czenia i potrzeby integracji ze społeczeństwem krajów zamieszkania są m. in. autorskie projekty: 

„Zwischen den Stühlen - pomiędzy krzesłami” i „imPuLsy: Gospodarka i kultura w dialogu z młodzie-

żą” oraz cyklicznie organizowane konkursy literackie „Młodzież pisze wiersze” dla dwujęzycznej mło-

dzieży do lat 19. 

 

Przykłady zrealizowanych działań/projektów 

2014 - Koordynacja prezentacji wyników badań naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

             z Olsztyna i Fachhochschule des Mittelstands z Bielefeldu na temat przedsiębiorczości Nie- 

             mek w Polsce i Polek w Niemczech; Europäisches Haus, Berlin 

2014 - II Międzynarodowy Konkurs Literacki do lat 19, „Młodzież pisze wiersze”       

2014 - Projekt „theaterSCHALL” – spotkania z polską piosenką aktorską 

2013 - Konferencja „imPuLsy: Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”, WPHI, Kolonia 

2013 - Projekt „frühlingsVERSE” – spotkania z polską poezją śpiewaną                                                                                   

2013 - I Międzynarodowy Konkurs Literacki do lat 19, „Młodzież pisze wiersze” 

2012  - Forum gospodarcze „imPuLsy: Gospodarka i kultura w dialogu z młodzieżą”, WPHI, Kolonia           

2011 - Konferencja „Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka” – Europäisches Haus, Berlin 

2011 - Projekt „ZEHN – dziesięć“ – Berlin – Kolonia – Berlin.  Wykłady, koncerty, forum młodzieżowe   

             z okazji 10-lecia stowarzyszenia 

2011 - Wystawa „Edmund Gunsch  -  Retrospektive 50+“ - Beletage Galerie, Berlin.  

             http://beletage.moebelvox.de/files/archiv/2011/Gunsch/gunsch.html  

2010 - Projekt cykliczny poświęcony wielojęzyczności „Zwischen den Stühlen – pomiędzy krzesłami”. 

             http://z-d-s.2001-ev.de/            

2009 - Wystawa „POLKAphoto“, Beata Pawlikowska, Berenika, Gosia Mąkosa i Danuta Kisiel –  

              Inselgalerie, Berlin, http://polkaphoto.2001-ev.de/   

2009 - Pokaz mody projektantki EwelineB- „Women in Love“ – Beletage Galerie, Berlin 

2008 - Wystawa gdańskiej artystki Anny Molgi „CONFETTI”  – Beletage Galerie, Berlin       

             http://beletage.moebelvox.de/files/archiv/2008/annaMolga/anna_molga.html  

2008 - Forum Polskich Przedsiębiorczyń, Berlin            

http://beletage.moebelvox.de/files/archiv/2011/Gunsch/gunsch.html
http://z-d-s.2001-ev.de/
http://polkaphoto.2001-ev.de/
http://beletage.moebelvox.de/files/archiv/2008/annaMolga/anna_molga.html
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2007 - Wykład "Temperament, Charakter, Osobowość –  dlaczego jesteśmy unikatowi a czasami jed- 

             nak podobni". Katarzyna Meinert, psycholog 

2007 - Wystawa „un-ver-schärft - 3 analoge positionen“ – Inselgalerie, Berlin           

2007 - Wykład "Komputer jako miejsce internetowego terroryzmu.”  Jolanta Biller, specjalistka IT 

2007 - Wystawa  „tożsamość / identity / identität” – Otto-Nagel-Galerie, Berlin            

2006 - Wykład "Europejska Polityka Kobieca - Postęp, Regresja, Zastój? Model Polski."  Alina Winiar- 

             ski, przedsiębiorczyni, Evangelische Bildungsstätte auf Schwanenwerder, Berlin  

2005 - Wieczór literacki poświęcony tłumaczowi literatury polskiej „In memoriam Henryk Bereska” –  

             Grüner Salon przy Volksbühne, Berlin 

2005 - Wystawa „focus SZYMBORSKA” – polskie i niemieckie artystki interpretują poezję noblistki, 

             Wisławy Szymborskiej – Inselgalerie, Berlin, http://focus.pol-in.eu/   

2004 - Wystawa „polka design goes berlin“ – Inselgalerie, Berlin  

2003 - Pożegnanie Prof. Barbary John, Pełnomocniczki Senatu Berlińskiego ds. migrantów 

2003 - Pokaz mody Magdaleny Buchałow, Łódź –  Rathaus Charlottenburg, Berlin  

 

Stosowane formy/metody edukacji dorosłych w zakresie integracji 

Zgodnie z założeniami statutowymi stowarzyszenia organizujemy interkulturowe spotkania, bilateral-

ne seminaria, międzynarodowe panele dyskusyjne, konferencje tematyczne, profesjonalne szkolenia  

i warsztaty. Regularne spotkania robocze i wymiana doświadczeń, informacji gospodarczych, spo-

łecznych i kulturalnych owocują nowymi pomysłami. Inicjatywy te mają na celu zapobieganiu spo-

łecznym wykluczeniom oraz wspieraniu rozwoju zawodowego kobiet – migrantek, w tym kobiet  

i osób 50+. 

Jesteśmy członkami następujących organizacji dachowych/parasolowych: 

MigrationsRat Berlin-Brandenburg - zrzeszenie organizacji migranckich Berlina i Brandenburgii - 

http://www.migrationsrat.de/  

LandesFrauenRat Berlin – zrzeszenie organizacji kobiecych Berlina - http://www.landesfrauenrat-

berlin.de/  

 

Publikacje: 

- „Niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce i Polskie przedsiębiorczynie w Niemczech – porównanie  

   społeczno-kulturowego zjawiska europeizacji”, 2014 (Fachhochschule des Mittelstandes, Bielefeld) 

- Katalogi sztuki do wystaw: „POLKAphoto” i „focus SZYMBORSKA” 

- CD „MUZA” – płyta okolicznościowa z okazji II-lecia pracy artystycznej Celiny Muzy, 2005 

http://focus.pol-in.eu/
http://www.migrationsrat.de/
http://www.landesfrauenrat-berlin.de/
http://www.landesfrauenrat-berlin.de/
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- Praca magisterska - „III. NIKE 2001-Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.“, 2007 

- Masterarbeit (praca magisterska) – „Polnische Frauen in Berlin und ihre Integrationschancen. Eine  

   empirische Studie über den Verein: „Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.““ Gabriela Bilic 

   ki, 2012  

- Film animowany „Voodoo-Lady Dominga“  https://www.youtube.com/watch?v=hYAAWNycXpo  

- „Młodzież pisze wiersze“. Tomiki wierszy z pracami laureatów Międzynarodowego Konkursu Literac- 

   kiego, 2013, 2014 

Udział w targach: 

- Frauenmessen – Targi organizacji kobiecych, Berlin, 2005-2010. 

 

W EDI’m…  

Zorganizowana przez  nasze stowarzyszenie konferencja „imPuLsy: Polka – Przedsiębiorczyni – Euro-

pejka” odbyła się ̨15 listopada 2013 w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.  

Przedstawiciele organizacji partnerskich wzięli udział zarówno w konferencji, jak również ̇w poprze-

dzającym ją spotkaniu z przedstawicielami lokalnej prasy i telewizji. 

Polskie przedsiębiorczynie, członkinie stowarzyszenia,  dzieliły się ̨ ze słuchaczami swoimi doświad-

czeniami w dyskusji panelowej pt.: „Droga do niezależności i potencjał przedsiębiorczości Polek  

w Europie – Uczmy się ̨wykorzystywać ́własne potencjały - kiedy i dlaczego warto być ́niezależną”̨. 

Gościem konferencji była pani prof. dr Katja Brickwedde z Fachhochschule des Mittelstands (Biele-

feld), która przedstawiła aktualny stan badań nad projektem „Polskie przedsiębiorczynie w Niem-

czech vs. niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce: porównanie społeczno-kulturowego zjawiska euro-

peizacji”. 

16 listopada 2013 odbyły się ̨warsztaty na temat przełamywania stereotypów i walki z uprzedzeniami, 

w szczególności dotyczącymi imigrantów, kobiet i osób w wieku 50+. Przedstawiciele organizacji 

partnerskich oraz goście biorący udział w warsztatach mieli możliwość ́ pozyskania wiedzy oraz wy-

miany doświadczeń́ w zakresie metod wspierania przedsiębiorczości, w tym kobiet i osób  w wieku 

50+. 

 

Czego można się od nas nauczyć? 

Przygotowanie i realizacja konferencji – jako metody formy edukacji i szczegóły organizacyjne  

i techniczne, współpraca z mediami, przygotowanie materiałów prasowych.  

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany praktycznych doświadczeń́ zarówno nt. skuteczności 

form edukacyjnych typu panele dyskusyjne, seminaria i konferencje, jak również nt. przygotowania 

samej konferencji, komponowania programu i materiałów prasowych, harmonogramu, organizacji 

https://www.youtube.com/watch?v=hYAAWNycXpo
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imprez towarzyszących (catering, pokaz mody, muzyka) i współpracy z mediami.  

Partnerzy mieli możliwość nie tylko bezpośredniego zapoznania się z technikami przygotowania kon-

ferencji, scenariusza harmonogramu i oprawy, ale również zdobycia praktycznej wiedzy w  zakresie:  

obsługi i znajomości IT;  posługiwania się programami komputerowymi, w tym programami graficz-

nymi i arkuszem Excel; sporządzania listy gości, identyfikatorów i organizacji noclegów; tworzenia 

koncepcji materiałów prasowych i reklamowych; organizacji tłumaczeń symultanicznych i pisemnych; 

organizacji imprez grupowych; zarządzania funduszami. 

 

3 pytania do… Marty Cofty, lokalnej koordynatorki projektu w Niemczech 

Jak to się stało, że zdecydowałaś się związać swą aktywność 

zawodową z działalnością w organizacji pozarządowej? 

Zawsze chciałam się spełnić w działalności społecznej. Niestety 

praca zawodowa nie pozostawiała mi czasu na inną działalność, 

aż wreszcie nadszedł moment, że stało się to możliwe. Praca 

społeczna sprawia mi dużą frajdę i stanowi dla mnie wartość 

dodaną. 

„EDI” oznacza dla Ciebie… 

…mnożenie i dzielenie wiedzy, doświadczeń, przeżyć i wrażeń, 

ciągłe uczenie się i poznawanie ludzi przez ich ciekawe historie. 

Czym zajmujesz się poza pracą? 

Jestem ciekawa świata, lubię podróżować i czytać. Odprężam się słuchając muzyki. 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

czwartek, 21 listopada 2013 

Zdumienie  

I znów trzeba zacząć tak samo: to zadziwiające! Niesamowite, jak bardzo EDI zmienia sposób myśle-

nia, przewartościowuje podejście do różnych spraw i ile uczy! 

To miał być "po prostu" projekt. Realizujemy program, wypracowujemy rezultaty, wypełniamy papie-

ry. Tymczasem już po drugiej "mobilności" czujemy, że przydarza nam się dużo, dużo więcej. Papiery 

zeszły na dalszy plan; pierwszy raz od dawna naprawdę czujemy, że to, co robimy, ma prawdziwy, 

głęboki sens, że EDI jest czymś (zdarzeniem? przygodą? przeżyciem?), co pozostanie z nami i w nas na 

długo, być może na zawsze...  

Kiedy przed piątkową konferencją w Kolonii Barbara z Deutsche Welle zapytała: "po co tu przyjechali-

ście?" na język cisnęły się okrągłe zdania w rodzaju: "by wymieniać się doświadczeniami, uczyć od 
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siebie, dzielić dobrymi praktykami"... Podczas warsztatów nazajutrz odpowiedź była natychmiastowa: 

"przyjechaliśmy tu po to, by poczuć dumę". Tak jest, czuliśmy się dumni, że jesteśmy Polakami, że 

robimy niesamowite rzeczy, że jesteśmy częścią tej wspólnoty. Zdaje się, że właśnie padło właściwe 

słowo: EDI to nie "zwykły" projekt; to jest wspólnota naszych potencjałów, umiejętności, tempera-

mentów, naszych sił i słabości, które w sumie generują coś, co trudno nazwać. W papiery wpiszemy 

pewnie "wartość dodana", w rzeczywistości czujemy ogromny apetyt na życie, chęć do zrobienia wię-

cej i inaczej, wielką radość z możliwości bycia ze sobą i - tak, nie bójmy się! - ten ekscytujący rodzaj 

szaleństwa. 

Spotkanie w Kolonii, choć krótkie (za krótkie!), co chwila stwarzało nam okazje do zdumienia. Co jakiś 

czas ze zdziwieniem spoglądaliśmy na siebie i mówiliśmy: "kurczę, znów się czegoś nauczyłem/am!". 

Że Polak za granicą może i potrafi, że kobieta w biznesie w cuglach zostawia za plecami konkurencję, 

że "inność" może być atutem...  

Jest nas coraz więcej! W Niemczech poznaliśmy nowe osoby z organizacji partnerskich, które na-

tychmiast polubiliśmy. To jest kolejne zdumienie: każdy w tym projekcie jest nietuzinkowy, wnosi coś 

nowego, chce się z nim/nią być, bo ten czas to czyste korzyści. Nowe twarze integracji, "stare" twarze 

integracji... Zobaczycie je na naszym fejsbukowym profilu. 

 

sobota, 23 listopada 2013 

Kolejne lekcje 

W niedzielę wyjechaliśmy z Kolonii, gdzie odbyła się druga "mobilność" w ramach projektu. Spotkanie 

było wyjątkowo udane: dużo się nauczyliśmy, wyjechaliśmy pełni wrażeń i nowych pomysłów. Poniżej 

kolejne (wybrane) lekcje integracji - wynik mnożenia efektów przez dzielenie pasji. 

 

„Wartością, którą wyniosłam ze spotkania partnerów projektu była inna forma nauki i przekazywania 

sobie doświadczeń, a mianowicie specyficzna atmosfera dyskusji panelowej i konferencji, w których 

braliśmy udział. Dowiedziałam się jak radzą sobie Polki - przedsiębiorczynie, kobiety sukcesu w Niem-

czech i jak ich doświadczenia są i mogą być wykorzystywane w innych praktykach i środowiskach. 

Dyskusja ta była dla mnie bardzo inspirująca. Całość z pewnością przyczyni się do realizacji celów 

fundacji, którą reprezentuję, może nie od razu i bezpośrednio, ale dla dalszego poprawiania wizerun-

ku Polaków poza granicami Polski." 

Gabriela, Holandia 

 

„Uzyskałam informacje na temat doświadczenia przedsiębiorczyń w zakresie organizacji i prowadze-

nia konferencji, sympozjów i paneli dyskusyjnych. Zamierzam wykorzystać te metody jako formy 

edukacyjne w pracy mojej organizacji." 

Maria, Grecja 

 

https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745
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 „Nowa forma edukacji dorosłych poprzez dyskusję panelową oraz konferencję. Bardzo cennym do-

świadczeniem było zapoznanie się ze sposobami promocji działań projektowych organizacji partner-

skiej - gospodarza mobilności. Zdobytymi doświadczeniami podzielę się po powrocie z Sekcją Kobiet, 

która działa w ramach naszej organizacji." 

Leszek, Czechy 

 

„Doświadczenie z konferencji jako metody kształcenia jest nieocenione. Wymiana informacji  

w aspektach przedsiębiorczości kobiet polskich w Niemczech oraz forum międzynarodowe i wymiana 

doświadczeń dotyczących życia i przedsiębiorczości kobiet w Europie. Wymiana doświadczeń w na-

głaśnianiu i propagowaniu celów działalności (media)." 

Bogna, Szwecja 

 

„Podczas mobilności nauczyłyśmy się, że jeżeli chcesz siebie zrealizować, trzeba ciężko pracować. 

Najbardziej wartościowe były dyskusje, formalne i nieformalne. Szczególnie zapamiętamy przyjemną 

atmosferę. W edukacji dorosłych zastosujemy formę konferencji na przykładzie "Polka - Przedsiębior-

czyni - Europejka." 

Honorata i Leokadia, Łotwa 

 

"Niezmiernie ważna - obok udziału w samej konferencji i towarzyszącym mu panelu dyskusyjnym - 

była możliwość wzięcia udziału w przygotowaniach do tego wydarzenia i niejako "od kuchni" podpa-

trzenia szczegółów technicznych i  tajników decydujących o sukcesie tego dużego i dość skompliko-

wanego przedsięwzięcia: przygotowania programu, listy gości, zaproszenia mediów, prowadzenia, 

poczęstunku, oprawy, wydarzeń towarzyszących... Świetna lekcja, z pewnością zaprocentuje przy 

realizacji podobnych imprez u nas. Uderzyło mnie, jak wiele można nauczyć się od siebie przy okazji 

działań towarzyszących głównej imprezie mobilności: warsztatów, "śniadania roboczego" czy spotkań 

dwustronnych, a nawet wspólnego zwiedzania miasta - w luźnej atmosferze, sprzyjającej otwarciu  

i dzieleniu się doświadczeniami, wrażeniami, spostrzeżeniami." 

Jarek, Polska 

 

„Nauczyliśmy się edukacji w formie konferencji, panelu, wywiadu - metod uczenia się poprzez organi-

zowanie wydarzeń kulturalno-społecznych. Bardzo wartościową lekcją były informacje jak promować 

kobiety w biznesie jako prezeski, dyrektorki, właścicielki, a jednocześnie matki i żony. Konferencja 

była również lekcją integracji - poznanie obyczajów i tradycji w różnych krajach, sposobów działalno-

ści organizacji polonijnych oraz tematyka związana z zachowaniem i pielęgnowaniem języka polskiego 

jako elementu edukacji." 

Zosia, Holandia 



- 32 - 
 

 

Mobilność Kolonia… 
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strony www organizacji partnerskich - aktualności 

31.12.2013 

Dziś ukazał się pierwszy numer biuletynu naszego projektu pn. „biulEDIn”. Będzie on wydawany 

kwartalnie, a gospodarzami każdego wydania będą kolejne organizacje partnerskie. Pierwszy numer 

został przygotowany przez organizację polską, Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach. 

 

 

 

Kwartalnik dokumentuje działania zrealizowane w ramach projektu, przedstawia partnerów (organi-

zacje i ludzi), integruje, uczy i bawi . 

biulEDIn dystrybuowany jest droga elektroniczną: za pomocą e-mail (lista adresowa obejmuje od-

biorców z 16 krajów) i internetu: http://sdrv.ms/1hUXVgW. Można go również pobrać tutaj, zapra-

szamy! 

Wydawcami następnego numeru – w marcu 2014 - będą wspólnie Niemcy i Grecja. 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

wtorek, 31 grudnia 2013 

Nie bądźmy straszni! 

Polacy są straszni. A raczej: sami tak o sobie myślą! Dlaczego? 

Niedawno ukazała się książka pt. „Gabinet luster”, w której zawarto wyniki wieloletnich badań zespo-

łu socjologów pod kierunkiem prof. Anny Gizy z Uniwersytetu Warszawskiego nt. postrzegania sa-

http://sdrv.ms/1hUXVgW
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mych siebie przez Polaków. W największym skrócie można by je podsumować pierwszym zdaniem 

tego artykułu. 

Co ciekawe, okazuje się, że takie wyobrażenie to efekt ulegania negatywnemu autostereotypowi! Tak 

naprawdę nie znamy siebie, ale „skądś” wiemy, że jesteśmy do niczego. To stąd bierze się owo po-

wszechne negatywne nastawienie do otoczenia, to dlatego marudzimy, narzekamy i atakujemy. Nie 

możemy inaczej, ponieważ z góry zakładamy, że nic przyjemnego nas nie spotka. A skoro traktujemy 

innych jako złych, oni w końcu tak się zachowują… 

Nie ulegajmy stereotypom! Polacy nie są beznadziejni! To w gruncie rzeczy jest bardzo proste: za-

cznijmy inaczej traktować sami siebie, w domu, w pracy, na ulicy. Zmieńmy nastawienie, tylko trochę! 

Na takie „świąteczne”: uprzejme, życzliwe, tolerancyjne. Zacznijmy myśleć o sobie dobrze! 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzymy wszystkim i sobie: nie bądźmy straszni!  

Pięknego 2014! 

 

wtorek, 31 stycznia 2014 

Dlaczego? 

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie emigrują? Z powodów politycznych - to jasne. Za pra-

cą - tak. To dotyczy także części z nas, skupionych w organizacjach tworzących EDI'ego. Ale dlaczego 

emigrują ci, którzy pozornie nie muszą: mieszkają w stabilnym politycznie kraju i są na tyle wykształ-

ceni i/lub bystrzy, by pracę znaleźć lub zapewnić ją sobie we własnym zakresie? Dlaczego emigrują 

utalentowani Polacy? 

Z felietonu Daniela Rząsy (forsal.pl) wynika teza, że - jak w tytule filmu - pieniądze to nie wszystko. 

Chodzi o coś więcej, co w skrócie nazwać można przyjaznym państwem, a co przejawia się w co-

dzienności: przyjaznej administracji, równych chodnikach, dostępności do szkół czy opieki zdrowot-

nej. Słowem: w "łatwości" życia dzień po dniu. 

Autor jest zdania, że "część z nas emigruje, bo nie chce zwalczać niemal na każdym kroku państwa, 

które podkłada mu nogi. Ta grupa ludzi chce zamieszkać gdzieś, gdzie urzędnik nie uzna z góry, że są 

krętaczami i na pewno chcą naciągnąć urząd skarbowy; gdzie kierowca autobusu zatrzyma się i po-

czeka na przystanku, jeśli zobaczy, że ktoś biegnie do autobusu; gdzie nie trzeba za każdym razem 

udowadniać, że ma się dobre intencje."  

To smutne, ale... chyba jest w tym dużo prawdy. Pozostaje pytanie, czy "odpowiednie czynniki" zau-

ważają to zjawisko i czy są w stanie/chcą podjąć działania, by je powstrzymać lub odwrócić? To na 

nich - utalentowanych, bystrych, aktywnych ludziach - powinno państwu najbardziej zależeć. Dlacze-

go, skoro dzięki swym talentom wiele (pracę, dochody) potrafią zapewnić sobie sami, nie uczynić 

wysiłku, by chcieli je wykorzystać właśnie tu? Dlaczego nie miałoby nam się żyć łatwiej? 
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sobota, 5 kwietnia 2014 

W klapkach 

Rozejrzyjcie się. Jakieś 80% ludzi chodzi w klapkach. Chodzi o klapki na oczach. Nie widzicie? Prawdo-

podobnie też je macie! Spróbujcie choć trochę uchylić... 

Spora większość tzw. społeczeństwa żyje w schemacie: praca - dom - praca... A dom = klapki na no-

gach + telewizja. W klapkach na oczach i nogach widzi się strasznie wąsko, przeważnie tylko to, co 

bardzo blisko i przed albo w telewizji (czyli i blisko, i przed), no i dość trudno poruszać się "pełnym 

krokiem", a cóż dopiero biegać. W klapkach jest wygodnie, ciepło i nie trzeba się męczyć, także po to, 

by rozumieć. Ale niektórzy nie godzą się na tę "niewolę klapek", zrzucają je i pomimo tego, że jest 

trudniej, próbują inaczej: robią coś dla siebie, zostają wolontariuszami, działają w organizacjach poza-

rządowych, zakładają własne biznesy... Jakaś część z nich z natury rzeczy żyć w klapkach nigdy nie 

potrafiła.  

To są ludzie, którym "chce się chcieć". Czasem trudno jest zacząć. Pierwszy krok do wody bywa nie-

przyjemny: zimno, mokro... Ale po paru sekundach można się przyzwyczaić, a po kilku następnych 

jest świetnie i nie chce się wychodzić. Z perspektywy wody widać brzeg, na którym zostali ci wszyscy 

w klapkach, którzy nie widzą, nie wierzą i nie mogą lub nie chcą zrobić pierwszego kroku. 

W EDI'm chodzimy boso i rozglądamy się na wszystkie strony. Chcemy widzieć dużo i czuć grunt pod 

stopami. W naszych organizacjach robimy różne rzeczy: pomagamy mniejszościom (do niektórych 

sami należymy), zbliżamy ludzi, organizujemy imprezy duże i całkiem małe, a czasem dosłownie zbie-

ramy ludzi z ulicy i szukamy dla nich domów. No i ciągle chcemy się uczyć nowego, także, a może 

przede wszystkim, od siebie. Właśnie stąd wziął się EDI; jego też sami dla siebie zrobiliśmy. Cieszymy 

się, że w najbliższym tygodniu znów się spotkamy, a potem znów, i znów... W klapkach nigdy by się 

nie udało! 
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3. Spotkanie Partnerów, Ateny, Grecja, 10-15.04.2014 

Program spotkania 

10.04.2014, czwartek 

do 15.00 Przyjazdy, zakwaterowanie. Spotkania indywidualne.  

15.00 - 18.00 Zwiedzanie Aten. 

18.00 - 20.00 Spotkanie integracyjne, prezentacja partnerów.  

Przedstawienie i omówienie programu spotkania.  

20.00 - 21.30 Wspólna kolacja. 

 

11.04.2014, piątek 

11.00 - 16.30 Spotkanie projektowe pod honorowym patronatem Ambasady RP w Atenach.  

Bloki tematyczne:  

 Prezentacja projektu EDI – partnerzy, cele, działania; 

 Prelekcja i dyskusja nt. „Wzmacnianie działalności organizacji polonijnych”; 

 Prelekcja i dyskusja nt. „Marka Polska - możliwości współpracy z Polonią  

i Polakami za granicą”; 

 Część kulturalna. 

18.00 - 20.00 Przygotowanie materiałów i zaprojektowanie wystaw fotograficznych dokumentu-

jących przebieg projektu EDI. 

 

12.04.2014, sobota 

10.30 - 13.00 Messologi. Udział w uroczystościach obchodów 188 rocznicy Exodusu. Zapoznanie 

z historią i polskim udziałem w walkach wyzwoleńczych w Grecji. 

13.00 - 14.00 Zwiedzanie lagun Messologi i solanek w Turlidzie. 

17.15 - 18.30 Messologi, Urząd Miasta. Spotkanie z władzami lokalnymi. 

18.30 - 19.30 Zwiedzanie Muzeum Miejskiego. 

20.00 - 21.00 Messologi. Udział, jako część reprezentacji Polski, w paradzie miejskiej - tradycyj-

nej formie upamiętnienia Filhellenów poległych w walkach o niepodległość Grecji. 

21.30 Kolacja wielkanocna połączoną z greckim wieczorem muzycznym – Rebetika. Zapo-

znanie z tradycją greckiej Paschy. Pascha a Wielkanoc. Jak pielęgnować polskość  

w innej kulturze i religii? – wymiana doświadczeń, dyskusja. 

 

13.04.2014, niedziela 

10.30 - 14.30 Strongilovuni. Tradycja i tożsamość na poziomie lokalnym – warsztat.  

Prelekcja na temat serów i jogurtu greckiego – wizyta studyjna u producenta se-

rów Gratsanis.  

16.00 - 17.00 Spotkanie z historią – prezentacja nt. antycznej Grecji i wpływu historii na współ-

czesną kulturę, gospodarkę i społeczeństwo. 
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17.30 - 19.00 Zwiedzanie Kanału Korynckiego i starożytnego Koryntu. 

19.00 - 20.30 Przejazd do Aten. 

 

14.04.2014, poniedziałek 

9.30 - 12.00 Warsztaty projektowe nt. edukacji na rzecz integracji mniejszości narodowych na 

przykładzie Polaków w Grecji . 

13.00 - 15.00 Instytut Przywództwa Młodzieży Exelixis.  

Prezentacja i dyskusja nt. możliwości i form aktywizacji osób bezrobotnych w wa-

runkach recesji gospodarczej w Grecji. 

17.00 - 19.00 Podsumowanie wizyty -  wnioski, wyniesione lekcje. Wspólna redakcja sprawozda-

nia 

19.30 – 20.30  Kolacja pożegnalna. 

21.00 – 22.00 Wieczór muzyczny. 

 

15.04.2014, wtorek 

8.00  Śniadanie 

od 9.00 Pożegnania, wyjazdy. 

 

Gospodarz 

Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko” zaistniało w 2009 

roku, a powstało z potrzeby integracji rozproszonej Polonii grec-

kiej.  

W krótkim czasie zostaliśmy członkami Związku Emigrantów  

w Grecji i nawiązaliśmy kontakty z innymi związkami reprezentują-

cymi mniejszości etniczne.  

Jesteśmy również członkami Europejskiej Unii Wspólnot Polonij-

nych.   

Nasze cele statutowe zakładają: 

 szeroko pojętą działalność kulturalno-edukacyjną wśród dorosłych, poprzez organizowanie im-

prez popularyzujących kulturę, sztukę, literaturę i wiedzę o Polsce i Polakach, oraz dbałość  

o język polski; 

 podtrzymywanie tożsamości narodowej Polaków w Grecji poprzez kultywowanie  tradycji  

i zwyczajów podczas obchodów i  uroczystości zarówno laickich jak i religijnych, zgodnie z ka-

lendarzem polskim, gdyż jest różnica w stosunku do greckiego; 

 popularyzacja i promocja kultury i tradycji polskiej w społeczeństwie greckim dla lepszej in-

tegracji środowiskowej na szczeblu lokalnym; 
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 przybliżanie Polakom wiedzy historycznej o kulturze i cywilizacji Grecji, wiedzy o życiu 

współczesnym, obyczajach i tradycjach, oraz realiach życia codziennego, uczulanie na odmi-

enność, uświadamianie pozytywnych stron wyrozumiałości i tolerancji. 

Powyższe cele i zadania realizujemy obecnie poprzez uczestnictwo w projekcie „Edukacja Dla Integra-

cji”, pracując wraz z organizacjami partnerskimi nad tematem akceptacji różnorodności kulturowej  

i religijnej oraz integracją grup mniejszościowych.  

 

Formy i metody działalności Zrzeszenia 

Podstawową formą działań są spotkania, podczas których stosujemy metody nieformalnej edukacji za 

pomocą wielopłaszczyznowego oddziaływania audiowizualnego. Uważamy, że najlepiej pracować 

wspólnie i aktywizować do działania, zachęcając i podtrzymując przekonanie o wartościach pozytyw-

nych każdego kto coś z siebie daje. Przeważa więc metoda doceniania i pochwał. 

Od początku w naszych rocznych planach ujmujemy obchody świąt obu państw, cykliczne spotkania 

informacyjne, wycieczki integracyjne połączone ze zwiedzaniem zabytków archeologicznych, z któ-

rych słynie Grecja, połączone z prelekcjami na temat historii obu narodów. Uczestniczymy w oficjal-

nych obchodach ważnych rocznic i świąt, gdzie nasze Zrzeszenie reprezentuje Polonię Grecką.  

Formy przekazu medialnego to strona internetowa, FB i współpraca z prasą polonijną. 

Pomimo ogromnego kryzysu ekonomicznego, staramy się podtrzymywać naszą działalność i przycią-

gać zainteresowanie tych, którzy na stałe zamieszkują na terenie Grecji. Współdziałamy z innymi or-

ganizacjami polonijnymi oraz pozarządowymi organami greckimi, jak również z innymi związkami 

mniejszościowymi.  Najważniejszym i najcenniejszym dla naszej działalności jest uczestnictwo w mię-

dzynarodowym projekcie EDI, które umożliwiło nam poznanie  środowisk polonijnych w siedmiu kra-

jach partnerskich, wymianę doświadczeń oraz poznanie innych dobrych praktyk w dziedzinie działal-

ności polonijnej. Z nawiązanych kontaktów rodzą się nowe projekty działań na rzecz środowisk polo-

nijnych. 

 

O specyfice i inności Grecji 

Przystępując do realizacji projektu EDI, znaleźliśmy się w gronie dziewięciu innych krajów europej-

skich rozmieszczonych na osiach wschód – zachód i północ – południe. 

Na mapie państw biorących udział w tym projekcie, Grecja jest jedynym krajem śródziemnomorskim, 

krajem południowców – o odmiennej kulturze, dziejach, normach społecznych i wartościach religij-

nych.  

Dla Polaków emigrujących z kraju ojczystego, znaleźć się w Grecji, to znaleźć się w „innym świecie”: 

inny klimat oraz uwarunkowania geograficzne. W takiej rzeczywistości każdy Europejczyk – turysta 

może się czuć jak w raju, Europejczyk – mieszczuch może uważać, że postrzegana tu prostota często 

graniczy z prymitywem i jest do zaakceptowania jako ciekawa przygoda. Dla Europejczyka, który 

mieszka w Grecji, to często nie do końca pojęta różnica kultury i obyczajów, a co za tym idzie – od-

miennego stylu życia.  
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Akropol i bogactwo innych ruin pozostałych z czasów starożytnych przypominają, że to kolebka kultu-

ry, ojczyzna filozofów i tak bliskiej nam demokracji – do której często się odnosimy w naszym życiu.  

Z drugiej strony, rzeczywistość europejska dla Greków jest zewnętrzną innością, przenikającą w ich 

życie stopniowo i nie bez trudu akceptowaną, wywołując mieszane uczucia, mające podstawę w tej 

inności otoczenia, stylu życia, mentalności i przyzwyczajeń rdzennych mieszkańców tego kraju.  

Nieuniknionym następstwem zróżnicowania jest konfrontacja kultury europejskiej z kulturą grecką. 

Żeby zrozumieć Greków trzeba poznać te różnice - żeby żyć w Grecji trzeba starać się zaakceptować  

i przybliżyć to, co dla nas odmienne i odległe.  

Naszym celem było zapoznać  projektowych partnerów z realiami życia Europejczyków-Polaków żyją-

cych w realiach greckich i silnie  związanych z tradycją narodową i ortodoksyjną. Chcieliśmy jednocze-

śnie pokazać nasze starania o pokonywanie barier i ksenofobii, poprzez interkulturowe inicjatywy 

poznawania swoich tradycji i ich wzajemnego akceptowania. 

Mobilność w ramach projektu EDI w Grecji miała miejsce w dniach 10 – 14 kwietnia 2014 roku.   

W tych dniach przypadała 188. rocznica Exodusu w Mesologgi i był to okres przedwielkanocny,  

a zatem okazja do zaprezentowania dwóch rodzajów wydarzeń:   

- jednego o charakterze historyczno-patriotycznym,  

- drugiego – o charakterze religijno-obyczajowym.  

Miejscem realizacji programu były Ateny i Mesologgi (miasto oddalone o około 250 km od Aten).  

Zarówno termin, jak i miejsca były wybrane zgodnie z  programem, który uwzględniał:  

 Ateny - jako miejsce aktywności Zrzeszenia Polaków w Grecji, oraz miejsce konferencji poświę-

conej promocji Polski i marki „Polska”, a także działalności większości organizacji Polonii Greckiej 

 Mesologgi - rokroczne uroczystości obchodów rocznicy (188) Exodusu w  Mesologgi, gdzie w Le-

gionach Cudzoziemskich Polacy walczyli o wyzwolenie Grecji. Data obchodów przypada zawsze 

na sobotę przed Niedzielą Palmową – (12.04.2014 r.) 

 Zapoznanie się z obchodami greckiej – ortodoksyjnej Wielkanocy.  

 

Wieczór tego samego dnia – 12.04.2015 – świętowany hucznie w Grecji, zaplanowaliśmy jako uroczy-

stą kolację, związaną z tradycjami greckiej Paschy, pomimo że zgodnie z kalendarzem wschodnim 

Wielkanoc wypadała 20 kwietnia. 

Jako Polacy mieszkający w Grecji, chcieliśmy „na wstępie” zapoznać naszych partnerów projektowych 

z odmiennością kultury tego kraju, aby podczas pobytu nie czuli się „obco”. 

 

Stosowane formy/metody edukacji dorosłych w zakresie integracji 

Konferencja – prezentacja – prelekcja – referat – odczyt – pokaz AV – dyskusja i inne. 

Mając na uwadze to, że wprowadzenie w świat lokalnego dziedzictwa kulturowego stanowi istotny 

element integracji europejskiej, wybraliśmy metodę podającą przekazu informacji, w różnych for-
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mach komentarzy słownych, takich jak: odczyty, prelekcje, referaty, opowiadania, dyskusje. Po-

nieważ program obejmował uczestnictwo całej grupy, więc przeważały metody grupowe, zaś indy-

widualne (spotkania) należały do pozaprogramowych. 

Podczas konferencji zorganizowanej dla grupy EDI zastosowaliśmy formy bloków tematycznych  

z referatem pt. „Rozproszone światło Hellady” i prelekcją nt. specyfiki „kultury bezpośredniej” we 

współczesnej Grecji, autorstwa filologa-dziennikarki Beaty Żółkiewicz oraz mini scenki rodzajowej 

„Dialogi Boskie”, autorstwa Mileny Budek (przedstawiającej m.in. najbardziej charakterystyczne gesty 

i mimikę – tzw. „język migowy” używany na co dzień przez Greków). 

Prezentacja zawierała elementy mówiące o koegzystencji różnych kultur w jednym regionie, złożone-

go systemu wartości autochtonów i cudzoziemców, ich przenikaniu wzajemnym, podobieństwach  

i różnicach. Dzięki przekazanym informacjom uczestnicy spotkania mogli rozszerzyć swoją wiedzę  

o kulturze współczesnej Grecji. 

Planując program przyjęcia grupy EDI wybraliśmy tematy główne, które zostały przedstawione na-

szym kolegom i koleżankom z krajów partnerskich:  

1. Promocja Polski w Grecji: Promocja Marki „Polska”, Polonia Grecka Wczoraj i Dziś; 

2. Blok historyczno-patriotyczny: Obchody Rocznicy Exodusu w Mesologgi; 

3. Blok obyczajowo-religijny: Wielkanoc w Grecji - obchody Paschy ortodoksyjnej;  

4. Spotkanie dotyczące sytuacji imigrantów w Grecji. 
 

Ad. 1. Blok poświęcony promowaniu Polski to konferencja podzielona na części tematyczne:  

a). Promocja Marki „Polska” – prezentacja z pokazem slajdów na ekranie, prowadzona przez kierow-

nika WPHI przy Ambasadzie RP w Atenach – p. M. Gojdź 

b). Prelekcja z pokazem slajdów nt. Polonia Grecka Wczoraj i Dziś – prezentowana przez działacza 

polonijnego – pana Marka Nadolskiego  

c). Przedstawienie związków polonijnych działających w Atenach – w formie referatów:  

- Towarzystwo Kultury Polskiej im. J. Słowackiego – prezes Anna Leonhard - Benaki 

- Związek Sportowy „Panpolonikos” – prezes Marek Hopko  

- niezrzeszeni literaci – Maria Soroń  

- Chór Dziecięcy  – Tamara Gutomska 

Prezentacje kończyły się panelami dyskusyjnymi dotyczącymi przedstawianych tematów.  

Uczestnicy konferencji poznali prężną działalność WPHI w Atenach oraz otwartość na udział organi-

zacji polonijnych w promowaniu marki „Polska” – innowacyjne metody wymiany informacji o poten-

cjale gospodarczym obu krajów.  

Zapoznali się także z wachlarzem aktywności różnych związków polonijnych w Atenach i przedstawili 

swoją działalność w partnerskich krajach.  
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Ad. 2. Blok historyczno-patriotyczny składał się z różnorodnych form grupowej edukacji niekonwen-

cjonalnej: 

- wycieczka do miejscowości Mesologgi – miejsca Exodusu;  

- odczyt opisujący historię walk o miasto i tragiczny Exodus – Beata Żółkiewicz; 

- spotkanie z merem miasta (z tłumaczeniem); 

- zwiedzanie siedziby Urzędu Miasta; 

- zwiedzanie Muzeum Byrona; 

- obejrzenie galerii malarstwa poświęconego bohaterom regionu Mesologgi – wśród nich portretu 

Polaka – niezidentyfikowanej postaci i autora –  zrodziła się idea jego identyfikacji; 

- udział w oficjalnych obchodach 188. Rocznicy Exodusu, oraz złożenie wieńca pod pomnikiem pole-

głych Legionistów oraz Polaków - wraz z przedstawicielami placówek  dyplomatycznych, w tym Kon-

sulatu RP w Atenach; 

- obejrzenie pochodu orkiestr i grup przedstawiających regionalne stroje okolicznych miejscowości 

oraz pokazu akcesoriów wojennych z czasów walk niepodległościowych.  

Uroczystości te były lekcją historii miasta, o którego wyzwolenie walczyli m.in. Polscy Legioniści 

i wybitny poeta Byron. Historii mało znanej nam – Polakom.  Grupa EDI miała zaszczyt złożyć hołd 

poległym, pod pomnikiem upamiętniającym tamte wydarzenia. 

Podczas pochodu poznaliśmy bogactwo strojów ludowych z tego regionu i podziwialiśmy grupy 

młodzieży (dziewczęta i chłopcy) ze szkół podstawowych i średnich. Z dumą maszerowali w paradzie, 

przy boku ojców i matek, oraz dziadków i babć, nosząc stroje szyte na wzór dawnych wojowników. 

Pochód był ożywieniem dawnych  wartości,  ilustrował trwałość tradycji i dziedzictwa historycznego, 

dziejów, które napiętnowały losy pokoleń mieszkańców miasta i okolic. Przekonaliśmy się, że w tym 

miejscu ochrona i kultywowanie tych szczytnych tradycji jest przekazywana potomnym, prezentowa-

na żyjącym i pomnażana dla tych, którzy przyjdą kiedyś. Taka podróż w przeszłość odbywa się co 

roku. Uczestniczą w niej i mieszkańcy miasta oraz okolicznych wsi, i tysiące przyjezdnych. Dzięki niej 

pogłębiamy swoją wiedzę historyczną i pamięć o spoczywających tam Polakach. Przez uczestnictwo w 

całości obchodów utrwalają się w naszej pamięci tragiczne losy miasta Mesologgi i naszych rodaków 

poległych w walkach o jego suwerenność. 

Zrzeszenie „Mieszko” co roku bierze udział w uroczystościach i co roku odkrywamy nowe wartości 

przekazywane przez organizatorów tego święta historycznej i narodowej dumy Greków. Chcieliśmy 

się podzielić przeżyciami i wrażeniami z naszymi partnerami projektowymi oraz przekazać wiedzę  

o spoczywających tam Polakach-Legionistach.  

Ad. 3. Blok obyczajowo-religijny charakteryzował się aktywnym udziałem wszystkich członków grupy 

EDI. Był formą doświadczenia polegającego na praktycznym poznaniu Świąt Wielkanocnych w Grecji, 

po grecku i wśród Greków.  

Polacy w Grecji ustawowo obchodzą Wielkanoc według kalendarza wschodniego, czyli wspólnie  

z Grekami. Rzadko wypada to w tym samym czasie, co Wielkanoc katolicka. Stąd też zrodziła się tra-
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dycja Polskiego Śniadania Wielkanocnego, organizowanego przez nasze Zrzeszenie wtedy, kiedy jest 

różnica dat. Obchodzimy więc Wielkanoc katolicką z rodakami, ale nie tylko i staramy się przy tej oka-

zji dzielić swoimi greckimi doświadczeniami natury kulinarnej i znajomością zwyczajów greckich. Po-

nieważ różnią się od polskich – chcieliśmy pokazać naszym projektowym partnerom ich odmienność  

i specyfikę. 

Jako miejsce  realizacji tego bloku tematycznego wybraliśmy tawernę grecką znaną w  okolicy ze swej 

regionalnej kuchni.  

Po pogadance na temat zwyczajów świątecznych w kościele ortodoksyjnym nastąpiła prezentacja 

świętowania w tawernie. Kolejno miały miejsce pokazy: 

 powitanie przez ludowy zespół taneczny – szpaler tancerzy częstował każdego tradycyjnym ci-

asteczkiem (koulouraki) i kieliszkiem greckiego ouzo, tak jak to gospodarz robi w domu; 

 muzyka i śpiewy ludowe w wykonaniu zespołu regionalnego; 

 pokaz tańców ludowych z kilku regionów Grecji; 

 nauka tańców greckich dla naszej grupy przez członków zespołu;                       

 wspólne tańce greckie z obecnymi w tawernie Grekami; 

 stukanie się czerwonymi pisankami - zwyczaj grecki – odpowiednik naszego dzielenia się 

święconym jajkiem; 

 degustacja tradycyjnych potraw serwowanych przy stołach wielkanocnych.  

Wielkanoc to największe święto  dla Greków. Wiąże się z tym szereg bardzo wiernie przestrzeganych  

obyczajów ortodoksyjnych i regionalnych, które chcieliśmy zademonstrować „w praktyce” – po 

prostu je przeżyć.  

Gdziekolwiek w Grecji się spędza te święta, jest to zawsze duży krąg rodziny bliższej i dalszej oraz 

przyjaciół. Zwyczajowo wyjeżdża się w rodzinne strony, poza miasto – my też tak zrobiliśmy – wybie-

rając wiejską tawernę. Świętowanie Paschy jest radosne, są pełne stoły, muzyka, śpiewy i tańce trwa-

ją do świtu. Ale wszystko jest inaczej niż w Polsce. 

Dzięki zespołowi ludowemu, grupa EDI nie tylko podziwiała tańce greckie, ale też wspólnie z Grekami 

je tańczyła. Atmosfera była bardzo przyjazna, pomimo niemożności porozmawiania z Grekami (nie są 

oni skorzy do nauki języków obcych, więc ich nie znają, albo słabo). Muzyka i taniec jednoczyły mię-

dzynarodową grupę. Potwierdza się powiedzenie, że „muzyka łagodzi obyczaje”.  Patrząc z boku na tę 

wspólną zabawę, można by powiedzieć, że wszyscy się znają i „kochają”.  

Prezentacja Wielkanocna była „żywym” potwierdzeniem integracji różnych kultur i akceptacji obcych 

nam wcześniej obyczajów. Uczestnictwo Polaków w obchodach greckiej Paschy było przejawem 

otwartości, wzajemnej tolerancji i szacunku.  

Ad. 4. Partnerzy z ośmiu krajów europejskich uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Minister-

stwa Opieki Zdrowotnej – Doradcy ds. Ochrony Zdrowia Imigrantów i Prezesa Związku Imigrantów  

w Grecji. Poruszono sprawy sytuacji imigrantów na terenie Grecji oraz planów stworzenia Centrum 

Multikulturalnego i Centrum Mediów Zagranicznych. Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym 

na temat bezrobocia wśród imigrantów - fundamentalny problem natury ekonomicznej, wynikający  

z braku kwalifikacji cudzoziemców poszukujących pracy w Grecji, oraz słabej znajomości języka grec-

kiego. 
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W obecnym kryzysie Urząd Miejski Aten zaniechał bezpłatnego prowadzenia kursów języka greckiego 

dla cudzoziemców, co automatycznie przenosi ten ciężar na instytucje pozarządowe. 

Postulowano poszukiwanie wartościowych inicjatyw podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pro-

fesjonalnych kompetencji pracowników organizacji pozarządowych mogących pomóc w poszukiwa-

niu pracy, sprawdzaniu wymaganych kwalifikacji i sposobów dokształcania, prowadzących do integra-

cji z rynkiem pracy.  

Grecja, zaliczana do grupy krajów śródziemnomorskich, jest pozytywnie nastawiona do edukacji nie-

formalnej w zakresie likwidacji bezrobocia, uważając tę formę jako „zbiornik zasobów” dla gospodar-

ki. Waga problemu spoczywa więc na związkach pozarządowych. 

 

Czego można się od nas nauczyć? 

Każda organizacja partnerska projektu EDI prezentuje swoją aktywność i dzieli się doświadczeniami  

oraz dobrymi praktykami. Mają one charakter wielokulturowy, co wynika z naszego życia poza grani-

cami Polski., więc i my przekazaliśmy cząstkę naszych doświadczeń z życia w Grecji, a przede wszyst-

kim naszą tolerancję na odmienność, z którą się stykamy w życiu codziennym. 

Jako Polacy mieszkający w Grecji, chcieliśmy przybliżyć pozostałej części grupy EDI, to, co wydaje się 

być interesujące i ważne w kulturze każdego państwa – elementy współczesnego życia, ważne mo-

menty historyczne oraz  popularne obyczaje. Wykorzystaliśmy „to, co się działo” faktycznie w kalen-

darzu greckich wydarzeń, w czasie mobilności EDI.  

Postawiliśmy na indywidualny wkład każdego uczestnika, poprzez czynny udział w zaprogramowa-

nych uroczystościach, wzbogacony i ilustrowany przygotowanymi materiałami związanymi tematycz-

nie: opisami, referatami, odczytami i prelekcjami.  

Oprócz powyższych zagadnień programowych, uczestnicy mobilności mieli okazję wymiany opinii, 

wzięcia udziału w dyskusjach i podzielenia się wrażeniami podczas warsztatów podsumowujących 

zamykających całość programu.  

 

Co dał nam projekt EDI? 

EDI stał się dla nas praktyczną lekcją realizacji wielkiego projektu od początku do końca – największe-

go projektu w Europie.  

Najważniejsze było wypracowanie celów i zadań – edukacja na temat wielokulturowej różnorodności, 

formach i metodach sprzyjających integracji grup mniejszościowych i pomnożenie naszej wiedzy  

o działaniach stosowanych przez partnerów, dzięki prezentacji dobrych praktyk i wzajemnym dziele-

niu się doświadczeniami. Zetknęliśmy się „na żywo” z nowymi ludźmi, organizacjami, związkami, or-

ganami państwowymi, przedstawicielami rządowymi i dyplomatami, współpracowaliśmy z mediami 

tradycyjnymi i internetowymi. 

Najcenniejsze są nawiązane kontakty osobiste, które z każdą mobilnością się zacieśniały, oraz współ-

praca między organizacjami polonijnym, w  wyniku której powstają nowe plany wspólnych projektów 

i dalszej współpracy na terenie „otwartej” Europy. 
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Nauczyliśmy się więcej o specyfice i różnorodności środowisk polonijnych w krajach partnerskich. 

Utrzymujemy stały kontakt medialny i na bieżąco analizujemy nowe możliwości działania.  

Zupełnie nowym doświadczeniem dla nas było pojawienie się już podczas drugiej mobilności, niefor-

malnej grupy sympatyków projektu EDI, którzy na własny koszt przyjeżdżali na następne mobilności, 

brali udział w naszych zadaniach jako słuchacze i zachęcali nas do podejmowania dalszych tego typu 

inicjatyw. Zdobyliśmy grono bezinteresownych przyjaciół w krajach partnerskich i w Polsce, a przyjaźń 

buduje, mobilizuje i zobowiązuje - jest motorem do dalszej aktywności.  

Projekt EDI został szczególnie wyróżniony zainteresowaniem dyrekcji Departamentu do Spraw Polonii 

i Polaków za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wizytą Pana Piotra Strutyńskiego  podczas 

naszej podsumowującej ostatniej mobilności, gdzie wyraził on swoje uznanie dla całego przedsię-

wzięcia i udzielił wielu cennych rad odpowiadając na pytania uczestników końcowego panelu dysku-

syjnego. Pozytywne postrzeganie projektu EDI przez polski organ rządowy, za osiągnięcia projektowe, 

są dla nas szczególnie ważne, gdyż działamy na tym samym polu. Uzyskujemy tym samym dodatkowe 

bodźce do kreatywnych inicjatyw na przyszłość.  

Projekt EDI to zastrzyk pozytywnej energii dla nas - jako działaczy polonijnych. Jego rezultaty dedyku-

jemy naszym Rodakom gdziekolwiek ich los rzucił. 

 

3 pytania do…  Joanny Wypych, lokalnej koordynatorki projektu w Grecji 

 

Jak to się stało, że zdecydowałaś się związać swą aktywność zawo-

dową z działalnością w organizacji pozarządowej? 

Muszę przyznać, że po przyjeździe do Grecji całkowicie odcięłam się od 

„polskości”. Dopiero po 10 latach zaczęło brakować mi naszego języka, 

kultury i kontaktu ze środowiskiem. Lubiąc angażować się w grupowe 

przedsięwzięcia, trafiłam na Zrzeszenie, gdzie poznałam fantastycznych 

ludzi, z którymi wspólnymi siłami realizujemy plany. Cieszę się, że orga-

nizacja rozwija się i jest coraz bardziej rozpoznawalna, także poza Gre-

cją. 

 „EDI” oznacza dla Ciebie… 

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

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

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

gnięć 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 moż-

liwość poznania na płaszczyźnie prywatnej wielu ciekawych i dynamicznych ludzi. 

Czym zajmujesz się poza pracą? 

Poznawaniem Grecji, jej przebogatej kultury, ciekawego języka, zawiłej historii i żywej tradycji, będę 

chyba zajmować się zawsze. Grecja to mój żywioł, prawdziwa miłość od pierwszego wejrzenia i chyba 
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przeznaczenie! W wolnych chwilach uwielbiam włóczyć się po galeriach, muzeach, sklepikach z lokal-

nymi wyrobami i żywnością. Lubię odkrywać jakie wspaniałości potrafi stworzyć człowiek, gdy szanuje 

swoje lokalne tradycje, przyrodę i drugiego człowieka. 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

sobota, 19 kwietnia 2014 

Lekcje integracji 3 

"Mobilność" w Grecji za nami, kolejne lekcje w nas. (Jak zawsze) spotkaliśmy się w unikalnym składzie 

i w unikalnym miejscu o unikalnej specyfice. Ta mieszanka w ciągu pięciu aktywnych dni musiała 

przynieść efekty edukacyjne i mnóstwo wrażeń. 

 

"Ważna była możliwość spotkania interesujących, nieszablonowych osób prowadzących różnorodną 

działalność profesjonalną i działających na rożnych polach. To pozwoliło na wymianę doświadczeń 

profesjonalnych i osobistych oraz nawiązanie kontaktów z Polakami zamieszkującymi w innych kra-

jach. Chciałabym, żeby kontakty i więzi, które zapoczątkowało to spotkanie, przerodziły się w trwałą 

współpracę i były zalążkiem nowych przyjaźni. Nauczyłam się tolerancji, cierpliwości i wyrozumiałości 

dla innych i ich pracy; doceniłam też spontaniczność i umiejętność reorganizacji w sytuacjach nie-

przewidywalnych." 

Agata, Francja 

 

"Nauczyłam się patrzenia na różnych ludzi, z różnych krajów i z różnym doświadczeniem pod kątem 

cech wspólnych, łączących oraz mocnych stron. To wszystko jest bardzo ważne dla aktywizacji ludzi, 

budowania sieci współpracy i zapoczątkowania głębszego współdziałania w pewnych aspektach oraz 

przekazywania wiedzy dalej." 

Kamila, Niemcy 

 

"Pogłębiłam swoją wiedzę na temat aktywnej społecznie Polonii w rożnych krajach UE. Mogłam prze-

dyskutować ważne dla naszej organizacji tematy. W praktyce wykorzystam nie tylko nowe kontakty, 

ale także rozwiązania dotyczące sposobu organizacji "mobilności". Poznałam środowisko Polaków 

mieszkających w Grecji i kulturę tego kraju." 

Magda, Czechy 

 

"Ważną lekcją było poznanie sposobów i form aktywizacji społecznej i zawodowej imigrantów w sy-

tuacji kryzysu w kontekście specyfiki wynikającej z kultury i organizacji społeczeństwa greckiego. Bu-

dujący jest wniosek, że polska społeczność za granicą w obliczu trudności okazuje się zorganizowana  



- 46 - 
 

 

i aktywna. Po raz kolejny utwierdziłam się w przekonaniu, że dla skutecznego działania bardzo ważna 

jest współpraca wynikająca z zaufania i świadomości, że obok stoi partner, na którym można pole-

gać." 

Jagoda, Polska 

 

"Dla mnie najważniejsza była możliwość spotkania z rodakami z Polski i innych krajów. Z przyjemno-

ścią słuchałam i używałam naszego języka, o który u nas na Łotwie jest coraz trudniej. Bardzo miło 

było poznać kulturę i historię Grecji i odkryć, że i tu Polacy mieli udział w odzyskaniu niepodległości." 

Ilona, Łotwa 

 

"Po raz kolejny (to moja druga "mobilność" w ramach projektu) "odkryłem", jak wiele daje praca  

w grupie i wspólne rozwiązywanie problemów w dobrej atmosferze i z pozytywnym nastawieniem. 

Szczególnie, jeśli grupę tworzą ludzie aktywni, z pomysłami i szukający wyzwań. Wyjeżdżam z pomy-

słami na wsparcie imigrantów w trudnej sytuacji na rynku pracy, które mam zamiar wykorzystać  

u mnie w Holandii." 

Marek, Holandia 
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Mobilność Grecja… 
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4. Spotkanie Partnerów, Malmö, Szwecja, 08-12.05.2014 

 

Program spotkania 

 

08.05.2014 czwartek  

13.00 - 20.00  

 

Przyjazdy, zakwaterowanie w hotelu.  

od 15.00  Spotkanie w lokalu osiedlowym, przygotowanie wysta-

wy fotograficznej.  

20.00 - 22.00  Wspólna kolacja. Powitanie partnerów.  

 

 

09.05.2014 piątek  

08.00 - 09.00  

 

Śniadanie.  

09.30 - 11.00  Ratusz Miejski Miasta Malmö. „Miasto Malmö i szwedz-

ki system wspierania mniejszości etnicznych” - Kent 

Andersson, Burmistrz Malmö, Przewodniczący Rady 

Miejskiej i Nihad Pasalic, Sekretarz Rady Miejskiej.  

11.00  Zwiedzanie Malmö.  

14.30 - 15.30  Lunch.  

15.30 - 17.30  Odpoczynek, czas wolny.  

18.00  Spotkanie w Parafii Polskiej Misji Katolickiej  

Referat:  

„Rola folkloru w utrzymaniu tożsamości narodowej” – 

Choreograf zespołu „Kwiaty Polskie” Maria Tatusch.  

18.30  Występ zespołu „Kwiaty Polskie”, 3 grupy wiekowe.  

19.00  Wspólna kolacja.  

 

10.05.2014 sobota  

08.00 - 09.00  

 

Śniadanie.  

10.30 - 12.30  Konferencja i wystawa fotograficzna nt. pracy i postę-

pów projektu „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla 

Integracji” - Studiefrämjandet (Ośrodek Szkoleniowy).  

- Prezentacja Partnera: Zrzeszenia Organizacji Polonij-

nych w Szwecji – Teresa Sygnarek, Prezes Zrzeszenia;  

- Prezentacja obecnych Partnerów – po 10 min.;  

- Omówienie dotychczasowej realizacji projektu – Jaro-

sław Zarychta, przedstawiciel organizacji koordynującej.  

 

12.30 - 13.00  Przerwa na kawę.  
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13.00 - 15.00  - „Działalność Ośrodka Studiefrämjandet dla mniejszości 

etnicznych” – Claudia Cirnski, Kierownik Ośrodka;  

- „Współpraca Polonii z polskimi partnerami. Plan MSZ 

Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą” – Teresa Sygna-

rek;  

- „Znaczenie przedsięwzięć polonijnych dla utrzymania toż-

samości narodowej” – Janusz Szkwarek, Sekretarz Zrzesze-

nia;  

- ”Polska tożsamość narodowa na Litwie” - Ryszard Kuźmo, 

Rektor Uniwersytetu III wieku w Wilnie, organizacji partner-

skiej w projekcie.  

 

15.00 - 16.00  Lunch w Ośrodku Szkoleniowym  

16.00 - 19.00  - Prawa mniejszości etnicznych w Szwecji: SIOS, Szwedzki 

Związek Organizacji Etnicznych w Szwecji” – Maria Olsson, 

Przewodnicząca SIOS;  

- ”Polska tożsamość narodowa w krajach Unii Europejskiej” - 

Tadeusz Adam Pilat, Prezydent Honorowy Europejskiej Unii 

Wspólnot Polonijnych;  

- Dyskusja i wymiana doświadczeń;  

- Opracowanie wniosków i apelu.  

 

19.00 - 21.00  Biesiada z piosenką. Grają Sylwester Bogelund  

i Janusz Wiltgren.  

Wspólna kolacja w trakcie Biesiady.  

 

11.05.2014 niedziela 

08.00 - 09.00  

 

Śniadanie  

09.30 - 11.30  Warsztaty dot. sprawozdania śródokresowego – omówienie 

dokumentu, dyskusja.  

11.30 - 12.00  Przerwa na kawę.  

12.00 - 13.30  Warsztaty dot. sprawozdania śródokresowego – wspólna 

redakcja fragmentów sprawozdania.  

14.00 - 15.00  Lunch.  

16.00 - 18.00  Jak Szwecja radzi sobie z wielokulturowością  

i wieloetnicznością? – spacer roboczy po wielokulturowej 

dzielnicy „Möllan”, prelekcja – Teresa Sygnarek, Prezes ZOP.  

19.00  Wspólna kolacja.  

 

12.05.2014 poniedziałek  

08.00 - 09.00  

 

Śniadanie.  

Od 9.00  Spotkania dwustronne partnerów. Pożegnania, 

wyjazdy.  

 

 



- 50 - 
 

 

Gospodarz 

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji jest organiza-

cją federacyjną powstałą w 1977 roku i zrzeszającą obecnie 

29 polonijnych związków o różnym profilu działalności na 

terenie Szwecji. Zrzeszenie działa na rzecz integracji organi-

zacji polonijnych i ich członków ze społeczeństwem szwedz-

kim oraz reprezentuje ich interesy wobec władz szwedzkich 

i polskich. Jednym ze statutowych celów działalności Zrze-

szenia jest edukacja i działalność kulturalno-oświatowa skie-

rowana zarówno do dorosłych, jak i młodzieży.   

W skład Zrzeszenia wchodzą trzy zespoły folklorystyczne, 

kluby sportowe, organizacje kobiece i dla seniorów, teatr, organizacje kulturalne i inne. Zrzeszenie 

Organizacji Polonijnych w Szwecji jest organizacją członkowską Europejskiej Unii Wspólnot Polonij-

nych, Rady Polonii Świata i SIOS, Szwedzkiego Związku Organizacji Etnicznych skupiającego 22 fede-

racyjne organizacje etniczne z ok. 80 000 członków indywidualnych. 

 

Przykłady zrealizowanych działań/projektów 

 W latach 2002-2014 Zrzeszenie zorganizowało 17 konferencji, w tym wiele międzynarodowych  

o różnej tematyce, jak np. sympozjum naukowe we współpracy z renomowaną wyższą szkołą tech-

niczną Chalmers, konferencje dla nauczycieli języka polskiego w Szwecji, konferencję Media Polonijne 

w Europie i wiele innych. 

 Wiele projektów Zrzeszenia realizowanych jest w ramach współpracy regionalnej organizacji 

członkowskich w 3 regionach: Malmö, Göteborg i Sztokholm. Są to m.in. imprezy pt. Dni Polskie lub 

koncerty charytatywne i festiwale. 

 Cyklicznym projektem są Dni Polskie organizowane w 3 regionach Szwecji: Malmö, Göteborg, 

Sztokholm. Grupą odbiorczą jest zarówno społeczeństwo szwedzkie, jak i Polonia i Polacy zamies-

zkujący w Szwecji. Tematyka i sposób zorganizowania Dni Polskich jest co roku różna. W 2015 r. Dzień 

Polski w południowej Szwecji, w Malmö, program obejmował m.in.:  

1. Część dla dzieci i młodych rodziców: najmłodsza grupa dzieci z Ogniska „Kwiaty Polskie” przed-

stawiła spektakl teatralny „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”, po czym zorganizowana była 

zabawa-maskarada dla polskich dzieci.  

2. Część informacyjna dla Polonii i nowo przybyłych do Szwecji Polaków: stoiska informacyjne i in-

dywidualne konsultacje z przedstawicielami Ambasady RP, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

z Polski, Biura Pośrednictwa Pracy, Biuro Ubezpieczeniowe Folksam, firmy polonijne w południ-

owej Szwecji. 

3. Część informacyjna dla społeczeństwa szwedzkiego: informacja Polish Tourist Organisation, Pol-

ferries, Unity Line, polski zakład dentystyczny 

4. Część kulturalna: występy polskich artystów w Szwecji, kabaret polonijny z Göteborga.  
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Stosowane formy/metody edukacji dorosłych w zakresie integracji 

 Zrzeszenie prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do nowo przybyłej emigracji poakce-

syjnej. Są to kursy języka szwedzkiego, spotkania informacyjne z urzędami szwedzkimi i kursy 

branżowe. Celem działalności jest integracja ze społeczeństwem szwedzkim, ułatwienie wejścia na 

szwedzki rynek pracy i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

 Wiele organizacji Zrzeszenia prowadzi działalność edukacyjno-oświatową o różnej tematyce: np. 

klub dyskusyjny Dialog, Kluby Seniora. 

 Edukacja skierowana do dzieci i młodzieży ma na celu przede wszystkim poznanie historii i kultury 

kraju pochodzenia. W latach 2014-2015 Zrzeszenie organizowało m.in. obozy edukacyjne dla dzieci  

i młodzieży pt. „Jestem dumnym Polakiem”. Każdy obóz obejmował poszczególny okres z historii 

Polski, od legend związanych z powstaniem państwa polskiego aż do II wojny światowej. 

 

W EDI’m… 

W ramach projektu „Edukacja dla Integracji” Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji zorganizo-

wało mobilność pt. „Być obywatelem Unii Europejskiej. Utrzymanie i krzewienie tożsamości narodo-

wej – wymiana doświadczeń z UE”. Głównym punktem mobilności była konferencja, podczas której 

problematyka tożsamości narodowej omawiana była w wielu referatach podczas konferencji, m.in. 

przez Marię Olsson, przewodniczącą SIOS, Szwedzkiego Związku Organizacji Etnicznych oraz Tadeusza 

Adama Pilata, prezydenta honorowego EUWP, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.  

Partnerzy zapoznali się ze szwedzkim systemem wspierania mniejszości etnicznych, przedstawionym 

przez burmistrza Malmö Kenta Anderssona, który przyjął członków projektu w Ratuszu Miejskim.  

Uczestnicy mobilności mieli także okazję zapoznać się z działalnością jednej z organizacji członkow-

skich Zrzeszenia, Ogniska „Kwiaty Polskie” w Malmö, które od przeszło 30 lat krzewi polską tożsa-

mość wśród dzieci i młodzieży. Występ zespołu folklorystycznego „Kwiatów Polskich” połączony był  

z referatem o roli folkloru w utrzymaniu tożsamości narodowej wygłoszonym przez choreografa 

Ogniska, Marię Tatusch 

 

Czego można się od nas nauczyć? 

Mobilność w Malmo była czwartą z kolei w ramach projektu.  

Zrealizowano cały program spotkania i osiągnięto cele mobilności: 

 Warsztaty na temat metod i form edukacyjnych na rzecz integracji mniejszości etnicznych; 

 Omówienie wypracowanych i skutecznych form edukacji; 

 Utworzenie pierwszej wystawy fotograficznej dokumentującej zrealizowaną część projektu; 

 Przedstawienie stosowanych w Szwecji metod edukacji w zakresie integracji mniejszości naro-

dowych i etnicznych; 

 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 

Ważnym elementem mobilności w Szwecji, zgodnie z jej tematem „Być obywatelem Unii Europej-

skiej. Utrzymanie i krzewienie tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE”, było zarówno 

zapoznanie uczestników mobilności ze szwedzką rzeczywistością w tym temacie, jak i rozpropago-
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wanie idei projektu wśród władz szwedzkich. Dla osiągnięcia tego celu zaproszono do wzięcia udziału 

w projekcie burmistrza Malmö, sekretarza politycznego oraz wieloletnich działaczy na forum 

szwedzkim i europejskim.  

 

3 pytania do… Teresy Sygnarek, lokalnej koordynatorki projektu w Szwecji 

Jak to się stało, że zdecydowałaś się związać swą aktywność za-

wodową z działalnością w organizacji pozarządowej? 

Od wielu lat „pracuję” w organizacjach pozarządowych. Prawie 30 
lat w zespole folklorystycznym „Kwiaty Polskie”, ideowej organi-
zacji dla dzieci i młodzieży, w której od 11 lat pełnię funkcję pre-
zesa. Organizacja ta jest członkiem federacyjnej organizacji 
krajowej, Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, w której 
pełniłam funkcję sekretarza, a od 4 lat jestem jej prezesem. 
Działalność na rzecz organizacji polonijnych spowodowana jest 
chęcią utrzymania i krzewienia polskiej tożsamości narodowej  
i jest dla mnie po prostu stylem życia. 

„EDI” oznacza dla Ciebie… 

EDI to fantastyczna możliwość wymiany doświadczeń z organizacjami poza granicami Szwecji, które 
prowadzą podobną działalność.  

Czym zajmujesz się poza pracą? 

Działalność na rzecz Polonii wypełnia większość mojego „wolnego” czasu, który przeznaczam także na 

redagowanie kwartalnika polonijnego w Szwecji pt. Polonia Nowa.  

 

strony www organizacji partnerskich - aktualności 

14.05.2014 

Właśnie zakończyliśmy czwartą „mobilność” w ramach realizacji projektu „Mnożenie przez Dzielenie 

– Edukacja dla Integracji”. Tym razem miejscem spotkania było szwedzkie Malmö, a gospodarzem - 

tamtejszy Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji.   

Przedstawiciele organizacji partnerskich między innymi wzięli udział w konferencjach: „Być Polakiem 

w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE“ oraz 

„Przyszłość szkoły polonijnej” i warsztatów nt. edukacji na rzecz integracji mniejszości etnicznych. 

Mieliśmy okazję porozmawiać o tym z merem tego wielonarodowościowego miasta, który przyjął nas 

w reprezentacyjnym Ratuszu. Niezapomnianych wzruszeń dostarczyły występy maluchów z zespołu 

ludowego Kwiaty Polskie oraz program zaprezentowany przez naszych partnerów z Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Wilnie. 
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Na zdjęciu: spotkanie z burmistrzem Malmö w tamtejszym Ratuszu. 

 

W Malmö miała miejsce pierwsza wystawa fotografii dokumentująca pracę i postępy naszego projek-

tu. Kolejna „mobilność” odbędzie się w czerwcu na Łotwie. 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

sobota, 18 maja 2014 

Lekcje 4 

Byliśmy w Szwecji. I co? I to: 

"Mobilność dała mi możliwość obserwacji, w jaki sposób władze miasta (burmistrz Malmö) zapatrują 

się na wątek wielokulturowości jego mieszkańców, czy są dobrze poinformowane o problemach do-

tykających mniejszości narodowe i etniczne miasta, jaki ogólnie jest ich stosunek do wspólnot naro-

dowych o pochodzeniu innym niż szwedzkie. Najbardziej wartościowe było właśnie spotkanie i dysku-

sja z burmistrzem Malmö, a także konferencja „Być Polakiem w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej 

tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE", która umożliwiła zapoznanie się z jakże od-

miennymi problemami i sukcesami polskich wspólnot rozproszonych po państwach członkowskich 

UE. Zapamiętam informacje uzyskane zarówno podczas spotkań formalnych (konferencja, spotkanie  

z burmistrzem), jak też dyskusje nieformalne z partnerami projektu na temat osiągnięć i problemów, 

z jakimi borykają się Polacy za granicą i Polonia. Mobilność dała mi możliwość wglądu na stronę orga-

nizacyjną tego rodzaju przedsięwzięć, na minusy, których należy unikać, ale też to, co postaramy się 

wykorzystać nie tylko podczas mobilności w Wilnie, ale też innych organizowanych przez nas wyda-

rzeń." 

Beata, Litwa 
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"Niezmiernie ciekawe i dające wiele do myślenia było spotkanie z burmistrzem Malmö, który potrak-

tował je bardzo poważnie, odnosząc się do nas jak równorzędnych partnerów. Szczególnie zaintere-

sowała mnie jego wypowiedź w jaki sposób miasto uporało się lub stara się uporać ze skutkami burz-

liwych przeobrażeń w życiu gospodarczym i demografii miasta na przestrzeni ostatniego półwiecza, 

zwłaszcza zaś pod kątem znaczących zmian dokonujących się w jego strukturze narodowościowej.  

W sposób zwięzły, ale ujmując istotę rzeczy przedstawił szwedzki system wspierania mniejszości  

w oparciu o własne doświadczenia z zarządzania wielonarodową i wielokulturową społecznością mia-

sta Malmö. Równie inspirujące było wystąpienie Przewodniczącej SIOS M. Olsson podczas konferencji 

w Studiefrämjandet. W swoim przyczynku przedstawiła działalność Szwedzkiego Związku Organizacji 

Etnicznych na rzecz praw mniejszości etnicznych w Szwecji. Z tych spotkań wyniosłem wiele przykła-

dów dobrych praktyk odnośnie integracji mniejszości etnicznych i narodowych z poszanowaniem ich 

odrębności kulturowej. Poza tym bełkotem, tak całkiem prywatnie, doładowałem akumulatory spoty-

kając uroczych ludzi, takich samych szaleńców-zapaleńców jak ja, którzy nie zamykają się dla własnej 

wygody i komfortu w swoim małym światku, ale angażują się w działalność na rzecz swoich społecz-

ności lokalnych i tyle słów Pisma Świętego, ale mnie poniosło..." 

Leszek, Czechy 

 

"Przebudzenie!!! Dziś na dzień dobry brakowało mi: 

- uścisku Jagody; 

- stwierdzenia Jarka: "dobrze jest!"; 

- ciepłego uśmiechu Marty; 

- buziaka Szkwarka; 

- ponaglenia Teresy: "idziemy!"; 

- zapytania Zosi: "kto na papierosa?"; 

- nalewki Leszka; 

- zdjęcia Andrzeja; 

- miękkiego "dzień dobry" Litwy; 

- szukania Eli i jej troskliwego pytania o to, czy wzięłam...; 

- hotelowego śniadanka; 

- i.......... 

Ach!!! Bierzcie się do pracy i do następnego spotkania, KOCHANI. Dziękuję wszystkim razem i z osob-

na." 

 

Irena, Grecja (mail wysłany dzień po powrocie) 
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"Czego nauczyliśmy się?  

Perfekcyjne przygotowanie materiałów z praktycznymi informacjami dla przedstawicieli partnerskich 

krajów.  

Co jest najbardziej wartościowe?  

Podkreślanie priorytetu podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polonii poprzez pracę  

z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Nawiązanie nowych przyjaźni i wymiana doświadczeń pomiędzy 

przedstawicielami partnerskich krajów. 

Co zapamiętamy? 

Elementy kultury nowo poznanego kraju - Szwecji, jako kraju wielonarodowościowego i wielokultu-

rowego. Wszystkie poglądy i doświadczenia kolegów i koleżanek, które nam przedstawili, obraz Polo-

nii w Europie i wskazówki dobrej organizacji działalności polonijnej. 

Co zastosujemy w edukacji dorosłych w naszej organizacji?  

Podczas organizacji imprez polonijnych wykorzystamy wartości służące podtrzymywaniu polskości  

i naszej tożsamości narodowej: muzyka i taniec oraz piosenki, użycie języka polskiego, podnoszenie 

poczucia własnej wartości na obczyźnie." 

Ela, Irena, Andrzej, Grecja 

 

"Pozyskaliśmy i poszerzyliśmy wiedzę na temat szwedzkiego systemu wspierania mniejszości etnicz-

nych. Udział w konferencji nt. "Być Polakiem w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej tożsamości" 

pozwolił nam zapoznać się ze stosowanymi przedsięwzięciami i metodami dla utrzymania tożsamości 

narodowej, np. poprzez naukę języka ojczystego, krzewienie kultury (śpiew, taniec) etc. Żyjemy  

w wielokulturowym społeczeństwie, stąd potrzeba bycia tolerancyjnym dla innych i poszanowania 

odmiennych kultur. Znaczenie dalszego kształcenia się i zdobywania wiedzy, co pozwala zrozumieć 

inne kultury, ich problemy, etc." 

Marta, Niemcy 

 

"Mobilność w Szwecji i przewodniczące mu Zrzeszenie Organizacji Polonijnych wywarły na mnie bar-

dzo pozytywne wrażenie. Nie jest to tylko kwestia chwilowych doznań, lecz przede wszystkim zdecy-

dowane działanie edukacyjne. Widząc i słysząc w jaki sposób działa i rozwija się aktywność organizacji 

polonijnej na terenie Szwecji, jestem naprawdę dumna i pełna podziwu. Wspaniale słyszeć, że na 

terenie całego państwa działalność oświatowa jest z całym sercem pielęgnowana i bardzo ważna  

w utrzymania kultury i tradycji. Konferencje, sympozja i seminaria pozostają tu również nie bez zna-

czenia. Dlatego tez najbardziej wartościowym doświadczeniem była prezentacja wielu przeróżnych 

grup i przedsięwzięć polonijnych działających na terenie Szwecji. Piękne jest, że każdy z nas walczy  

o tętniące życiem serce kraju. Na pewno zostanie głęboko w mojej pamięci referat pana Tadeusza 

Adama Pilata, prezydenta Wspólnot Polonijnych, który w swym wykładzie przedstawił znaczenie pol-

skiej tożsamości narodowej w krajach EU. Jako przykład posłużę się piękną prezentacją tańców ludo-

wych/regionalnych “Kwiaty Polskie” w wykonaniu dzieci. To właśnie one są najszczerszymi odbiorca-
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mi, wciąż chłonnymi poznawania i przyswajania wiedzy. Dlatego też niezwykle ważna jest ich rola  

w przekazywaniu i pielęgnowaniu języka, kultury i tradycji. Życie ”po polsku” poza granicami kraju to 

wyraz tęsknoty za Ojczyzną, rodziną i przynależnością kulturową. Nie wstydźmy się być Polakami  

i dawajmy zawsze i wszędzie świadectwo naszej wiary i tradycji, w której wzrastaliśmy od kołyski. 

Jako przedstawicielka fundacji ”Euro-Polonia” w Holandii przyznaję, iż sprawy dzieci nie są nam obce, 

gdyż wciąż w różnoraki sposób otaczamy je pomocą i opieką. Jestem pewna, że w niedalekiej przy-

szłości na pewno rozszerzymy naszą działalność społeczno-kulturalną o żywe zaangażowanie dzieci  

i młodzieży w pielęgnację i podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej. Mam tu na myśli warsz-

taty muzyczne, teatralne, wokalne i ogólnoartystyczne. Jestem bardzo zadowolona z doświadczeń  

i przeżyć i jednocześnie mam nadzieję, że nie po raz ostatni miałam przyjemność podzielić się moimi 

spostrzeżeniami w podobnym sprawozdaniu." 

Katarzyna, Holandia 
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Mobilność Malmö… 
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5. Spotkanie Partnerów, Jēkabpils, Łotwa, 21-25.06.2014 

 

Program spotkania 

 

22.06.2014, niedziela  

                                        08.00  
 
                                        10.00 
                                        
                                        12.30 
 
                                        13.30 
 
                                        14.30 
 

 

 
 
Śniadanie. 
 
Wyjazd do Jekabpils. 
 
Zakwaterowanie w hotelu "Daugavkrasti". 
 
Obiad. 
 
Spacer po Starym Mieście, muzeum-skansen "Sēļu sēta". 

 
                                        17.00 
 
 
 
                                        19.00 

Wizyta w siedzibie mniejszości ukraińskiej. Udział w warszta-
tach rękodzieła ludowego, w tym tradycyjnych metod wyrobu 
serów. 
 
Wspólna kolacja w “Ceļavejš”. 
 

 

21.06.2014, sobota  

                                   od 12.00  
 
 
 
                                        14.00  
 
                                        16.00 
 
                                        18.00 
 
                                        19.30 

 

 
 
Ryga, przyjazdy i zakwaterowanie w hotelu „Vilmaja”. 
Spotkanie integracyjne, prezentacja partnerów.  
Przedstawienie i omówienie programu spotkania. 
 
Obiad w hotelu. 
 
Spotkanie w szkole polskiej. 
 
Spacer po Starym Mieście.  
 
Wspólna kolacja (Stare Miasto). 
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23.06.2013, poniedziałek 

                                        07.30  
 
                            08.30 - 18.00 
 
 
 
                                         13.00 
 
                                         19.00 
 
                                         21.00 

 

Śniadanie. 
 
Wycieczka po Łatgalii (dawne Inflanty). 
Zapoznanie z historią, zwiedzanie miejsc związanych z obec-
nością i działalnością Polaków. 
 
Obiad w Andrupene (w muzeum). 
 
Powrót do Jekabpils, kolacja. 

Ognisko, udział w tradycyjnej Nocy świętojańskiej. 

24.06.2013, wtorek  

                                        09.00  

 

Śniadanie.  
   
                          11.00 – 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
                                        14.00 
 
                          15.00 – 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       18.30                                                                   

 
Konferencja: 
Spotkanie z księdzem, historykiem Viktorem Naglis oraz 
przedstawicielem Rady Miasta. 
Metody edukacyjne stosowane w zakresie integracji mniej-
szości etnicznych ze społeczeństwem na przykładzie Polaków 
w Jekabpils.  
Dyskusja i wymiana  doświadczeń.  
 
Obiad. 
 
Konferencja – c.d.: 
Spotkanie z przedstawicielami związków mniejszości  naro-
dowych, zapoznanie z historią i kulturą, dyskusja o proble-
mach z integracją i sposobach przeciwdziałania marginalizacji. 
 
Praca nad Raportem Postępów dla agencji narodowych pro-
gramu Grundtvig. 
 
Podsumowanie wizyty - prezentacje partnerów, wnioski, wy-
niesione lekcje. Wspólna redakcja sprawozdania.  
 
Wspólna kolacja. 

25.06.2014, środa  

                                       08.00 

 

Śniadanie. 
      

                              09.00-12.00 Spotkania dwustronne partnerów. 
Pożegnania, wyjazdy.  
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Gospodarz 

Związek Polaków na Łotwie powstał w 1990 z prze-

kształcenia Towarzystwa Kultury Polskiej, stając się 

prawnym spadkobiercą polskich organizacji przedwo-

jennych (1900-1941). Jego celem jest uchronienie od 

zaniku tożsamości Polaków, rozwój językowy, identy-

fikacja i ochrona polskich zabytków na Łotwie. Cele 

realizowane są m.in. poprzez działania w obszarze 

edukacji osób dorosłych. 

Oddział Związku w Jekabpilsie, Towarzystwo „Roda-

cy”, działa już 25 lat i liczy 40 osób. Działalność edu-

kacyjną na rzecz dorosłych prowadzi przede wszystkim poprzez aktywność w obszarze kultury i folklo-

ru. Od 2011 roku przy Towarzystwie aktywnie działa zespół śpiewaczy, który w repertuarze ma pol-

skie pieśni ludowe, biesiadne oraz pieśni w języku łotewskim, łatgalskim, białoruskim i rosyjskim. 

Równocześnie działa również zespół taneczny, który tańczy poloneza, mazura, kujawiaka oraz tańce 

stylizowane na tańce żydowskie. Bardzo aktywny jest udział zespołów w lokalnym i regionalnym życiu 

kulturalnym, wiele razy w roku występują przed widownią lokalną w mieście i okolicy. Dla szerokiej 

publiczności organizują obchody polskich dożynek i koncert z okazji Dnia Niepodległości Łotwy i Pol-

ski. W roku 2014 zespoły wygrały eliminacje okręgowe i koncertowały w Rydze na Łotewskim Festi-

walu Pieśni i Tańca. Biorą też udział w imprezach organizowanych przez inne związki narodowe (bia-

łoruski, rosyjski, ukraiński), prezentując polską pieśń, taniec, obrzędy i zwyczaje. Oddział organizuje 

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej, w którym biorą udział chóry i zespoły z Łotwy i Litwy.  

Jednym z głównych zadań Towarzystwa jest przyciągnięcie do organizacji ludzi młodych, zwłaszcza  

o polskich korzeniach, którzy zapewnią ciągłość działania i, o ile to możliwe, rozwój organizacji.  

Z uwagi na postępującą asymilację i unifikację społeczeństwa w połączeniu z polityką państwa łotew-

skiego wobec mniejszości oraz potężną emigracją zarobkową (zwłaszcza wśród ludzi młodych), jest to 

zadanie bardzo trudne. 

Na początku 2015 „Rodacy” – wraz z partnerami z Polski, Czech i Litwy – przygotowali i złożyli aplika-

cję do programu Erasmus+ (Akcja 2, sektor Edukacja dorosłych). Przygotowując się do udziału w pro-

jekcie Towarzystwo przeprowadziło w 2014 roku wśród swych członków badanie ankietowe dotyczą-

ce m.in. potrzeb rozwojowych i oczekiwanych aktywności. Wyniki badania wskazują, że największe 

potrzeby występują w zakresie nauki języka polskiego z elementami historii i kultury polskiej w połą-

czeniu z posługiwaniem się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 

 

Przykłady zrealizowanych działań/projektów 

W okresie wakacji letnich „Rodacy” organizują obozy tematyczne i zajęcia dla młodzieży i dorosłych, 

których celem jest zaznajomienie z tradycjami i śladami polskości na Łotwie i aktywna turystyka (wi-

kliniarstwo, rękodzieło, biegi na orientację, obozy przetrwania, wycieczki szlakami polskości po Łatga-

lii – dawnych polskich Inflantach). 
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Towarzystwo prowadzi nauczanie języka polskiego i kultury polskiej w szkółce sobotnio-niedzielnej 

od podstaw i w grupie zaawansowanej. Dążeniem Oddziału jest docieranie do osób dorosłych, w tym 

starszych, znających lub pamiętających język polski jeszcze z domów rodzinnych, a także do dzieci  

i młodzieży, i przedstawiciele wszystkich tych grup są uczniami szkółki. Poznanie języka przodków nie 

tylko pozwala młodym ludziom o polskich korzeniach odzyskać i utrzymać świadomość i tożsamość 

narodową, ale także przynosi dodatkowe korzyści zwiększając ich szanse na rynku pracy (Jekabpils 

jest miastem o wysokiej stopie bezrobocia). 

Przykłady: 

 „Integracja w moim mieście”, konkurs Rady Miasta Jekabpils, 2013 („Rodacy” jako uczestnik). 

Integracja mniejszości narodowych w Jekabpils poprzez poznanie historii Łotwy, kurs językowy, 

wspólna wycieczka do Muzeum Historycznego w Rydze. 

 Festiwal pieśni biesiadnej „W piwnicznej izbie”, Związek Polaków na Łotwie, styczeń 2014 („Ro-

dacy” jako projektodawca). Festiwal i konkurs pieśni prezentowanych przez zespoły reprezen-

tujące mniejszości narodowe (Ukraina, Białoruś, Rosja). 

 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Pod Twoja obronę”, Rada Miasta Jekabpils, Związek 

Polaków na Łotwie, maj 2014 („Rodacy” jako projektodawca). Festiwal zorganizowany z okazji 

kanonizacji św. Jana Pawła II. 

 

Stosowane formy/metody edukacji dorosłych w zakresie integracji 

Celem działań edukacyjnych podejmowanych przez Towarzystwo jest zapewnienie organizacji i jej  

członkom - jako przedstawicielom mniejszości narodowej (a jednak potomkom ludności autochto-

nicznej) jak najlepszych warunków funkcjonowania w społeczeństwie większościowym i przyjazna 

integracja przy jednoczesnym zachowaniu odrębności. Dlatego też działania te polegają w głównej 

mierze na prezentacji inności poprzez folklor: pieśni i tańce, przedstawienia obrzędowe, stroje, zwy-

czaje, co przyciąga uwagę i buduje pozytywne nastawienie i relacje z otoczeniem. 

Wśród działań realizowanych na rzecz edukacji osób dorosłych są: 

 Obchody polskich i lokalnych świąt państwowych i religijnych. Są okazją do zaprezentowania 

polskich tańców, pieśni i strojów i budują świadomość istnienia i działania polskiej mniejszości 

oraz respektowania przez nią wydarzeń ważnych dla grupy większościowej i innych mniejszości; 

 Organizacja oraz udział w festiwalach i konkursach folklorystycznych. Festiwal organizowany 

przez Towarzystwo zawsze wiąże się z zaproszeniem zespołów reprezentujących także inne 

mniejszości narodowe(ukraińską, litewską, rosyjską, białoruską); 

 Imprezy integracyjne i okolicznościowe, na które zawsze zapraszani są przedstawiciele szero-

kiego otoczenia. Imprezy, z częścią formalną i nieformalną, są okazją do poznania się, przełama-

nia ewentualnych barier, zmierzenia się ze stereotypami, przyjaznego integrowania się; 

 Spotkania połączone z seminariami i dyskusjami tematycznymi z udziałem zaproszonych gości. 

Zwykle są to wydarzenia o charakterze formalnym, z określonym tematem ważnym społecznie, 

gdzie po wystąpieniach prelegentów następuje dyskusja, wymiana poglądów, wyciągane są wni-

oski; 

 Wycieczki edukacyjne. Zazwyczaj organizowane na terenie Łatgalii, śladami Polaków i polskości, 

są okazją do przybliżenia historii tych miejsc, pokazania obecności i działalności Polaków i budo-
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wania świadomości odbiorców dotyczącej wspólnej historii i wyjaśniającej, dlaczego 

różnorodność jest interesująca i inspirująca. 

 

W EDI’m… 

Mobilność na Łotwie zorganizowana została przy okazji święta Ligo, znanego powszechnie jako Noc 

Świętojańska (sobótka, noc kupały). Na Łotwie Ligo jest jednym z największych świąt państwowych  

i okazją do aż dwóch lub trzech dni wolnych od pracy. 

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania partnerom jego historii, znaczenia i elementów obrzę-

dowości. Goście wzięli udział w przygotowaniach, a następnie obchodach święta w sposób tradycyj-

ny, w jaki Towarzystwo zazwyczaj prezentuje się na obchodach „ogólnych”, organizowanych np. 

przez władze miasta. Uczestnicy wspólnie przygotowali miejsce świętowania, wili wianki, nauczyli się 

tradycyjnych, okolicznościowych tańców i pieśni oraz zapoznali ze zwyczajami i obrzędami towarzy-

szącymi obchodom Nocy Świętojańskiej. Mieli też okazję skosztować tradycyjnie wyrabianej żywno-

ści. 

Pozostałymi elementami „mobilności” były: 

 Wycieczka edukacyjna z przewodnikiem po Łatgalii (dawnych Inflantach polskich). Zapoznanie  

z historią, zwiedzanie miejsc związanych z obecnością i działalnością Polaków. Wizyty  

w miejscach historycznych, miejscach kultu religijnego, muzeach.  

 Konferencja „Metody edukacyjne stosowane w zakresie integracji mniejszości etnicznych ze 

społeczeństwem na przykładzie Polaków w Jekabpils”. Wystąpienia: 

- ksiądz-historyk; 

- przedstawiciel Rady Miasta; 

- przedstawiciele związków mniejszości narodowych; 

- przedstawicielka organizacji zrzeszających lokalne NGO. 

Zapoznanie z historią, kulturą, sytuacją i problemami mniejszości narodowych na Łotwie, dysku-

sja o problemach z integracją i sposobach przeciwdziałania marginalizacji w świetle polityki  

i prawodawstwa dotyczącego mniejszości. Pytania i odpowiedzi, dyskusja i wymiana  doświad-

czeń. Wypracowanie wniosków końcowych. 

 Wizyta studyjna w siedzibie mniejszości ukraińskiej w Jekabpils. Udział w warsztatach rękodzieła 

ludowego, w tym tradycyjnych metod wyrobu serów. Pokaz folkloru ukraińskiego (pieśni, tańce, 

stroje). Warsztat i dyskusja nt. "Asymilacja czy integracja?" Sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja, 

wymiana doświadczeń. 

 Wizyta studyjna w szkole polskiej w Rydze. Spotkanie z dyrekcją i nauczycielami. Dyskusja nt. 

problemów szkolnictwa mniejszości narodowych na Łotwie. Sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja. 

 Wizyty w muzeach: "Sēļu sēta" (skansen w Jekabpils) oraz w Andrupene (Łatgalia). 

 Wycieczka edukacyjna z przewodnikiem po starym mieście w Rydze i Jekabpils, prelekcja nt. his-

torii, mieszkańców, sytuacji obecnej. 
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Czego można się od nas nauczyć? 

Edukacja przynosi najlepsze efekty, jeśli odbywa się w drodze partycypacji, aktywnego udziału, a nie 

tylko „odbierania”. Dlatego planując wydarzenie podobne do Ligo (Noc Świętojańska), staramy się 

przewidzieć dla gości/słuchaczy odpowiednie role. Wspólne z gospodarzami przygotowanie, a na-

stępnie udział w wydarzeniach, pozwoli nie tylko lepiej zintegrować ludzi, ale i dostarczy przeżyć oraz 

– przed wszystkim - doświadczeń, co prostą drogą prowadzi do zapamiętania.  

 Należy sprawdzić liczbę wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniu, by odpowiednio dobrać  

i przygotować miejsce spotkania, a także zapewnić dostateczną liczbę miejsc, posiłków, naczyń, 

itd.  

 Jeżeli to konieczne, zapewniamy, organizujemy bądź wspieramy w organizacji transportu na  

i z miejsca imprezy pamiętając, że wydarzenie może zakończyć się w późnych godzinach nocnych 

lub wczesnoporannych. 

 Jeśli wydarzenie ma charakter plenerowy (jak Ligo), sprawdzamy prognozę pogody i w przypad-

ku ryzyka wystąpienia deszczu imprezę organizujemy w miejscu usytuowanym w pobliżu sali 

mogącej pomieścić wszystkich uczestników. Na taką okoliczność przygotowujemy alternatywny 

program/przebieg wydarzenia. 

 Na początku spotkania następuje część ogólna, polegająca na prelekcji/prezentacji kontekstu, 

historii i celów oraz przebiegu wydarzenia. Prelegenci występują w strojach regionalnych, opo-

wiadają i prezentują zwyczaje, atrybuty, itp. Uprzedzamy uczestników o „praktycznym” charak-

terze imprezy i ich czynnym udziale. 

 Przygotowujemy role dla uczestników. Dzielimy ich na grupy i każdej przydzielamy przewodnika 

z rodzimej organizacji. Jedna grupa (np. mężczyźni) może zając się przygotowaniem miejsca, 

zbieraniem drew, itd., inna (np. panie) – wiciem wianków. Przewodnicy podczas pracy objaśniają 

co i dlaczego jest robione, czemu służy, instruują jak prawidłowo wykonać poszczególne 

czynności. 

 Po przygotowaniu imprezy następuje nauka tańców i pieśni, umożliwiająca wzięcie czynnego 

udziału w świętowaniu, a także obrzędów i zwyczajów – wraz z wyjaśnieniem ich roli i celowości. 

 Zapewniamy tłumaczenie, jeśli może okazać się konieczne (należy sprawdzić to wcześniej,  

a najlepiej i tak się do niego przygotować i zapewnić tłumacza/y na język/i gości). 

 Dbamy o przebieg wydarzenia i aktywny udział wszystkich uczestników, odpowiadamy na py-

tania, objaśniamy. 

 Pamiętamy o dokumentowaniu imprezy (fotografie, filmy) – oprócz uczynienia zadość obowiąz-

kowi archiwizacji, uczestnicy z pewnością chętnie przyjmą taką pamiątkę. 

Po wydarzeniu tego rodzaju (np. na drugi dzień) dobrze jest zrobić podsumowanie, przypomnieć, co  

i dlaczego miało miejsce, czemu służyło. Jeśli dostępne są publikacje związane z tematem wydarze-

nia, rozdajemy je uczestnikom (najlepiej z załączonymi informacjami o naszej organizacji), co pozwoli 

uzupełnić pozyskane wiadomości o więcej wiedzy teoretycznej, uzyskać odpowiedzi na dodatkowe 

pytania czy przypomnieć sobie o nim po dłuższym czasie. 
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3 pytania do… Ryszarda Barkowskiego, lokalnego koordynatora projektu na Łotwie 

Jak to się stało, że zdecydowałeś się związać swą aktywność 

zawodową z działalnością w organizacji pozarządowej? 

W 1994 roku rozpoczęła swoją działalność polska szkoła pod-

stawowa w Jekabpils. W gazecie ukazało się ogłoszenie, że 

nauczycielka, która przyjechała z Polski, prowadzi kurs języka 

polskiego także dla dorosłych. Ponieważ moi rodzice w domu 

rozmawiali po polsku, to mnie zaciekawiło, zrozumiałem, że 

powinienem się tym zajmować, by nie utracić polskości... 

Zacząłem brać udział w imprezach, potem w zajęciach zespo-

łu tanecznego. Obecnie jestem zastępcą prezesa naszego 

stowarzyszenia „RODACY”.  

 „EDI” oznacza dla Ciebie… 

...możliwość realistycznej oceny swej znajomości języka pol-

skiego, wykorzystania nowoczesnych technologii (OneDrive, Facebook, blog) poznania krajów partne-

rów i metod pracy organizacji polskich za granicami.  

 
Czym zajmujesz się poza pracą? 

Swój prywatny dom nie pozwala siedzieć w fotelu i palić cygara. Ale za to nie muszę chodzić do sali 

gimnastycznej. Zamiast samochodem jeżdżę rowerem. Biorę udział w biegach na orientację. Hoduję 

króliki i kury, mam kota i psa.  

 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

czwartek, 26 czerwca 2014 

Piękna inność Łotwy 

Ktoś powiedział: ta mobilność była z daleka od wieżowców, ale blisko ludzi.  

Właśnie tak. Doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej żyją Polacy w kraju, w którym Polski nie ma już od 

kilkuset lat, i była krótko. Gdzie wysiłkiem jest walka o język polski i troska, by młodzi chcieli czuć się 

Polakami i mówić po polsku. Gdzie mnóstwo ludzi nie ma obywatelstwa (w paszporcie: "alien"!) tylko 

dlatego, że źle mówią po łotewsku, choć urodzili się i całe życie przeżyli na miejscu... Skąd w ciągu 23 

lat od odzyskania niepodległości wyjechało 900 000 ludzi, a obecna populacja to tylko 1 800 000... 

Doświadczyliśmy serdeczności, bliskości, prostej i uczciwej gościnności. Szczerej radości ze wspólnie 

spędzanych chwil. Czystej przyjemności bycia z sobą. 

Ta mobilność była z daleka od wieżowców, za to blisko ludzi. Dziękujemy Łotwo! :) 
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czwartek, 3 lipca 2014 

Lekcje integracji 5 

Tydzień temu wróciliśmy ze spotkania partnerów projektu na Łotwie. Spotkania, które okazało się 

"inne" (taka mniejszość wśród większości spotkań, jak my w krajach zamieszkania). Inne wydają się 

również lekcje, jakie z tego spotkania wynieśliśmy... 

 

"Z mobilności wyniosłem bardzo ciekawe informacje na temat sytuacji i funkcjonowania polskiego 

szkolnictwa mniejszościowego na Łotwie oraz mniejszości narodowych, w tym autochtonicznej pol-

skiej, w ogóle. Dla zrozumienia obecnej ich sytuacji niezwykle istotne było zapoznanie się z kontek-

stem historycznym, w czym niezwykle pomocni okazali się nasi serdeczni gospodarze z Towarzystwa 

„Rodacy” z Jekabpils, czy to już dzięki erudytowanym przewodnikom, czy też w trakcie osobistych 

rozmów. Okazało się również, iż problemy z jakimi zmagają się nasi rodacy na Łotwie, nie są obce 

przedstawicielom polskiej mniejszości autochtonicznej z Miejscowego Koła Polskiego Związku Kultu-

ralno – Oświatowego w Jabłonkowie na Zaolziu w Republice Czeskiej. Ponadto, dyskusje prowadzone 

w trakcie konferencji zarysowały różnice poglądów dotyczących kwestii integracji mniejszości etnicz-

nych, pomiędzy partnerami z organizacji zrzeszającymi polskie mniejszości autochtoniczne z Europy 

Środkowo - Wschodniej a polonusami z Europy Zachodniej. Wszyscy członkowie naszej ekipy są czyn-

nie zaangażowani w organizację Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Święto”  

w Jabłonkowie, imprezy której celem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Śląska Cie-

szyńskiego na Zaolziu, w tym promocja regionalnej wytwórczości. Nic zatem dziwnego, iż szczegól-

nym zainteresowaniem z naszej strony cieszył się pokaz wyrobu sera tradycyjną metodą zaprezento-

wany przez przedstawicieli mniejszości ukraińskiej, zwiedzanie zagrody skansenowskiej w Andrupene 

połączone z degustacją tradycyjnych potraw łatgalskich oraz udział w łotewskim obrzędzie dorocz-

nym wywodzącym się z czasów pogańskich, mianowicie wigilią św. Jana, nazywaną tutaj Ligo w ro-

mantycznej scenerii rzeki Dźwiny, w reżyserii gospodarzy spotkania i miejscowej kapeli ludowej. Bez 

wątpienia, starannie przygotowane działania w ramach programu mobilności na Łotwę wzbogaciły 

naszą wiedzę o tym mało znanym kraju i ludziach go zamieszkujących. Dały asumpt do wielu przemy-

śleń osobistych a zarazem były przedmiotem ożywionych dyskusji, w których zastaną rzeczywistość 

konfrontowaliśmy z własnymi doświadczeniami wyniesionymi m. in. z pracy społecznej na rzecz na-

szej organizacji." 

Leszek, Czechy 

 

"Prawdziwa lekcja integracji - kraj wielokulturowy, bogaty w zabytki. Zwiedzanie Rygi dało mi możli-

wość obserwacji historii tego miasta, jej przebiegu na przestrzeni wieków. Najbardziej wartościowe 

było dla mnie spotkanie (konferencja) z Towarzystwem "Rodacy", otwarta dyskusja na temat obywa-

teli i nie-obywateli tego kraju, problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy Łotwy. Była to też lekcja 

przypomnienia sobie języka rosyjskiego, którym nie posługiwałam się od ponad 40 lat. Wypracowane 

rezultaty to motywacja do nauki, coraz bardziej odczuwam potrzebę uczenia się języków obcych 

i prowadzenia szkoleń dla osób 50+." 

Zosia, Holandia 
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"Łotwa – kolejna niezwykła wizyta EDI-ego. Z jednej strony trochę sentymentalna podróż na dawne 

kresy Rzeczypospolitej, a z drugiej - wizyta w kraju, którego historię państwowości liczy się w dziesię-

cioleciach. Państwo, które buduje swoją tożsamość mając w swych granicach liczną, prawie 40 pro-

centową populację osób należących do mniejszości narodowych, z której znaczna część nie jest oby-

watelami Łotwy i posiada status bezpaństwowców. Sytuacja bezprecedensowa. To pierwsza lekcja.  

Spotykając przedstawicieli mniejszości narodowych wydaje się jednak, że potrafią się w tej sytuacji 

odnaleźć. Pielęgnując własny język i kulturę, jedni mozolnie uczą się języka łotewskiego i uzyskują 

obywatelstwo, inni nie uzyskują, a jeszcze inni, jak słyszeliśmy, postanowili nie występować o obywa-

telstwo kraju dla którego pracowali i pracują, skoro ten kraj nie chce go przyznać z urzędu. Z jednej 

strony łotewskie rozwiązania mogą się wydawać krzywdzące dla przedstawicieli mniejszości, z drugiej 

strony trudno mówić o integracji bez znajomości języka obowiązującego w kraju zamieszkania. Każdy 

jednak ma prawo do wyboru. To druga lekcja. Nasuwa się jeszcze refleksja – szereg traktatów i kon-

wencji międzynarodowych gwarantuje mniejszościom narodowym prawa do własnej kultury, języka, 

religii. Wydawać by się to mogło oczywiste, bo w systemach demokratycznych, gdzie z założenia de-

cyduje większość, miałyby one znacznie mniejsze szanse na przetrwanie. Sprawa wydaje się w miarę 

prosta, gdy odsetek mniejszości mierzy się liczbą jednocyfrową i specjalne uprawnienia nie powodują 

groźby atomizacji społeczeństwa. Ale jeśli mniejszości ogółem są niewiele mniejsze od większości? 

Gdzie w takiej sytuacji przebiega granica, która pozwala na zachowanie integralności danego pań-

stwa? Ta lekcja jest jeszcze do odrobienia. I jeszcze kolejna lekcja od Polaków z Łotwy. Niektórzy po-

chodzą z terenów, z których Rzeczpospolita odeszła 400 lat temu, a oni, mimo burzliwych dziejów  

i często niesprzyjających warunków, pozostali Polakami. To, jak troszczymy się o ojczysty język i kul-

turę i jak z tym ojczystym wianem potrafimy się odnajdywać w innych kulturach, społeczeństwach, 

państwach w największym stopniu zależy od nas samych." 

Jagoda, Polska 

 

"Lekcji integracji przywieźliśmy z Łotwy całe mnóstwo. Nie zabrakło lekcji łatwych, przyjemnych, jak 

również tych trudniejszych, zakończonych dużym znakiem zapytania. Czy można było lepiej poznać 

zawiłą historię regionu (kraju) i jego przenikających się kultur, niż spacerując przez długie godziny po 

Rydze, jeżdżąc po "polskiej" Łatgalii (Inflantach Polskich), biesiadując przy gościnnym stole i muzyce 

ludowej z naszymi partnerami i przyjaciółmi z Łotwy, robiąc wspólnie lokalny ser, czy w końcu spędza-

jąc jedyną w swoim rodzaju Noc Świętojańską, nazywaną na Łotwie Ligo, nad samym brzegiem rzeki 

Dźwiny? Z drugiej strony, czy uda się 1,8 milionowej Łotwie, będącej od 2004 członkiem UE, dać jed-

noznaczną odpowiedź i znaleźć rozwiązanie dla nurtujących ją niełatwych kwestii takich jak: zatrwa-

żający ubytek populacji (o 13% od 2000 roku) na skutek masowej emigracji zarobkowej oraz ujemne-

go przyrostu naturalnego, brak inwestycji i rąk do pracy na roli, kryzys gospodarczy, czy wreszcie re-

gulacja praw dużej grupy "bezpaństwowców" i „nie-obywateli”? Mobilność na Łotwę uświadomiła mi 

jak olbrzymie różnice istnieją w stymulowaniu procesów integracyjnych mniejszości/emigrantów  

w różnych krajach unijnych. Po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę, kilkaset tysięcy osób (głównie 

rosyjskiego pochodzenia przesiedlanych za czasów ZSRR do byłej Republiki Łotewskiej z innych repu-

blik Związku Radzieckiego) nie uzyskało z kilku przyczyn ani obywatelstwa rosyjskiego, ani łotewskie-

go. Jedną z nich była i wciąż jest niewystarczająca znajomość języka łotewskiego. Obecnie Łotwa, 

pragnąc ograniczyć wpływ Rosji na politykę wewnętrzną i zewnętrzną, nadal prowadzi restrykcyjną 

politykę przyznawania obywatelstwa. Niewykluczone jednak, że wskutek wyżej wspomnianych nega-

tywnych trendów demograficznych, łotewskie władze będą zmuszone do naturalizacji większej liczby 
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osób znających tylko język rosyjski. Zatem rola znajomości języków w jakiejkolwiek integracji jest 

przeogromna. My sami w czasie ostatniego spotkania niejednokrotnie wybieraliśmy rosyjski jako 

język naszej komunikacji. Rosyjski, a nie najczęściej używany do tej pory angielski, wydał się nam bar-

dziej naturalny w tym regionie. Na szczęście większość z nas pamiętała go jeszcze ze szkoły i gdyby 

nie jego chociażby podstawowa znajomość, czulibyśmy się jak ryby wyjęte z wody. Przypuszczam, że 

po mobilności na Łotwie śmiało zgodzimy się z cytatem Czechowa: "Ile języków znasz, tyle razy jesteś 

człowiekiem". 

Joanna, Grecja 

 

"Ciekawy i urozmaicony program spotkania na Łotwie pozwolił nam zapoznać się z historią, kulturą 

 i narodowymi tradycjami. Udział w dorocznym święcie LIGO (Noc świętojańska), plecenie 

wianków, śpiewy przy ognisku tuż nad piękną rzeką Dźwiną był dla mnie prawdziwym przeżyciem. 

Spotkania z przedstawicielami związków mniejszości narodowych, warsztaty, wymiana doświadczeńi 

dyskusje na temat metod edukacji w zakresie integracji mniejszości etnicznych ze społeczeństwem na 

przykładzie Polaków mieszkających w Jekabpils uzmysłowił mi zakres tych problemów i rolę kultury, 

jak również dalszego kształcenia się. Jestem szczęśliwa mogąc uczestniczyć w tym projekcie; jest to 

wspaniała możliwość wymiany doświadczeń, przeżyć i ciągłego uczenia się. Uczymy się akceptować 

odmienne kultury, uczymy się tolerancji i zdobywamy wiedzę, która pozwala nam zmieniać stereoty-

py i niwelować bariery." 

Marta, Niemcy 
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Mobilność na Łotwie… 
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strony www organizacji partnerskich - aktualności 

 

30.06.2014  

Przed pięcioma dniami zakończyliśmy spotkanie partnerów na Łotwie. Spotkanie pod wieloma wzglę-

dami wyjątkowe, bliskie naturze, tradycji, obrzędom.  

Gospodarze „mobilności”, Towarzystwo „Rodacy” z Jekabpils, zadbali o przygotowanie programu, 

który połączył walory edukacyjne przekazywane w formach tradycyjnych z możliwością doświadcze-

nia życia, jakim żyją mniejszości narodowe na Łotwie wraz z kulturą ludową w różnych aspektach, 

pozwalającą zachować im swą tożsamość. Oprócz konferencji i warsztatów mieliśmy więc bliskie spo-

tkania z: tańcem, śpiewem, rękodziełem, kulinariami. Wzięliśmy udział w tradycyjnych obchodach 

Ligo – Nocy Świętojańskiej (która na Łotwie jest największym świętem państwowym) i związanych  

z nimi obrzędach: wiciem i puszczaniem wianków, wypowiadaniem życzeń,  skokami przez ognisko… 

Naszym wspólnym życzeniem pozostaje: więcej takich spotkań, więcej takich projektów!  

 

Na zdjęciu: Noc Świętojańska. Wschód słońca nad Dźwiną. 

Dziś ukazał się trzeci już numer kwartalnika projektu pt. „biulEDIn”, przygotowany przez organizację 

partnerską ze Szwecji. Do pobrania, wraz z poprzednimi, pod adresem: http://1drv.ms/1fFm48i.  

EDI doczekał się też swojej piosenki, autorstwa Nuty Niepokornej ze Szwecji. Do posłuchania zapra-

szamy tu:http://1drv.ms/1iVTvuG.  

  

http://1drv.ms/1fFm48i
http://1drv.ms/1iVTvuG
http://centrumpolonijne.eu/wp-content/uploads/2015/02/21.jpg


- 70 - 
 

 

6. Spotkanie Partnerów, Jabłonków, Czechy, 29.07.- 04.08.2014 

Program spotkania 

Wtorek 29.07.: Piosek (Hotel Polanka), Jabłonków 

do 18.30 Przyjazdy, zakwaterowanie, zapoznanie się z ośrodkiem i okolicą. Spotkania indywi-

dualne (Hotel Polanka). 

19.00 – 23.00 Przejazd do Domu PZKO w Jabłonkowie. Spotkanie integracyjne a w jego ramach 

wspólna kolacja - degustacja kuchni regionalnej oraz prezentacje partnerów. 

Gospodarza mobilności, MK PZKO Jabłonków przedstawi prezes Jan Ryłko. 

W programie występ Gorolski Kapeli Bukóń. 

 

Środa 30.07.: Piosek, Herczawa, Mosty koło Jabłonkowa, Wisła 

9.00 – 9.30 Śniadanie. 

9.30 – 12.00 Piesza wycieczka górska: Hotel Polanka (671 m.n p.m.) – Girowa (840 m. n p.m.) – 

Herczawa (600 m.n p.m). Możliwość zjedzenia posiłku w schronisku na Girowej. 

12.00 – 14.30 Zwiedzanie góralskiej wsi Herczawa i Trójstyku (miejsce gdzie stykają się granice 

trzech państw: Czech, Polski i Słowacji). Spotkanie z władzami wsi. Przedstawienie 

konkretnych działań i rezultatów czesko – polsko-słowackiej współpracy transgra-

nicznej, służących znoszeniu barier w kontaktach społeczności lokalnych oraz stwa-

rzających warunki do wspólnego rozwoju tego pogranicznego obszaru. 

Oprowadza wójt Herczawy Petr Staňo wraz z miejscowym kronikarzem Jindřichem 

Vojkovským. 

W programie degustacja lokalnego piwa produkowanego przez wójta. 

15.00 – 16.00 Obiad w Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa. 

16.00 – 18.00 Zwiedzanie góralskiej wsi Mosty koło Jabłonkowa. Działalność kulturalno  - eduka-

cyjno - społeczna MK PZKO Mosty koło Jabłonkowa na rzecz ochrony i zachowania 

zasobów kulturowych regionu, odkrywania i interpretacji miejscowego dziedzictwa 

oraz wzmacniania lokalnej tożsamości. 

Oprowadza prezes MK PZKO Mosty koło Jabłonkowa Andrzej Niedoba. 

18.00 Przejazd do Domu PZKO w Jabłonkowie. 

18.30 – 20.00 Działalność kulturalno - edukacyjno - społeczna MK PZKO Jabłonków na rzecz ochro-

ny i zachowania zasobów kulturowych regionu, odkrywania i interpretacji miejsco-

wego dziedzictwa oraz wzmacniania lokalnej tożsamości, zwłaszcza w kontekście 

wdrażania i realizacji projektu „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” i Stowarzy-

szenia Marek Regionalnych w Republice Czeskiej. 

Prezentacji dokona kierownik Izby Regionalnej im. Adama Sikory MK PZKO Jabłon-

ków Leszek Richter. 

20.00 – 22.00 Przejazd do Wisły – c.d. prezentacji dot. ochrony i zachowania zasobów kulturowych 

regionu, odkrywania i interpretacji miejscowego dziedzictwa oraz wzmacniania lo-

kalnej tożsamości . Kolacja w Agroturystyce Kamratówka w Wiśle: rożno w wykona-

niu Leszka Szymczaka, posiadacza certyfikatu „Górolsko Swoboda produkt regional-

ny®” http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/certifikovane-

http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/certifikovane-produkty/detail/462/vislanske-skvarky-po-kamaradsku


- 71 - 
 

 

produkty/detail/462/vislanske-skvarky-po-kamaradsku, http://www.regionalni-

znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/certifikovane-produkty/detail/136/kminova-

klobasa-kminkula-kamracka. 

 

Czwartek 31.07: Jabłonków 

8.00 – 8.30 Śniadanie. 

9.00 – 12.00 Wyjazd do Lasku Miejskiego w Jabłonkowie. 

Czynny udział w przygotowaniach do 67. MSF Gorolski Święto. 

Spotkanie z dyrektor Urszulą Czudek i zwiedzanie Szkoły Podstawowej im. H. Sien-

kiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie. Prezentacja czeskich roz-

wiązań prawnych dotyczących oświaty polskiej mniejszości narodowej na poziomie 

szkolnictwa podstawowego. 

12.00 – 12.45 Obiad w Domu PZKO w Jabłonkowie. 

13.00 – 17.00 Spotkanie w Ratuszu z burmistrzem Jabłonkowa Petrem Sagitariusem i przedstawi-

cielem miejskiej komisji ds. mniejszości narodowych. Prezentacja działań na rzecz 

integracji i współpracy z polską mniejszością narodową. Stan faktyczny wdrażania, 

realizacji i przestrzegania Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości 

narodowych i Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w 

odniesieniu do polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu w Republice Czeskiej. 

Zwiedzanie miasta. 

17.00 – 19.00 Warsztaty edukacyjne dla menedżerów instytucji i organizacji kulturalnych. 

Dr Joanna Kurowska-Pysz „Zarządzanie partnerstwem w projektach kulturalnych” 

Dr Łukasz Wróblewski „Kształtowanie lojalności instytucji kultury z interesariuszami 

wg koncepcji marketingu relacyjnego”. 

19.00 – 20.00 Kolacja w Domu PZKO w Jabłonkowie. 

20.00 – 21.00 Spotkanie robocze koordynatorów poświęcone omówieniu bieżących aspektów 

wdrażania i realizacji projektu. 

 

Piątek 01.08: Czeski Cieszyn, Jabłonków 

7.00 Śniadanie. 

8.10 – 8.45 Spotkanie z dyrektorem Andrzejem Bizoniem i zwiedzanie Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. Prezentacja cze-

skich rozwiązań prawnych dotyczących oświaty polskiej mniejszości narodowej na 

poziomie szkolnictwa średniego. 

9.00 – 12.45 Konferencja międzynarodowa „Zaolzie i Zaolziacy Genius loci, genius populi”. Dom 

ZG PZKO w Czeskim Cieszynie. Udział w I w II panelu. 

13.00 – 14.00 Obiad w Czeskim Cieszynie. 

14.00 – 17.00 Spotkanie z zastępcą burmistrza Cz. Cieszyna Stanisławem Folwarcznym. Czeski 

system wspierania mniejszości narodowych i etnicznych. 

Zwiedzanie Czeskiego Cieszyna i Cieszyna. 

17.00 – 24.00 Przejazd do Jabłonkowa i udział w 67. MSF „Gorolski Święto”. Szczegóły w załączo-

nych materiałach programowych. 

Kolacja w areale Lasku Miejskiego, w którym odbywa się festiwal. 

http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/certifikovane-produkty/detail/462/vislanske-skvarky-po-kamaradsku
http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/certifikovane-produkty/detail/136/kminova-klobasa-kminkula-kamracka
http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/certifikovane-produkty/detail/136/kminova-klobasa-kminkula-kamracka
http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/certifikovane-produkty/detail/136/kminova-klobasa-kminkula-kamracka
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/konwencja-ramowa-rady/konwencja-ramowa-rady/6768,Konwencja-ramowa-Rady-Europy-o-ochronie-mniejszosci-narodowych.html
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/konwencja-ramowa-rady/konwencja-ramowa-rady/6768,Konwencja-ramowa-Rady-Europy-o-ochronie-mniejszosci-narodowych.html
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/europejska-karta-jezyk/europejska-karta-jezyk
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Sobota 02.08.: Jabłonków 

8.00 - 9.30 Śniadanie. 

10.00 – 02.00 Udział w 67. MSF „Gorolski Święto” (rozpoczynamy udziałem w drugim dniu konfe-

rencji międzynarodowej „Zaolzie i Zaolziacy Genius loci, genius populi” w Domu 

PZKO w Jabłonkowie). Szczegóły w załączonych materiałach programowych. 

Wyżywienie indywidualnie w areale Lasku Miejskiego lub lokalach gastronomicz-

nych na terenie miasta. 

 

Niedziela 03.08.: Jabłonków 

8.00 - 9.30 Śniadanie. 

10.00 – 22.00 Udział w 67. MSF „Gorolski Święto”. 

Prezentacja projektu przez koordynatora Jarosława Zarychtę na spotkaniu dla zapro-

szonych gości oraz mediów w Domu PZKO w Jabłonkowie. 

Wyżywienie indywidualnie w areale Lasku Miejskiego lub lokalach gastronomicznych 

na terenie miasta. 

 

Poniedziałek 04.08.: Jabłonków 

8.00 – 9.30 Śniadanie. 

9.30 – 11.00 Podsumowanie wizyty – wnioski, wyniesione lekcje, wspólna redakcja sprawozda-

nia. 

11.00 Pożegnanie, wyjazdy. 

 

Gospodarz 

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej (PZKO) 

działa na rzecz zachowania tożsamości etnicznej polskiej mniejszo-

ści narodowej w RC poprzez wszechstronny rozwój kultury i oświa-

ty i równocześnie aktywną integrację przez uczestnictwo w wielo-

kulturowym rozwoju RC i UE. PZKO aktywnie uczestniczy w życiu 

społecznym RC. Prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną, nau-

kową i wydawniczą będąc istotnym podmiotem rozwoju Śląska 

Cieszyńskiego. 

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego  

w Jabłonkowie zostało założone w 1947 roku. Funkcję prezesa już 

od ponad dwudziestu lat pełni Jan Ryłko. MK PZKO Jabłonków liczy 

obecnie 369 osób/słuchaczy, a jego działalność oparta jest na pracy społecznej - wolontariacie. Edu-

kacja dorosłych w ramach Koła realizowana jest poprzez działalność: Klubu Kobiet, Seniora, Chóru 

Męskiego „Gorol”, Zespołów Folklorystycznych „Zaolzi” i „Zaolzioczek”, Kapeli Nowina i Gorolsko 

Lipka, Kawiarenki „Pod Pegazem”. Od 17 lat Koło zarządza własną placówką o charakterze muzeal-

nym – Izbą Regionalną im. Adama Sikory. 
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Z inicjatywy MK PZKO Jabłonków powstał Mikroregion Górolsko Swoboda, który połączył w jedno 

stowarzyszenie podmioty z Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Jednym z efektów jego 

działalności jest wdrożenie marki regionalnej „Górolsko Swoboda produkt regionalny, wydanie mate-

riałów promocyjnych i uruchomienie witryny internetowej prezentującej markę i produkty certyfiko-

wane http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/. 

MK PZKO Jabłonków jest animatorem wielu działań kulturalnych i społecznych: Międzynarodowe 

Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto”, drugi najstarszy festiwal folklorystyczny w RC i najwięk-

szy urządzany przez organizację pozarządową, tradycyjny „Ostatkowy Bal Papuciowy”, wielkanocne 

oraz bożonarodzeniowe wystawy połączone ze sprzedażą, warsztaty rękodzieła ludowego, spotkania 

literacko-artystyczne. Współpracuje z lokalnymi placówkami edukacyjnymi, instytucjami administracji 

publicznej oraz samorządami, pełniąc rolę centrum kulturalno-społecznego, które promieniuje na 

cały region. 

 

Przykłady zrealizowanych działań/projektów 

„Polsko-Czeska Akademia Ginących Zawodów“. Projekt realizowany w 2006 roku (głównym partne-

rem był Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie). Współfinansowany został z programu 

Interreg IIIA Czechy-Polska. Dzięki projektowi zebrano informacje nt. tradycyjnego rzemiosła i rze-

mieślników Śląska Cieszyńskiego, zorganizowano warsztaty rzemieślnicze, stworzono transgraniczną 

mapę „Szlak tradycyjnego rzemiosła“ (z namiarami na rzemieślników i możliwością odwiedzin). 

Powstała także strona internetowa z wszystkimi efektami projektu w formie elektronicznej (Szlak 

tradycyjnego rzemiosła, baza danych rzemieślników). Aktualizacja Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła 

oraz strony internetowej przeprowadzona została w latach 2010-2012.  

 

„Bogactwo tradycji wspólnym dziedzictwem kulturowym". Izba Regionalna im. A. Sikory wspólnie  

z Powiatem Pszczyńskim i Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej opracowała i zrealizowała 

projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska z funduszu mikroprojektów Euroregionu Beskydy – Beskidy. Z jednej 

strony umożliwił on szeroką promocję Ziemi Pszczyńskiej podczas „Gorolskigo Święta”, z drugiej zaś 

dla MK PZKO w Jabłonkowie miał konkretne, wymierne efekty w postaci środków finansowych 

pozyskanych za wynajem powierzchni na stoisko promocyjne i zapewnienie wyżywienia dla 

wykonawców i przedstawicieli partnerów.  

 

Regionalne oznakowanie produktów marką „GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny®” Projekt 

realizowany w latach 2007-2008, wsparty grantem NROS z Mechanizmu Finansowego EHP/Norwegii. 

W ramach projektu został założony system przyznawania marki regionalnej (marka pochodzenia) 

produktom, które pochodzą z Mikroregionu Górolsko Swoboda (region na pograniczu Republiki 

Czeskiej, Polski i Słowacji) i są z tym regionem ściśle powiązane (tradycje, miejscowe surowce, praca 

ręczna itp.). Do połowy 2012 roku była marka przyznana 27 produktom i grupom produktów od 26 

wnioskodawców (rzemieślnicy, rolnicy), miała miejsce propagacja oznakowanych produktów (przede 

wszystkim pierwsze wydanie katalogu certyfikowanych produktów) i wspólne przedsięwzięcia właści-

cieli marki (jarmarki itd.). 



- 74 - 
 

 

„Crafty Goral hands”. Projekt realizowany w 2008 roku przy wsparciu Visegrad Fund – Małe Granty. 

Jego zadaniem było przekazywanie doświadczeń z organizowanych imprez  koncentrujących się na 

prezentacji tradycyjnej ludowej produkcji rzemieślniczej i procesów produkcyjnych mistrzów 

rzemieślniczych polskiemu i słowackiemu partnerowi z Mikroregionu Górolsko Swoboda. 

Oprócz międzynarodowych projektów MK PZKO Jabłonków realizuje szereg projektów finansowanych 

przez samorządy lokalne i regionalne oraz urzędy i fundacje z RP i RC.  

 

Stosowane formy/metody edukacji dorosłych w zakresie integracji 

MK PZKO Jabłonków prowadzi szereg działań na rzecz integracji polskiej grupy narodowościowej  

z środowiskiem lokalnym i regionalnym. Edukacja pod tym kątem odbywa się za pośrednictwem 

organizowania wydarzeń o charakterze kulturalnym, folklorystycznym oraz społecznym.  

Do przełamywania stereotypów, współdziałania i rozumieniu różnic dochodzi przede wszystkim za 

pośrednictwem sztandarowej imprezy Koła, którymi są Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 

„Gorolski Święto”. Edukacja w zakresie integracji realizowana jest tu poprzez pokazanie na scenie 

różnorodnych najcenniejszych wartości kultury ludowej, wyrażonych w muzyce, śpiewie, gwarze, 

zwyczajach, obyczajach i obrzędach ludowych. Dochodzi również do prezentacji, upowszechniania  

i interpretacji dziedzictwa i dorobku kulturowego polskiego społeczeństwa w RC. Co ważne, polska 

kultura promowana i utrwalana jest także na trójstyku polsko-czesko-słowackim.  

Ponadto edukacja osób dorosłych w MK PZKO Jabłonków realizowana jest m.in. w ramach 

poszczególnych Klubów (Kobiet i Seniora), chóru, zespołów i kapel folklorystycznych. Nie mniej ważną 

działalnością promującą przyjazną integrację mniejszości ze środowiskiem lolalnym jest prowadzenie 

Izby Regionalnej im. Adama Sikory oraz koordynowanie Mikroregionu Górolsko Swoboda, w ramach 

którego przyznawana jest marka regionalna.  

 

W EDI’m… 

Spotkanie robocze partnerów, które MK PZKO Jabłonków zorganizowało w dniach 29.07. - 

04.08.2014, odbyło się w ramach 67. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Świę-

to” w Jabłonkowie. Uczestnicy projektu aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach i realizacji po-

szczególnych etapów/punktów imprezy.  

 W dodatku wzięli udział w warsztatach edukacyjnych dla menedżerów instytucji i organizacji kultu-

ralnych oraz konferencji międzynarodowej „Zaolzie i Zaolziacy Genius loci, genius populi”. Uczestni-

czyli w spotkaniu z władzami lokalnymi i przedstawicielami miejscowej komisji ds. mniejszości naro-

dowych w Jabłonkowie.  

Dzięki licznym wyjazdom i zwiedzaniu zapoznali się  z regionem znajdującym się na pograniczu Repu-

bliki Czeskiej, Polski i Słowacji: Jabłonków, Mosty koło Jabłonkowa, Herczawa, Wisła,  Czeski Cieszyn  

i Cieszyn. 
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Czego można się od nas nauczyć? 

Przygotowanie, realizacja oraz podsumowanie Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorol-

ski Święto” wymaga wiele działań.  Impreza trwająca trzy dni odbywa się w Domu PZKO  

i w areale Lasku Miejskiego w Jabłonkowie. Przygotowania rozpoczynają są już miesiąc po realizacji 

ostatniej edycji przedsięwzięcia i realizowane są na bieżąco.  

1. Na początku powołany zostaje komitet organizacyjny, który jest odpowiedzialny za realizację 

poszczególnych etapów projektu. W pierwszej kolejności dochodzi do opracowania szczegóło-

wego scenariusza festiwalu, wyboru wykonawców, uzgadniania warunków występów, podpisa-

nia umów, przyjmowania zamówień na stoiska od wystawców, opracowania i druku materiałów 

programowych, ubezpieczenia imprezy, promocji.  

2. Działania logistyczne: zapewnienie zaplecza technicznego (nagłośnienia i oświetlenia, szatni dla 

wykonawców, stoisk dla wytwórców, dostępu do mediów, odpowiednich warunków sanitarno-

higienicznych, strażaków), zaplecza gastronomicznego (stoiska poszczególnych Miejscowych Kół 

PZKO), agencji ochrony, zakwaterowania i wyżywienia dla wykonawców.  

3. Realizacja imprezy, podsumowania, ocena i rozliczenia imprezy. 

 

3 pytania do… Magdaleny Ćmiel, koordynatorki projektu ds. PR w Republice Czeskiej 

 Jak to się stało, że zdecydowałaś się związać swą aktywność za-

wodową z działalnością w organizacji pozarządowej? 

Członkinią PZKO zostałam w wieku 15 lat, jednak działać społecznie 

zaczęłam w czasie studiów. Wtedy związałam się z dwiema sekcja-

mi działającymi przy ZG PZKO: z Sekcją Akademicką "Jedność", któ-

ra zrzesza studentów polskiej narodowości z Zaolzia oraz z Sekcją 

Ludoznawczą. Praca na rzecz polskiego społeczeństwa na Zaolziu 

jest dla mnie ważna i sprawia mi ogromną satysfakcję. 

 „EDI” oznacza dla Ciebie… 

Coś więcej aniżeli projekt. To niezwykła inicjatywa, którą można 

bardzo szybko się "zarazić". Wspaniałe efekty uzyskujemy nie tylko 

dzięki temu, że wdrażana jest przez 9 partnerskich organizacji, ale przede wszystkim za sprawą kon-

kretnych osób. Ten projekt tworzą ludzie nietuzinkowi, z niesamowitym bagażem doświadczeń. 

Uczymy się od siebie bardzo wiele dzięki spotkaniom pośrednim (w internecie) i bezpośrednim (mo-

bilnościom). Dzięki EDI'emu możemy się wymieniać informacjami dotyczącymi działalności polskich i 

polonijnych organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej, co daje nam wielkie rozeznanie i zwiększa 

skuteczność własnej pracy społecznej. 

Czym zajmujesz się poza pracą? 

Obecnie jestem mamą na pełen etat, zajmuję się córeczką Wiktorią. Oprócz tego jestem na studiach  

III stopnia z socjologii. Wolne chwile lubię spędzać w przyrodzie, przede wszystkim w górach.  
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http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

czwartek, 7 sierpnia 2014 

Powrót 

Wróciliśmy więc. To był trudny powrót. Nasze spotkanie samo w sobie było trudne: długie i inten-

sywne, z mnóstwem przeróżnych działań wypełniających całe dnie. Górki i dołki – dosłownie  

i w przenośni. 

Wróciliśmy do siebie, ale chyba każdy chce... wrócić tam. Zostawiliśmy na Zaolziu kawałki siebie; chy-

ba znaleźliśmy też nowe, które zabraliśmy z sobą.  

To spotkanie i dni spędzone wśród przyjaciół "stamtąd" zmusiły nas do zastanowienia się nad paroma 

rzeczami, które dotychczas większości wydawały się oczywiste. Na przykład nad kwestią tożsamości: 

kim jestem? skąd? co mnie tworzy? kim się czuję? No i: czy to wszystko jest dla mnie ważne, czy ma 

znaczenie?  

Spędziliśmy godziny roztrząsając to na konferencjach, ale chyba jasne jest, że każdy musi ułożyć się  

z tymi sprawami w sobie. Być może więcej niż konferencje dały nam w tym względzie "zwyczajne" 

chwile spędzone z Wami, gorole, którzy akurat nie macie żadnych wątpliwości: w górach, przy pracy  

i przy zabawie i chłonięcie - świadomie czy nie - tego, co macie w sobie i jacy jesteście. 

A teraz, po powrocie, wypadałoby odrobić tę lekcję. By ten powrót nie był po prostu pokonaniem 

dystansu, ale by miał głębszy sens. Też - po prostu. 

 

czwartek, 12 sierpnia 2014 

Szóste lekcje 

Spotkaliśmy się już szósty raz! W Jabłonkowie w Czechach realizacja naszego projektu przekroczyła 

połowę - zarówno czasowo (rok), jak i z punktu widzenia przeprowadzonych działań: teraz pozostały 

już tylko 4 spotkania partnerów. Mobilność do Czech była wyjątkowa - jak wszystkie inne - z sobie 

tylko właściwych powodów. Co myślimy? Co czujemy? Co w nas pozostanie? 

 

"Spotkanie w czeskim Jabłonkowie zbiegło się z ważną datą z życia EDI'ego - jego pierwszymi urodzi-

nami. Nasz EDI ma już roczek i jak przystało na taką okazję był tort (nawet dwa) ze świeczką  

i gromkie "sto lat"! Niby to tylko rok, ale chyba wszyscy czujemy, że z EDIm czas płynie inaczej. Tyle 

spotkań, nowych informacji i wrażeń, wspólnych wędrówek, zabaw, biesiad, żartów, niekiedy kłopo-

tów, wyzwań, nieporozumień i wielu, wielu ludzi bez których EDI nigdy nie byłby takim udanym 

"dzieckiem". Miło było celebrować pierwsze urodziny wśród "projektowej rodziny", przyjaciół, weso-

łych i życzliwych, a przede wszystkim gościnnych polskich goroli z Zaolzia! Dzięki nim przez sześć dni 

chłonęliśmy lokalną tradycję, poznawaliśmy meandry historii regionu i podziwialiśmy piękno górskich, 

przygranicznych okolic. EDI, Ty szczęściarzu! Też chciałabym spędzić swoje kolejne urodziny  
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z taką kompanią w Jabłonkowie, podczas Gorolskiego Święta, gdzie "gorolskie śpiewanie, granie, tań-

cowanie, na zawsze nam wszystkim w pamięci zostanie"! 

Joanna, Grecja 

 

"Nauczyłem się jak przygotowywać duże imprezy: szukać sponsorów, wolontariuszy, środków, pra-

cowników, artystów, jak przyjąć gości. Udział w warsztatach edukacyjnych dla menedżerów instytucji 

nauczył zarządzania partnerstwem w projektach, co rzeczywiście będzie bardzo ważne dla naszego 

Związku." 

Ryszard, Łotwa 

 

"Jabłonków zostanie na długo w mojej pamięci jako piękny górski teren, ale najdłużej pozostanie 

lekcja, tak, jak pamiętamy pierwszy dzień w szkole podstawowej. Ponieważ ja też jestem góralką, ale 

żyjącą na nizinach, a nawet poniżej poziomu morza, to na spotkaniu w Jabłonkowie utkwiło mi coś, co 

pozostanie w mojej pamięci na zawsze: Oni i ich Góralsko Swoboda. Górale żyjący na Zaolziu solidary-

zują się tak samo jak wtedy, kiedy byli jednym Narodem, późnej Węgrami, Austriakami, Czechosło-

wakami, a teraz żyją w Czeskiej Republice, zawsze pozostali sobą. Zmiany granic czy rządów nie miały 

na ich solidarność i ich korzenie wpływu, pozostali Polakami. Ich zachowanie zasobów kulturalnych 

regionu, integracja oraz wzmocnienie tożsamości podkreślają na co dzień poprzez zachowanie gwary, 

rzemiosła i muzykowanie. Folklor to dziedzictwo narodowe, Gorolski Święto potwierdza to w 100%. 

Piękna lekcja integracji, która uświadamia że, drzewo bez korzeni usycha. Często spotykam Polaków 

w Holandii, którzy wstydzą się przyznać że są Polakami... "Każdy ma Ojczyznę, czy Ojczyzna ma nas". 

Zosia, Holandia 

 

"Podczas mobilności nauczyłem się efektywnej wymiany doświadczeń z partnerami z organizacji 

członkowskich. Najbardziej wartościowe było dla mnie poznawanie życia Polaków w Republice Cze-

skiej. W pamięci zachowam wiedzę nabytą podczas konferencji na temat historii regionu. 

W edukacji dorosłych wykorzystam spotkania w jak największym gronie, by móc wymieniać się do-

świadczeniami i zdobytą wiedzą." 

Tomek, Francja 

 

"Jak miło było mi uświadomić sobie, że pochodzę z niezbyt oddalonego od Czech regionu Polski (Opo-

le), a teraz dane mi było poznać "żywą" oazę polskości za czeską granicą." Ta mobilność pozwoliła 

nam poznać bogactwo kultury i sztuki gorolskiej. Górale z trzech sąsiadujących ze sobą krajów śpie-

wali przy tych samych znanych melodiach - niby innym językiem, ale zrozumiałym, a może tylko swoją 

gwarą ? Śpiewali i grali dla wszystkich i wszyscy ich słuchali, bawiąc się świetnie: czy to Polacy, czy 

Czesi, czy Słowacy i my - z tylu krajów Europy! Czeski partner (PZKO) zdał egzamin z integracji z po-

wodzeniem! Konferencja i panel prezentujący różnorodne historie mieszkańców wcielonego do 

Czech - niegdyś polskiego regionu - jego zasiedlenie przez napływowych Czechów - zobrazował za-

chodzące w konsekwencji zmiany: wielonarodowość, wielokulturowość, borykanie się z problemami 

"inności", problemami mniejszości narodowej. Jednocześnie jednak przedstawiono dążenia do akcep-
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tacji współistnienia. Pomimo różnic (szeroka gama), ludzie tam mają wiele wspólnego i wyrażają to 

podczas Święta wspólną zabawą, śpiewem i tańcem, w którym wszyscy się jednoczą otwierając serca 

i ramiona jak do braci. Jest to widoczna zasługa działań PZKO - okazuje się, że można przełamać 

uprzedzenia a nawet nienawiść, wrogość i nietolerancję, ale to wymaga nieustannych starań i cier-

pliwości - poświęcenia i konsekwencji w dążeniu do celu. Podczas spotkań oficjalnych i nie -, domi-

nowała atmosfera szczerej życzliwości - uśmiechy malowały się same na twarzach. Brawo PZKO-wcy, 

którzy kultywują polskość, będąc wzorem dla innych, wychodząc i prezentując to otwarcie i z hono-

rem. Jest to coś co budzi we mnie dumę. Moja konkluzja: z każdą mobilnością jest nas więcej! Przy-

ciągamy wiele osób spoza grona EDI - ego. Z przyjemnością zauważam, że przyjeżdża coraz więcej 

osób towarzyszących, które zarażamy bakcylem integracji. I czują się dobrze wśród nas. Dlaczego? 

Jesteśmy otwarci i tolerancyjni dla tych "spoza", tych "innych", chętnie poznajemy "nowych", pokazu-

jąc tym samym, że człowiek człowiekowi nie musi być wilkiem, i że można się dogadać z Grekami nie 

znając greckiego, z Francuzami nie znając francuskiego, itd., itp. - wystarczy tylko chcieć. My też je-

steśmy lepiej postrzegani i akceptowani przez "innych" - czyli prawidłowo - działa to w obie strony. 

MOBILNOŚĆ INTEGRUJE - INTEGRACJA MOBILIZUJE do dalszych pomysłów!" 

Elżbieta, Grecja 

 

"Pierwsza lekcja wiąże się z przypomnieniem sobie - bo przecież już "dotkniętej" ledwie gdzieś, kie-

dyś, w szkole - skomplikowanej i niełatwej historii Zaolzia i ludzi, którzy mieszkając tam od wieków, 

poddawani byli wszystkim zmianom, które bieg historii im przynosił. Bliższe poznanie tej historii po-

zwala w sposób szczególny zdać sobie sprawę z tego, jak ważna i trudna zarazem jest kwestia utrzy-

mania tożsamości tam, gdzie po wielokroć wystawiana jest ona na próbę. Szczególnie budującym jest 

fakt, iż bardzo ważna część tej tożsamości - język - to gwara "polska".  

Kolejna lekcja, pochodna poprzedniej, związana jest z szacunkiem, jaki budzić musi sposób, w jaki 

nasi Zaolzianie sobie z tym radzili i radzą. Pozostając sobą prezentują i promują swą tożsamość za-

mkniętą w folklor, który przyciąga, jest atrakcyjny w formie i treści. Integracja "dzieje się" niejako 

"przy okazji", przy czym to nie mniejszość "musi", ale większość CHCE integrować się z tak pokazywa-

ną mniejszością. Świetna forma edukacji!  

Wreszcie, niesamowitym doświadczeniem była możliwość czynnego udziału w przygotowaniu i reali-

zacji święta, które było znakomitym przykładem prezentacji swojej "inności" w sposób przyjazny. 

Uczestniczenie "od środka" w bardzo sprawnym przygotowaniu imprezy dla kilku tysięcy gości było 

świetną lekcją organizacji i zarządzania." 

Jarek, Polska 
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Mobilność w Jabłonkowie… 
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strony www organizacji partnerskich - aktualności 

 

13.08.2014 

W ubiegły poniedziałek zakończyliśmy szóstą „mobilność” w ramach naszego projektu - w Republice 

Czeskiej, gdzie naszymi gospodarzami była tamtejsza organizacja partnerska, Miejscowe Koło Polskie-

go Związku Kulturalno-Oświatowego z Jabłonkowa. 

Spotkanie obfitowało w wiele wydarzeń: wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji nt. tożsa-

mości narodowej, warsztatach dotyczących projektów partnerskich, wielu spotkaniach i wizytach, ale 

nade wszystko mieliśmy możliwość „własnymi rękami” wesprzeć przygotowania, a następnie uczest-

niczyć w wielkiej wielokulturowej imprezie, jakim jest coroczne „Gorolski Święto”. 

Ponieważ „mobilność” odbywała się na przełomie lipca i sierpnia, w Jabłonkowie przypadł rok dzia-

łalności EDI’ego. Urodziny świętowaliśmy przy wspaniałych tortach (na zdjęciu), oddając się refleksji 

nt. upływającego czasu i… snując plany na kolejny rok! 

 

 

 

Wydarzenia, jakie miały miejsce podczas tego długiego tygodnia, odbiły się sporym echem w me-

diach. Zapraszamy do lektury: 

http://pzko.cz/aktualnosci/880-67-gorolski-wito-przeyjmy-to-jeszcze-raz.html 

http://zwrot.cz/2014/07/gorolski-swieto-juz-jutro/ 

http://zwrot.cz/2014/08/gorolski-swieto-ruszylo/ 

http://zwrot.cz/2014/08/w-lasku-miejskim-slonecznie/ 

http://zwrot.cz/2014/08/tlumy-na-gorolskim-karnawale-fotoreportaz/ 

http://pzko.cz/aktualnosci/880-67-gorolski-wito-przeyjmy-to-jeszcze-raz.html
http://zwrot.cz/2014/07/gorolski-swieto-juz-jutro/
http://zwrot.cz/2014/08/gorolski-swieto-ruszylo/
http://zwrot.cz/2014/08/w-lasku-miejskim-slonecznie/
http://zwrot.cz/2014/08/tlumy-na-gorolskim-karnawale-fotoreportaz/
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http://zwrot.cz/2014/08/barwny-korowod-fotogaleria/ 

http://zwrot.cz/2014/08/roztanczona-niedziela-fotoreportaz/ 

http://zwrot.cz/2014/08/i-posprzatane-po-gorolu/ 

http://zwrot.cz/2014/07/polacy-z-calej-europy-na-gorolskim-swiecie/ 

Następne, ostatnie już w tym roku spotkanie partnerów, odbędzie się we wrześniu w Paryżu! 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

 

czwartek, 31 sierpnia 2014 

Do szkoły 

Jutro 1 września. To mocno symboliczna data dla większości z nas. Czas do szkoły. 

Ale nie tylko. To także rocznica tego, co zaczęło się w Europie 75 lat temu. 

Dobrze by było, gdyby wspólnym mianownikiem dla obu była nauka. Dla małych - tych, co w szkole,  

i dużych - co myślą, że dużo albo wszystko wiedzą, którzy mają w ręku różne, czasem poważne i nie-

bezpieczne zabawki. Nauka płynąca z tego, co było, ale i z uświadomienia sobie tego, co może być.  

To jest kolejna z tych rzeczy ważnych, ale oczywistych, o których na co dzień się nie pamięta. Dlatego 

ważne jest, by powtarzać, jak lekcje. Uczyć się ciągle, uczyć się przez całe życie.  

No i - uczyć się od mądrych. Zmarły w kwietniu Gabriel Garcia Marquez, noblista (tak, to ten od przy-

wołanych niedawno "Stu lat samotności"), powiedział: "człowiek ma prawo patrzeć na drugiego  

z góry tylko wówczas, gdy chce mu pomóc, aby się podniósł". Czy ktoś o tym pamięta? 

Do szkoły! 

 

  

http://zwrot.cz/2014/08/barwny-korowod-fotogaleria/
http://zwrot.cz/2014/08/roztanczona-niedziela-fotoreportaz/
http://zwrot.cz/2014/08/i-posprzatane-po-gorolu/
http://zwrot.cz/2014/07/polacy-z-calej-europy-na-gorolskim-swiecie/
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7. Spotkanie Partnerów, Paryż, Francja, 18-22.09.2014 

Program spotkania 

 

18 września 2014, czwartek 

Przyjazdy, zakwaterowanie. 

Przygotowanie konferencji i wystawy foto/AV. 

Wspólna kolacja, prezentacje partnerów, przedstawienie programu „mobilności”. 

 

19 września 2014, piątek 

Międzynarodowa konferencja "Made in Polska" z udziałem przedstawicieli konsulatu RP, paryskiego 

oddziału PAN, gości z Polski i Francji nt. wizerunku Polski za granicą, dyskusje panelowe. 

Wystawa fotografii i AV nt. działań i efektów projektu w siedzibie Urzędu Miasta Paryża 17. Dzielnicy. 

 

20 września 2014, sobota 

Wycieczka edukacyjna - instytucje i symbole Paryża, m.in. Pałac Elizejski, siedziba Prezydenta Repu-

bliki Francuskiej, dzielnica Trocadero. 

Warsztaty nt. budowania wizerunku poprzez współpracę z mediami. 

 

21 września 2014, niedziela 

Wycieczka edukacyjna - kultura Francji: Montmarte, Louvre, Wersal. 

Dobre praktyki w zakresie edukacji dorosłych przez udział w wielokulturowych wydarzeniach kultu-

ralnych i sportowych - prezentacja gospodarza, warsztaty, wymiana dowiadczeń, dyskusja. 

 

22 września 2014, poniedziałek 

Spotkanie koordynatorów lokalnych: podsumowanie tegorocznych mobilności, zaplanowanie kolej-

nych działań projektowych. 

Podsumowanie wizyty – wnioski, wyniesione lekcje; 

Spotkania dwustronne partnerów. 

Pożegnianie, wyjazdy. 
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Gospodarz 

Stowarzyszenie Flo-

rek Entertainment  

z siedzibą w Paryżu, 

działa na rzecz zmia-

ny społecznej od 2009 roku: w sferze edukacji dorosłych oraz rozwoju osobistego, na rzecz promocji 

kultury i nauki, wspomagania rozwoju przedsiębiorczości, zacieśniania więzi wśród Polaków w Euro-

pie oraz wzmacniania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków we Francji. 

Jest to organizacja działająca na rzecz rozwoju kultury poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

festiwali, ekspozycji, seminariów, zjazdów, m.in. na rzecz przełamywania stereotypowych poglądów  

o Polakach, niwelowania uprzedzeń i wspierania zachowań opartych na wzajemnym zrozumieniu, 

poszanowaniu i akceptowaniu różnic.  

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i promowanie ludzi utalentowanych z różnych regionów 

Europy i świata oraz organizowanie wymian międzynarodowych pomiędzy Francją a Polską oraz 

innymi krajami. Chce pokazać światu polskie talenty oraz zaprezentować w Polsce inne kultury w celu 

zwiększenia świadomości i tożsamości europejskiej, poszerzenia horyzontów, integracji i rozwoju 

społeczeństwa w dziedzinie kultury i sportu. Oferta metod i form edukacyjnych Stowarzyszenia jest 

bardzo szeroka: organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych, festiwali, ekspozycji, seminariów, 

zjazdów, itp. F&E jest m.in. organizatorem konkursu Wybitny Polak we Francji oraz inicjatywy „Made 

in Polska” wspierającej tworzenie pozytywnego wizerunku Polski na świecie oraz promocji marki 

„Polska”. 

Działamy w projektach realizowanych w kilkunastu krajach, na skrzyżowaniu wielu kultur, perspektyw 

i przekonań.  

 

Przykłady zrealizowanych działań/projektów 

 Konkurs „Wybitny Polak we Francji” 

 

Stowarzyszenie Florek Entertainment jest jego głównym organizatorem, współpracując przy projekcie 

z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego «Teraz Polska» oraz Komisją Ekspertów złożoną  

z wybitnych osobowości francuskiej Polonii. 

Głównym celem konkursu jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich 

dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces w kraju i poza jego 

granicami. 

To okazja do zaprezentowania osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się 

do propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie, a także do przybliżenia 

sylwetek tych osób, które, często znane i szanowane na emigracji, pozostają zupełnie anonimowe dla 

Polaków mieszkających w kraju. 

Pierwsza edycja konkursu Wybitny Polak została przeprowadzona w 2010 roku, a jej Laureatami 

zostali: Wojciech Kilar – jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów oraz Hilary Koprowski – 
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wirusolog i immunolog, twórca pierwszej na świecie szczepionki przeciw wirusowi polio, 

wywołującemu chorobę Heinego-Medina. 

Konkurs jest podzielony na etapy krajowe oraz etap ogólnoświatowy.  

Tytuł „Wybitnego Polaka” może być przyznany w 5 kategoriach: biznes, kultura, nauka, osobowość 

oraz „Młody Polak”. 

BIZNES: kandydatami mogą być osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą; 

KULTURA: kandydatami mogą być zarówno osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, 

malarze itp., nawiązujący w swojej twórczości do Polski, jak również osoby działające na rzecz 

promocji kultury polskiej; 

NAUKA: kandydatami mogą być osoby, które prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną  

w placówkach funkcjonujących we Francji; 

OSOBOWOŚĆ: kandydatami mogą być osoby wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, 

np. w życiu społecznym; 

MŁODY POLAK: kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35. roku życia i odniosły sukces  

w jednej z powyższych kategorii lub których działalność w sposób pozytywny oddziałuje na lokalną 

społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski wśród lokalnej 

społeczności. 

 

 Akademia Polskiej Przedsiębiorczości  

 

APP to program szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów oraz klubów dyskusyjnych, 

skierowanych do polskich przedsiębiorców działających we Francji. W ramach cyklów o różnej 

tematyce dostarczamy rzetelnej i aktualnej wiedzy o warunkach, zasadach i ekosystemie prawnym 

prowadzenia działalności we Francji. 

 

Aktualnie oferujemy następujące szkolenia: 

 

• Jak rozwinąć biznes we Francji?  

• Jak profesjonalnie napisać kosztorys budowlany?  

• Jak efektywnie zarządzać projektem budowlanym w firmie remontowo-budowlanej? 

 

 Made in Polska - konferencja 

Konferencja „Made in Polska”, planowana na październik 2015 roku, będzie drugą edycją 

zapoczątkowanego w 2014 w ramach projektu EDI cyklu dyskusji o marce „Polska”, strategii  

tworzenia wizerunku naszego kraju na świecie, odbiorowi tego wizerunku, roli i odpowiedzialności 

podmiotów odpowiedzialnych za jej rozwijanie, wzmacnianie i promowanie. 

http://www.florekentertainment.org/up/?p=182
http://www.florekentertainment.org/up/?p=193
http://www.florekentertainment.org/up/?p=178
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Pierwsza edycja konferencji „Made in Polska” odbyła się 19 września 2014 w Urzędzie 17. dzielnicy 

Miasta Paryża. W wydarzeniu wzięli udział dziennikarze, liderzy polonijni, przedstawiciele biznesu  

i instytucji publicznych, goście z Polski, Holandii, Niemiec, Czech, Szwecji, Grecji, Litwy, Łotwy  

i Francji. 

Uczestnicy podzielili się swoim spojrzeniem na aktualny wizerunek Polski w Europie, dyskutowali  

o Polsce widzianej oczami Polaków w Polsce i za granicą, debatowali nad możliwościami poprawy 

rozpoznawalności i jakości „marki Polska. 

Paneliści i goście konferencji szukali sposobów na eliminowanie negatywnych postaw i zachowań 

wobec mniejszości polonijnej, przełamanie stereotypowych poglądów o Polakach oraz na 

zniwelowanie uprzedzeń i promowanie zachowań opartych na wzajemnym zrozumieniu, 

akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do tożsamości i przyjaznego współistnienia. 

 

 Europa jutra z perspektywy kobiet 

 

Polskie i francuskie doświadczenia tworzenia innowacyjnej przedsiębiorczości, oryginalnej kultury, 

solidarnego i równego społeczeństwa. Konferencja i park stoisk, listopad 2015, Paryż. 

Bierzemy udział w przygotowaniu wyjątkowego wydarzenia z udziałem wybitnych uczestniczek 

polskiego, francuskiego i europejskiego życia publicznego i społecznego. Wspólnym celem jest 

wzbudzenie refleksji nad rolą kobiet i kobiecej perspektywy w biznesie, sztuce i kulturze oraz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Wpisując się w ruch wspierania aktywności publicznej kobiet i promowania różnorodności, 

konferencja stawia sobie za zadanie zaktywizować polsko-francuskie więzy we wspólnej Europie oraz 

przybliżyć środowiskom francuskim polskie doświadczenia w obszarze wolności i dialogu, odporności 

na kryzys gospodarczy oraz dorobek intelektualny w kulturze i sztuce. 

Towarzyszący wystąpieniom park stoisk ciekawych organizacji i firm kobiecych ma za zadanie 

stworzyć wspaniałą atmosferę kobiecej przedsiębiorczości i przebojowości, służyć jako wzajemna 

inspiracja, stymulować rozwój wspólnych inicjatyw kobiecych, oraz wzmacniać środowiska kobiece, 

ich wzajemne zrozumienie, dialog i współpracę. 

Adresatami konferencji są szerokie środowiska kobiece i prokobiece, osoby zainteresowane 

kobiecym głosem i solidarnością,  ciekawe świata i jego przemianami, paryskie środowiska twórcze, 

działacze społeczni, przedsiębiorcy i przedstawiciele biznesu, ludzie mediów i instytucji kultury. 

Przedstawiciele zarówno Polonii, jak i francuskich środowisk zainteresowanych współczesnym 

obliczem Polski, jej wkładem w stabilną Europę oraz jej dorobkiem intelektualnym i kulturalnym. 

 

 KULT - Komunikacja pomimo naszych różnic - Communication malgré les différences  

Stowarzyszenie Florek&Entertainment zorganizowało nietypowy koncert zatytułowany „Dialog poza 

różnicami”, który, dzięki połączeniu muzyki i video, miał na celu zbliżenie do siebie artystów różnych 

narodowości i rozpoczęcie międzykulturowego dialogu. I to nie poprzez język angielski; koncept ten 
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przewiduje wzbogacenie każdego koncertu wizualizacjami, będącymi uzupełnieniem tekstów 

piosenek.  

Taka technika pozwoliła stworzyć prawdziwy spektakl, dzieki któremu różnorodne języki używane  

w trakcie koncertu staną się zrozumiałe. Obraz przemawia sam przez siebie, tworzy uniwersalny język 

i pomaga widzom przybyłym z różnych krajów się porozumieć.  

Do tego projektu zaprosilismy grupę Kult z Polski - bardzo ważny zespół dla Polskiej kultury. 

Wizualizacje przygotowali Oxo-factory, mistrzowie w swojej dziedzinie. Drugi zespół to Urban Desert; 

ich filozofia to „kochać niezależnie od naszego zróżnicowania”.  

Koncert odbył się w środę, 12 października 2011, w GIBUS w Paryżu i zgromadził ponad 400 osób  

z mniejszości polonijnej oraz zainteresowanych polską kulturą Francuzów. 

 

 

 Cindy Bao & The Danny D 

Stowarzyszenie F&E zorganizowało duet polsko-chiński z udziałem słynnej chińskiej piosenkarki Cindy 

Bao oraz Daniela Howorusa (The Danny D). W tym celu został zorganizowany wyjazd do Pekinu, gdzie 

odbyły się nagrania do nowej płyty oraz liczne spotkania z partnerami chińskimi wspierającymi nasz 

projekt. 

W konsekwencji tej współpracy udało nam się zorganizować kilka koncertów: 

Pierwszy wspólny koncert Cindy Bao & The Danny D zapowiedziała Kasia Cichopek podczas  

największego koncertu w Polsce Sylwestrowa Moc Przebojów.  

http://www.ipla.tv/Cindy-bao-the-danny-d/vod-5640736#/page_container 

 

Z okazji Nowego Roku Chińskiego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się drugi koncert Cindy 

Bao & The Danny D przy udziale wielu znakomitych artystów z Chin. 

 

Kolejny koncert odbył się 5 lipca 2015 w Nicei, w «Palais de la Mediteranée», z udziałem  

znakomitych gości, mniejszości chińskiej oraz m.in. prezydenta UNESCO. Podczas konceru Cindy Bao 

zaśpiewala w duecie z polskim śpiewakiem z opery La Scala w Mediolanie - Andrzejem Głowienką 

(dzięki Stowarzyszeniu F&E udało się ponownie zintegrować kulturę chińską i polską we Francji). 

  

 Wernisaże, wystawy 

- Cire Dime  
- La Galerie Mailletz 
- Galerie Haracca 

- Espace Pierrre Cardin «Busines & Art» 

 

 

 

http://www.ipla.tv/Cindy-bao-the-danny-d/vod-5640736#/page_container
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Stosowane formy/metody edukacji dorosłych w zakresie integracji 

Program szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów oraz klubów dyskusyjnych w języku polskim, 

skierowanych do poloninej mniejszości we Francji oraz spotkania integracyjne polsko-francuskie, 

podczas wernisaży, kocertów, spektakli i festiwalów. 

 

W EDI’m… 

Spotkanie partnerów w Paryżu służyło szukaniu sposobów na eliminowanie negatywnych postaw  

i zachowań wobec mniejszości polonijnej, przełamanie stereotypowych opinii o Polakach oraz na 

zniwelowanie uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym zrozumieniu, 

akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości, prowadzących do 

współistnienia opartego na wzajemnym szacunku.  

Część merytoryczna, składająca się z konferencji zatytułowanej „Made in Polska”, poświęconej 

opracowaniu strategii kreacji wizerunku Polski na świecie oraz promocji marki Polski, odbyla się  

w prestiżowej sali Urzędu Miasta Paryża (17. dzielnicy).  

Uzupełnieniem był program „Europejskich Dni Dziedzictwa” – poznanie instytucji francuskich: 

Zwiedzanie Palacu Elizejskiego - oficjalnej siedziby Prezdydenta Republiki Francuskiej, Wersalu - 

lekcje historii poprzez sztukę oraz wycieczki edukacyjne po najciekawszych zakątkach Paryża  

i miejscach historycznych, ze zwróceniem uwagi na zalety tej formy edukacji osób dorosłych oraz 

zapoznanie się z kulturą Francji - Sśladami integracji ze sztuką - zwiedzanie dzielnicy artystów. 

Mobilność w Paryżu była szóstą w ramach projektu i ostatnią w 2014 roku.  

Wzięli w niej udział przedstawiciele większości organizacji partnerskich. 

Zrealizowano cały program spotkania i osiągnięto cele mobilności: 

 Organizacja kolejnej wystawy fotograficznej w Urzędzie Miasta Paryża; 

 Ustalenie działań i wzajemnego wsparcia na rzecz zmiany społecznej; 

 Wypracowano bardzo dużo ciekawych i innowacyjnych pomysłów i metod o tym jak stworzyć 

pozytywny, atrakcyjny wizerunek Polski na świecie; 

 Omówienie działań, produktów, rezultatów i osiągniętych celów; 

 Poznanie kultury i sztuki Francji oraz mniejszości narodowych we Francji przy wykorzystaniu 

dostępnych atrakcji i doświadczenie tej formy edukacji osób dorosłych; 

 Dalsza integracja Partnerów; 

 Zaplanowanie przyszłej współpracy Partnerów. 
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Czego można się od nas nauczyć? 

Jak poprawić wiezrunek Polski? 

 

 Czym jest wizerunek kraju ? Kto, co i jak go kształtuje? 

 Jakich narzędzi używają państwa do kształtowania tego wizerunku? Jakimi narzędziami dysponuje 

Polska?  

 Geopolityczne aspekty wpływania na wizerunek Polski. 

 Czym jest marketing narodowy Polski? Jak Polska buduje markę narodową?  

 Czym jest promocja kraju? 

 Nasz produkt eksportowy. Walory Polski (turystyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, 

kulinarne,  etc.) i ich postrzeganie na świecie.  

 Stereotypy o Polakach, stereotypy o Polsce - skąd się biorą, czy da się i w jaki sposób z nimi 

mierzyć? 

 Jakie wartości Polska oferuje światu i czy da się wokół tych wartości zbudować kompromis 

światopoglądowy ponad podziałami? Skąd powinien pójść impuls i kto powinien uczestniczyć  

w takim ruchu? 

 Polscy emigranci jako marketerzy wizerunku Polski i Polaków. Studia przypadków. 

 Czym możemy się pochwalić, co mamy do pokazania? Czego o nas nie wiedzą? Atuty Polaków. 

 Migracje zarobkowe. 

 Wybitni Polacy i polskie osiągnięcia zasługujące na popularyzację na świecie - dziedzina 

innowacyjności i przedsiębiorczości. 

 Czy w Polsce Polacy są bardziej przedsiębiorczy? Czy za granicą? Czy otoczenie biznesu danego 

Państwa ma wpływ na przedsiębiorczość Polaków?  

 Innowacyjność po polsku. Czy Polska tylko importuje czy też eksportuje innowacyjność? 

 Budowanie marki. Jaka jest marka naszego kraju, jego charakter, który czyni nas wyjątkowym  

i atrakcyjnym wśród prawie 200 państw świata? 

 Czy możemy wymyślić się na nowo? Czy warto wymyślać się na nowo, czy raczej budować na 

istniejących juź podstawach? 

 Czy brak potężnych środków marketingowych jest największą przyczyną trudności Polski  

w budowaniu silnej marki? 

 Współpraca nauki i biznesu, otoczenie biznesu w celu zwiększenia innowacji i przedsiębiorczości - 

model francuski. 

 Co każdy z nas może wnieść do budowy dobrego wizerunku naszego kraju za granicą? 
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3 pytania do… Anity Wójtowicz-Florek, lokalnej koordynatorki projektu we Francji 

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

Ponieważ nie odnalazłam żadnej prężnej i aktywnej organizacji, do 

której mogłabym wstąpić jako studentka paryskiej Sorbony,  

w poszukiwaniu nowych wyzwań i aby móc udzielać się społecznie 

założyłam w 2009 roku stowarzyszenie Florek&Entertainment. Po 

ukończeniu studiów kontynuowałam tę działalność pracując rów-

nolegle w Urzędzie Miasta Paryża i udało mi się rozwinąć F&E na 

tyle, że dzisiaj rekrutujemy ludzi i organizujemy wiele interesują-

cych przedsięwzięć: koncerty, wernisaże, konkursy, konferencje, 

szkolenia... i wciąż coraz to nowsze inicjatywy. 

 „EDI” oznacza dla Ciebie… 

…wspaniałych, inspirujących ludzi, którzy zarażają swoją dobrą energią i pokazują mi jak można robić 

coś inaczej i lepiej. Edukacja jest tutaj nadrzędna, a integracja - naturalnym wynikiem spotkań  cieka-

wych ludzi i możliwości poznania innych miejsc i kultur. EDI to piękna przygoda, która pokazała  

z innej strony Europę, instytucje i programy UE - że nie taki diabeł straszny, skoro nam się udało? :) 

Czym zajmujesz się poza pracą? 

Kiedyś miałam wiele różnych pasji: karate, jazda konna, kino, teatr, muzyka.. Aktualnie zajmuję się 

przede wszystkim rodziną; podczas 1,5 roku trwania EDI’ego zdążyłam wziąć ślub, urodzić wspaniałą 

córeczkę Elizę, a teraz oczekuję na przyjście na świat drugiego potomka, tym razem synka, już  

w lutym 2015… Okres ten jest wyjątkowo intensywny pod względem zawodowym i osobistym. Myślę, 

że odnajduję się w tym dzięki wsparciu wyjątkowej osoby - mojego męża Tomka, który stał się moją 

pasją :) i dzięki któremu podejmuję największe i najpiękniejsze wyzwanie życia: jak być żoną i matką. 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

niedziela, 28 września 2014 

Lekcje: siedem 

Ostatnia tegoroczna "mobilność" EDI'ego odbyła się w Paryżu przy okazji międzynarodowej konfe-

rencji "Made in Polska". Jakie są nasze wrażenia? 

"Konferencja towarzysząca mobilności dotknęła bardzo ważnego tematu promocji polskiej marki. 

Wszyscy uczestnicy żyjący w różnych krajach UE promują markę każdego dnia zarówno w życiu pry-

watnym, zawodowym jak i społecznym. Temat zgodny z założeniami polskiego MSZ (stosowanie 

określenia Polska, a nie Polen lub Poland) - Made in Polska. Uzyskaliśmy wiele ciekawych informacji, 

wysłuchaliśmy wiele ciekawych referatów (w szczególności PAN w Paryżu), poznaliśmy fascynującą 

przedsiębiorczynię pochodzenia polskiego (Elżbieta Wysoczańska), poznaliśmy inicjatywy społeczne.  
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Ogromną zaletą konferencji było dotkniecie rożnych dziedzin aktywności polskich obywateli za grani-

cą, od społecznej, kulturalnej, przez gospodarczą po publiczną. Dziękujemy:)" 

Alina, Niemcy 

 

"W czasie konferencji w Paryżu mieliśmy świetną lekcję dotyczącą marki "Polska". Z podziwem 

stwierdzam, że w świadomości mieszkańców Europy rośnie znajomość i popularność produktów pol-

skich jak i sama popularność naszego kraju.  Jest to naprawdę wspaniałe uczucie bycia dumnej  

z ojczystego kraju. Na pewno nie dowiedziałabym się tego gdyby nie nasza konferencja w Paryżu." 

Irena, Grecja 

 

"Najbardziej wartościowa lekcja wyniesiona z Paryża wiąże się z udziałem w konferencji "Made in 

Polska". To duże przedsięwzięcie nie tylko zgromadziło publiczność z kilkunastu krajów, ale - przede 

wszystkim - wspaniałych prelegentów, dzięki którym zarówno wartość merytoryczna jak i przyjazna 

atmosfera spotkania utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobre połączenie treści  

i formy. Konferencja była przykładem na to, jak właściwy dobór osób występujących może wpłynąć 

na osiągnięcie założonych celów takich wydarzeń, stanowiących jedną z form edukacyjnych. Dzięki 

ciekawym referatom oraz możliwości swobodnej wymiany myśli i poglądów z prowadzącymi wszyscy 

na długo zapamiętamy poruszane treści. Doskonały sposób skutecznej edukacji osób dorosłych, do 

wykorzystania w własnej praktyce." 

Jagoda, Polska 

 

"Konferencja, w której wzięliśmy udział, była niezwykle inspirująca. Mieliśmy przyjemność uczestni-

czyć w końcowym panelu dotyczącym Polaków biznesu/sukcesu. Owy temat reprezentowała niezwy-

kle piękna i utalentowana Elżbieta Wysoczańska. Historia jej sukcesu i determinacja zaprowadziła ją 

na szczyt. Dziś jej kosmetyki oparte na najnowszej technice biotechnologii można dostać tuż obok 

najbardziej luksusowych marek świata. Pokazała nam, że nie można się bać swoich marzeń i skrywać 

się w cieniu. Dała nam wszystkich dowód, że wszystko zależy od nas i od naszej wiary, a wielki sukces 

to wynik tysiąca niewidzialnych sukcesów :)" 

Katarzyna, Holandia 

 

"Paryż i spotkanie w nim Polaków z 9 krajów było dla mnie wielkim przeżyciem pod wieloma wzglę-

dami. Temat przewodni tych dni: „Promocja i poprawa wizerunku Polski na świecie“, okazał się nad-

zwyczaj ciekawy. Od strony naukowej dowiedziałam się o metodach i wręcz schematach efektywnego 

kreowania obrazu jakiegoś kraju. Spośród wielu prelegentów zafascynowała mnie Elżbieta Wysoczań-

ska, Polka żyjąca we Francji, która niesamowicie odważnie i na wielką skalę promuje Polskę swymi 

wysokiej klasy wyrobami, mającymi już markę na rynku światowym. Każdy  

z nas na pewno stara się w swoim środowisku propagować nasz rodzinny kraj, ale gdy się słyszy  

o takim rozmachu, to ma się chęć działania z nieco większym rozpędem. Do tego potrzeba jednakże 

skoordynowanej strategii na wyższym szczeblu, o czym dyskutowaliśmy. Również niezmiernie intere-
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sująca była wymiana prywatnych poglądów z uczestnikami. Polonia w każdym kraju ma inne do-

świadczenia i boryka się z innymi problemami, z których mało kto zdaje sobie sprawę. Przez osobiste 

kontakty wiele się dowiedziałam o specyfice życia w innych krajach i na prawdę warto tę formę wy-

miany propagować. Poza tym chcieliśmy nieco poznać Francję i poczuć klimaty Paryża. To miasto 

każdego dnia mieniło się w słońcu i pokazywało się nam z jak najlepszej strony. Nasi siatkarze zostali 

akurat mistrzami świata, a myśmy aktywnie promowali Polskę i byliśmy po prostu niesamowicie 

dumni z naszego ojczystego kraju. Chciałabym wszystkim organizatorom nie tylko paryskiej mobilno-

ści, ale i całego projektu EDI, bardzo podziękować za umożliwienie nam w tak piękny sposób eduko-

wania się i integrowania. Po tym wyjeździe mam wiele przemyśleń i nadzieję, że z tego się coś krea-

tywnego nie tylko w mojej głowie urodzi. " 

Urszula, Niemcy 

 

"Odespałam, zakwasy ustąpiły, pozostały wspomnienia: Paryż - wieża Eiffla - Louvre - Notre Dame - 

Sekwana - Montmartre - Wersal - itd... - "sztandary" Paryża. Ale naszą mobilność zapamiętam jako tę, 

która uczy wiary w siebie i w to, co robimy. Jakby na to nie patrzeć, żywy przykład kariery młodej 

Polki we Francji, to nie bajka. Wierzę mocno, że nic nie wzruszy mojej wiary w nasze lekcje integracji  

i w naszą integrację." 

Elżbieta, Grecja 

 

 

strony www organizacji partnerskich - aktualności 

 

29.09.2014 

Koniec kwartału, koniec lata, koniec tegorocznych „mobilności”. Mieliśmy ich aż 5 w 2014 i teraz mu-

simy ogarnąć się i wszystko, co po nich zostało, uporządkować jakoś i „wynieść” jak najwięcej. Od 

Grecji po Francję, przez Szwecję, Łotwę i Czechy. Ogromna różnorodność miejsc, klimatów  

i doświadczeń. Cała Europa, mnóstwo lekcji. I mnóstwo materiału do opracowania! 

W Paryżu wzięliśmy m.in. udział w bardzo ciekawej konferencji pt. Made in Polska” traktującej  

o kształtowaniu i pielęgnowaniu wizerunku Polski za granicą (zdjęcie). Wizerunek Polski za granicą to 

m.in. my, więc umówiliśmy się na kolejne konferencje! 
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W spotkaniu wzięła udział grupa Pań z zaprzyjaźnionego z projektem pomorskiego oddziału Między-

narodowego Forum Kobiet, które gościliśmy już w Niemczech, Szwecji i na Łotwie. 

Ostatnia tegoroczna mobilność była okazją do podsumowania działań i wypracowanych w 2014 rezul-

tatów oraz wstępnego zaplanowania aktywności w roku przyszłym. 
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Mobilność w Paryżu… 
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http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

wtorek, 21 października 2014 

Perypetie językowe 

Tematem moich dzisiejszych rozważań jest język, duma, tolerancja i kultywowanie tradycji. Ja, po-

dobnie jak wiele innych osób z Zaolzia (część Śląska Cieszyńskiego leżąca na terenie Republiki Cze-

skiej) zostałam wychowana w gwarze cieszyńskiej, jednej z gwar śląskich. Fakt, iż gwarę używam 

również w trakcie komunikacji z moją roczną córką, jest zatem naturalnym stanem rzeczy. Językiem 

tym posługuję się zarówno w domu, jak i w miejscach publicznych na Zaolziu, np. w komunikacji miej-

skiej, sklepach czy na placu zabaw. Gwarę słychać często, jednak częściej wśród starszej generacji. 

Zauważam to przede wszystkim teraz, kiedy ostatnio spędzam dużo czasu wśród młodych rodzin  

z dziećmi. Zanim nasza pociecha nauczyła się chodzić i bawić się z innymi dziećmi, nie myślałam  

o tym, że możemy być przez pryzmat języka odbierane jako „inne”.  Mieszkamy w mieście, wśród 

czeskojęzycznej większości, ale większość autochtonów zna i rozumie słowa użyte w gwarze. Język 

ten używany był na naszym terenie od zarania dziejów... Niestety, bardzo rzadko spotykam innych 

rodziców, którzy automatycznie zwracają się do dziecka w gwarze bądź po polsku. Zetknęłam się  

z różnymi reakcjami na temat mojej mowy. Muszę jednak przyznać, że negatywnych jest niewiele. 

Najczęściej zauważam obojętność, czasami zdziwienie. Szkoda. Cieszy mnie jednak to, że język,  

w którym zwracam się do naszej pociechy w miejscach publicznych, rozkręca nie raz dyskusję. Cza-

sami ludzie myślą, że pochodzę z wioski i dopytują, gdzie mieszkamy. Fakt, że mieszkam w tym sa-

mym mieście co oni, budzi wśród niektórych niedowierzanie. Tak jak gdyby nigdy nie słyszeli o Pola-

kach na Zaolziu... Z rozmów z innymi matkami mówiącymi wyłącznie w języku czeskim często wynika, 

że znają gwarę, tylko jej nie używają. Mówią w tym języku np. z rodzicami czy dziadkami, ale nie ze 

swoimi dziećmi. Często się zdarza, że po kilku minutach naszej rozmowy zaczynają się do mnie zwra-

cać w gwarze – jak gdyby chciały się pochwalić, że też potrafią. Potrafią, ale do swoich dzieci mówią 

po czesku. Mam wrażenie, że myślą, że po prostu nie wypada. Chcą je przecież wysyłać do czeskiego 

przedszkola a gwara jest polska, inna. A innością zwraca na siebie człowiek uwagę. Trudno, nie mogę 

zmieniać sposobu ich myślenia, wierzę jednak, że mój stosunek do gwary i polskości rozbudzi w nich 

chociaż uczucie, że w Trzyńcu istnieją również młodzi ludzie, którzy są dumni, że są Polakami. 

 

strony www organizacji partnerskich - aktualności 

31.10.2014 

Mija właśnie pierwszy miesiąc bez „mobilności” w ramach EDI’ego, do których tak przywykliśmy przez 

ostatnie pół roku! To dla nas, partnerów, dość dziwne uczucie: nie musieć się pakować i spieszyć na 

lotnisko czy dworzec. W zamian możemy odpocząć, a bezczynność jest pozorna.  

Wspólnie pracujemy nad publikacją, która powstaje przez cały czas realizacji naszego projektu, a ak-

tywność przenieśliśmy do sieci. EDI to przecież w dużej mierze e-projekt: comiesięczne spotkania 

koordynatorów realizujemy za pomocą komunikatora, prowadzimy bloga i profil na portalu społecz-

nościowym, a archiwum znajduje się w internetowej chmurze. 
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Na początku października ukazał się trzeci tegoroczny, a czwarty w ogóle numer naszego kwartalnika 

pn. biulEDIn. Wszystkie dostępne są pod tym adresem: http://1drv.ms/1fFm48i. 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

niedziela, 14 grudnia 2014 

O nas 

Zaraz Święta i koniec roku; to taki czas, który sprzyja podsumowaniom. W ramach reminiscencji oraz 

by nastroić się pozytywnie, powróćmy na chwilę do naszej paryskiej konferencji z września i przypo-

mnijmy sobie bardzo ciekawy referat pana Michała Lipińskiego dotyczący wizerunku Polski  

i Polaków za granicą. Oto kilka cytatów: 

"W świetle badań zleconych w ostatnim roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Polską 

Organizację Turystyczną można stwierdzić, że [...] w spontanicznych wypowiedziach osób ankietowa-

nych, konsekwentnie przeważały pozytywne opinie na temat Polaków. Respondenci za kluczową 

i mocną stronę naszego kraju zgodnie uznawali cechy charakteru, czy też zachowanie Polaków. W ich 

opiniach atutem Polaków jest przede wszystkim fakt, że są: mili, sympatyczni, uprzejmi i przyjaźni, 

gościnni, a także otwarci, nie mają uprzedzeń, są uśmiechnięci oraz szczerzy. Coraz częściej  

w stosunku do Polaków pojawiają się takie określenia jak: dobrze wykształcony, ambitny, zaradny, 

pracowity, profesjonalny, pomysłowy, przedsiębiorczy. 

Oczywiście niektórzy nadal wypominają nam: brak tolerancji, rasizm, uprzedzenia do reprezentantów 

innych narodowości, pijaństwo, styl jazdy samochodem i niegrzeczne zachowanie. Lecz badania jasno 

dowodzą, że negatywne skojarzenia z Polakami są przedstawiane przede wszystkim przez osoby, 

które nie były nigdy w Polsce i nie miały kontaktu z Polakami za granicą. Po części mogą być efektem 

niekorzystnych stereotypów na nasz temat funkcjonujących w przeszłości w obiegowej opinii. Obco-

krajowcy zarzucają nam również brak umiejętności budowania wspólnoty oraz skłonność do narze-

kania." 

Lepiej nam? No, to jeszcze troszkę, co tam: 

"Najbardziej pozytywny odbiór Polski i Polaków widoczny jest wśród turystów odwiedzających nasz 

kraj. Aż 83% badanych deklarowało, że w Polsce im się podoba, 93% deklarowało chęć ponownego 

przyjazdu, a 99% poleciłoby wizytę w Polsce swoim znajomym lub rodzinie. Według ankietowanych 

Polacy są przede wszystkim przyjaźni, mili/sympatyczni, towarzyscy i gościnni, uprzejmi, ale również 

otwarci i tolerancyjni. Wśród wymienianych cech mieszkańców Polski przeważały słowa  

o pozytywnym znaczeniu. W pojedynczych wypowiedziach wskazywano negatywne skojarzenia np. 

że Polacy dużo piją (4%), są dziwni (3%), czy też narzekający (1%).  

[...] 

Powyższe wyniki badań oraz zaprezentowane opinie dowodzą, że wizerunek Polski i Polaków zmienia 

się na lepsze. Nasz kraj jest bardziej widoczny, rozpoznawalny i doceniany. Otworzyliśmy się na świat, 

daliśmy się poznać innym krajom i pokazaliśmy się z dobrej strony. Przede wszystkim pokazaliśmy 

http://1drv.ms/1fFm48i
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światu dobrze wykształconych, świetnych fachowców. Polska jest krajem, który szybko się rozwija 

pod względem gospodarczym. Zmiany widać na każdym kroku – obecnie mamy lepsze warunki życia, 

lepszą infrastrukturę, mamy wolne państwo i swobody obywatelskie. Bardzo ważnym elementem  

w kontekście zmian na lepsze w naszym wizerunku jest wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. 

Największym kapitałem i potencjałem Polski są na chwilę obecną ludzie. To Polacy w największym 

stopniu kreują wizerunek Polski na świecie i to Polacy stają się głównym ogniwem budowy marki 

POLSKA. Jest to potwierdzenie badań prof. Wally’ego Olinsa, który już 10 lat temu sformułował tezę, 

że głównym atutem Polski są Polacy, reprezentujący przeciwstawne cechy, wyzwalające napięcie, 

niepokój i energię pobudzającą do działania i zmian." 

wracajcie do tego artykułu i przeczytajcie go od czasu do czasu. Właśnie tak nas widzą inni, pewnie 

lepiej, niż my sami. Nie bądźmy więc dla siebie straszni (vide post sprzed roku, z 31.12.2013)! 

Polacy, o których mówią te badania, to nie jacyś anonimowi czy abstrakcyjni "oni". To my. To ja i Ty. 

 

strony www organizacji partnerskich - aktualności 

26.02.2015 

Po ponad pięciomiesięcznej przerwie uczestnicy projektu znów wyruszają w świat. Pojutrze rozpocz-

nie się pierwsza tegoroczna, a ósma w ogóle „mobilność”, czyli spotkanie pracowników i słuchaczy 

organizacji partnerskich. Wg zapewnień organizatorów, którymi tym razem są przyjaciele z Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku w Wilnie, wszystko jest przygotowane i oczekuje na przybycie gości. 

 

 

Fot. Ostra Brama w Wilnie 

 

Głównym wydarzeniem spotkania będzie konferencja „Wileńskie tradycje – piękni różnorodnością”. 

Spodziewamy się również odwiedzić polskie historycznie miejsca i spotkać z mniejszościami, w tym 
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karaimską, i na własnej skórze doświadczyć ich kultury oraz… kuchni. Cały program można obejrzeć 

tutaj. 

Tymczasem po raz kolejny zostaliśmy ciociami i wujkami! Anita i Tomek z organizacji partnerskiej we 

Francji doczekali się syna. Oskar przyszedł na świat 16 lutego i spowodował, że mała Eliza nie jest już 

taka mała i nie jest jedynaczką. Gratulujemy i do zobaczenia wkrótce! 
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8. Spotkanie Partnerów, Wilno, Litwa, 28.02.-05.03.2015 

Program spotkania 

28 lutego 2015 roku, sobota 

14.00 – 17.00  Przyjazdy, zakwaterowanie. 
Spotkania indywidualne. 

17.00 – 18.30 Spotkanie integracyjne, prezentacja partnerów. 
Przedstawienie i omówienie programu spotkania. 

18.30 Wspólna kolacja 

 

1 marca 2015 roku, niedziela 

8.00 – 9.00 Śniadanie 

10.00 – 13.00 Międzynarodowa konferencja „Wileńskie tradycje - piękni różnorodnością“: 
 Ryszard Kuźmo – przedstawienie gości i uczestników konferencji; 
 Wystąpienia zaproszonych gości, w tym przedstawicieli lokalnych władz sa-

morządowych, reprezentujących społeczność polską i litewską; 
 Wystąpienia przedstawicieli organizacji partnerskich. 

13.00 – 14.00 Obiad  

14.00 – 15.00 Występ artystyczny zespołu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie „Tęcza” oraz 
zespołu artystycznego „Ale Babki”. 

15.00 – 16.00 Otwarcie mobilnej wystawy obrazującej działania i rezultaty projektu EDI oraz 
wystawy poświęconej 20-leciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie. 

16.00 – 19.30 Spotkanie integracyjne i wspólna kolacja uczestników konferencji. 

 

2 marca 2015 roku, poniedziałek 

8.00 – 9.00 Śniadanie 

10.00 – 13.00 Udział partnerów w Festiwalu „Rozśpiewane przedszkole" - Dom Kultury Polskiej. 

14.00 – 15.00 Obiad 

15.30 – 18.00 Wycieczka edukacyjna po wielokulturowym Wilnie (m.in. cmentarz na Rossie, 
Ostra Brama, Stare Miasto). 

18.00 Wspólna kolacja na Starówce Wileńskiej 

 

3 marca 2015 roku, wtorek 

7.30 – 8.30 Śniadanie 

09.00 – 13.00 Wyjazd do Trok – miejsca zamieszkania Karaimów, mniejszościowej grupy etnicz-
nej i religijnej. Po drodze:  
 zwiedzanie Waki Trockiej (Pałac Tyszkiewiczów – obecnie siedziba Towa-

rzystwa Szlachty Litewskiej); 
 zwiedzanie Ponar - miejsca martyrologii Polaków i Żydów. 

13.00 – 14.30 Obiad 

15.00 – 17.00 Wycieczka edukacyjna: 
 kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ze słynącym łaskami ob-

razem Matki Bożej Trockiej; 
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 XVIII-wieczna świątynia karaimska – kienesa; 
 Zamek w Trokach. 

17.30 – 20.00 Spotkanie z przedstawicielami mniejszości, prezentacja kultury karaimskiej, 
warsztat nt. sposobów i efektów działań integracyjnych Karaimów  
w społeczeństwie litewskim. Kolacja w karczmie, kosztowanie kibinów – tradycyj-
nej potrawy karaimskiej. 

20.00 Powrót do Wilna 

 

4 marca 2015 roku, środa 

8.00 – 9.00 Śniadanie 

10.00 – 13.00 Warsztaty nt. problemów i wyzwań oraz skutecznych sposobów integracji spo-
łecznej polskiej mniejszości autochtonicznej - na przykładzie Litwy. 
Podsumowanie wizyty - prezentacje partnerów, wnioski, wyniesione lekcje. 
Wspólna redakcja sprawozdania. 

13.00 – 14.30 Obiad 

15.00 – 18.00 Zwiedzanie wielokulturowego Wilna.  
Początek Wileńskiego Kiermaszu Kaziukowego – zapoznanie się z tradycyjnym, 
liczącym kilka wieków przedsięwzięciem prezentującym tradycyjne rzemiosło, 
rękodzieło, sztukę, kulinaria, itp. 

18.30 Wspólna kolacja 

 

5 marca 2015 roku, czwartek  

Od 8.00 Śniadanie 

Od 10.00 Samodzielne zwiedzanie Wilna. Udział w tradycyjnym Wileńskim Kiermaszu Ka-
ziukowym. Wyjazdy. 

 

Gospodarz 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie (PUTW),który  działa od 

1994 roku, był pierwszą placówką tego typu na Litwie. Obecnie 

liczy ponad 100 słuchaczy i pracuje całkowicie na zasadach społecz-

nych (wolontariat).  

Celem PUTW jest doskonalenie osobowości oraz sprawności inte-

lektualnej i fizycznej słuchaczy, aktywizacja społeczna osób star-

szych, upowszechnianie profilkatyki gerontologicznej, zgłębianie 

wiedzy o historii, kulturze i najważniejszych osiągnięciach nauki 

Litwy, Polski i świata. 

Wykłady prowadzą profesorowie i znani uczeni z Litwy, Polski, USA  

i innych krajów dzięki umowom podpisanym z podobnymi placów-

kami. Uniwersytet prowadzi działalność wydawniczą i wystawienni-

czą. Słuchacze (członkostwo jest otwarte dla wszystkich bez wzglę-

du na narodowość, płeć czy wykształcenie) są aktywni także na 

innych polach służących nieformalnej edukacji osób dorosłych: uprawiają nordic walking, pielęgnują 
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wileńskie cmentarze, udają się na edukacyjne wycieczki po Litwie i za granicę, prowadzą działalność 

charytatywną na rzecz osób zagrożonych marginalizacją (głównie osoby starsze, bezrobotne) . 

Przy Uniwersytecie działa zespół śpiewaczy „Tęcza”, który w repertuarze ma pieśni i piosenki zarów-

no polskie, jak i litewskie (oraz inne) i występuje przy okazji rocznic, świąt i uroczystości specjalnych. 

 

Przykłady zrealizowanych działań/projektów 

 „Zamki nadniemeńskie” (2010; grupa docelowa: dorośli słuchacze PUTW). Wycieczka edu-

kacyjna, które celem było zapoznanie się z historią WKL, podkreślenie konieczności pielęgno-

wania szacunku do wspólnej przeszłości, budowanie tolerancji w życiu teraźniejszym w wielokul-

turowym Wilnie i na Wileńszczyźnie (tereny, skąd pochodzą i gdzie obecnie mieszkają słuchacze 

PUTW).  

 

 „Seniorzy na Szlaku Jagiellońskim” (2014; grupa docelowa: dorośli słuchacze PUTW). Celem 

wycieczki edukacyjnej było zgłębienie wiedzy o unikatowej w historii Unii Polsko-Litewskiej,  

w której efekcie powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów; zapoznanie się z Polakami, 

Białorusinami i Litwinami, których łączy wspólna przeszłość, uczenie się tolerancji i wzajemnego 

szacunku. 

 

 „Wilno – miasto moje rodzinne” (2011; grupa docelowa: dorośli słuchacze PUTW, mieszkańcy 

Wilna, media). Celem przedsięwzięcia było umacnianie patriotyzmu lokalnego, miłości do małej 

ojczyzny, swoich miejsc rodzinnych, podkreślenie konieczności zaszczepiania tegoż w młodym 

pokoleniu wilnian. Słuchacze PUTW, mieszkańcy danej dzielnicy Wilna, opowiadali sobie 

nawzajem o historii swojej dzielnicy, przedstawiali oddzielne dzielnice Wilna jako gniazdo 

rodzinne. Słuchacze nie tylko dzielili się opowieściami związanymi z daną dzielnicą, ale też zwie-

dzali dzielnice stolicy, opowiadali historie związane z różnymi obiektami w danej dzielnicy. 

Częścią przedsięwzięcia była wystawa pt. "Pamiątki rodzinne" (na której m.in. eksponowano 

zdjęcia). 

 

 „Trójkąt polsko-litewsko-białoruski” (2009; grupa docelowa: dorośli słuchacze PUTW). Celem 

wycieczki edukacyjnej było zapoznanie się ze wspólną historią polsko-litewską na styku dwóch 

państw, dodatkowo przez pryzmat miłości Wieszcza i Maryli Wereszczakówny. Zrealizowano wy-

jazd do wsi Bieniakonie (Białoruś), gdzie znajduje się grób Maryli Wereszczakówny – miłości 

Adama Mickiewicza. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali majątek Puttkamerów, miejscem przeby-

wania młodzieńczej miłości Mickiewicza – Wereszczakówny.  

 

 „Podwileńskie Miedniki – wartość historyczna” (2013; grupa docelowa: dorośli słuchacze PUTW). 

Cele: zapoznanie się z przeszłością poprzez zwiedzanie obiektów świadczących o niełatwych 

losach mieszkańców Litwy podczas II wojny światowej. Podczas wycieczki edukacyjnej do pod-

wileńskich Miednik seniorzy zwiedzili zamek miednicki, gdzie w 1944 roku byli przetrzymywani 

akowcy, nad grobem nieznanego żołnierza w Miednikach wysłuchali miniwykładu o losach 

akowców w czasie wojny. 
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Stosowane formy/metody edukacji dorosłych w zakresie integracji 

 spotkania – podstawowa forma działalności PUTW; 

 publikacje – aktywność prowadzoną w ramach działalności PUTW słuchacze naświetlali w medi-

ach, utrwalali w kronikach Uniwersytetu. Działalność PUTW oraz przedstawione wyżej prze-

dsięwzięcia została opisana w mediach – nie tylko na Litwie, ale też poza jej granicami; 

 wyjazdy, wycieczki edukacyjne; 

 organizowanie i udział w imprezach i wydarzeniach (konferencje, festyny, festiwale, wycieczki, 

odczyty); 

 organizowanie wystaw, opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów i doku-

mentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy; 

 rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu; 

 

W EDI’m… 

Partnerzy projektu spotkali się w wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielojęzycznym Wilnie, 

gdzie wzięli udział w międzynarodowej konferencji pt. „Wileńskie tradycje - piękni różnorodnością“. 

Podczas konferencji, udział w której wzięli zarówno polscy, jak też litewscy prelegenci, podkreślono, 

że Wilno od dawna słynie jako miejsce koegzystencji wielu kultur, w którym różne narodowości  

i wyznawcy różnych religii żyją w zgodzie, w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji. Zaznaczono, że 

wielonarodowość jest bogactwem Litwy, a przede wszystkim Wilna.  

Na konferencji poruszono również temat stosunków polsko-litewskich, podkreślono potrzebę zgod-

nej koegzystencji na Litwie.  

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z historią wielowiekowego Kiermaszu Kaziukowego, który 

jest tradycyjnym, corocznym, wielokulturowym jarmarkiem rękodzieła, żywności i rzemiosła, z towa-

rzyszącymi koncertami i imprezami kulturalnymi.  

Poprzez udział w XI Festiwalu „Rozśpiewane przedszkole” uczestnicy mobilności mieli możliwość 

przyjrzenia się funkcjonowaniu systemu placówek wychowania przedszkolnego z polskim językiem 

kształcenia działających na Wileńszczyźnie.  

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze śladami wspólnej historii polsko-litewskiej w Wilnie, z kul-

turą Karaimów - grupy etnicznej i religijnej – zapoznali się podczas pobytu w Trokach – miejscu naj-

większego skupiska Karaimów na Litwie.  

Podczas mobilności jej uczestnikom zostały przybliżone formy i metody edukacji dorosłych na przy-

kładzie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie. 

 

Czego można się od nas nauczyć? 

Polacy, Polonia i Polacy za granicą podczas mobilności na Litwie mieli możliwość naocznego obser-

wowania sposobów przyjaznej koegzystencji w wielokulturowej, wielowyznaniowej i wielojęzycznej 

przestrzeni. Większość uczestników mobilności, jak się przyznała sama, mobilność na Litwie odbiera 

jako niezwykle efektywną i zapadającą w pamięć lekcję tolerancji i szacunku do inności.  
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Uczestnicy mobilności mogli się przekonać, jak wbrew wielu przeszkód i problemów, można budować 

poprawne relacje z sąsiadami innej np. narodowości/wyznania, mieli możliwość uświadomić sobie, 

jak ważną wartością jest pluralizm narodowy, że o wielokulturowość należy dbać i ją pielęgnować. 

  

3 pytania do… Beaty Naniewicz, lokalnej koordynatorki projektu na Litwie 

Jak to się stało, że zdecydowałaś się związać swą aktywność 

zawodową z działalnością w organizacji pozarządowej? 

Już w latach szkolnych cechowała mnie inicjatywność i aktyw-

ność na polu działań na rzecz społeczności lokalnej. Jestem ty-

pem społecznika i osobą czynnie udzielającą się na rzecz wybra-

nego interesu publicznego i niedziałającą dla osiągnięcia zysku, 

dlatego działałam i działam w kilku organizacjach pozarządo-

wych, których działalność jest zbieżna z polem moich zaintere-

sowań. Działając na rzecz innych działam też na rzecz samej sie-

bie, co oznacza, że działanie w organizacjach pozarządowych 

umożliwia mi samorealizację i stały rozwój. 

 „EDI” oznacza dla Ciebie… 

…możliwość poszerzania światopoglądu i horyzontów, zdobywania wiedzy na tematy mnie interesu-

jące, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji, zarządzania projektami (do)finansowanymi 

przez struktury unijne, poszerzanie kręgu przyjaciół i znajomych. 

 
Czym zajmujesz się poza pracą? 

Działalnością społeczną na rzecz polskiej mniejszości na Litwie (konsolidacja, integracja, ochrona 

praw, uświadamianie znaczenia pozytywnego wizerunku mniejszości polskiej itd.). 

Często biorę udział w różnego rodzaju projektach i programach skierowanych do Polaków mieszkają-

cych poza granicami kraju i innych (Szkoła Liderów Polonijnych, jej zjazdy, staż w Sejmie RP, dwa sta-

że w Parlamencie Europejskim, itd.) 

 

 

ttp://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

sobota, 7 marca 2015 

Więzi 

Rozstania zazwyczaj bywają trudne. Zwłaszcza wtedy, gdy rozstajemy się z kimś, z kim chcielibyśmy 

być jak najdłużej i jak najintensywniej, bo wspólnie spędzone chwile są piękne, dobre albo mądre (lub 

to wszystko razem).  
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To wszystko razem właśnie przeżyliśmy w Wilnie. Spotkanie po 5 miesiącach niewidzenia się było 

szczególne właśnie z powodu długiej zimowej przerwy w naszych "mobilnościach", ale też z uwagi na 

miejsce, w którym się odbywało. Przede wszystkim jednak z powodu naszych gospodarzy, Wilniuków 

z dziada pradziada. 

Trudno opisać uczucia, jakie towarzyszą przebywaniu z ludźmi, którzy o Polsce mówią nie inaczej, jak 

Macierz i w każdym ich słowie wyczuwalna jest miłość i tęsknota za krajem.  

Więzi - to jest chyba to, co czujemy.  

Dziękujemy za Wasze lekcje, Kochani. 

 

środa, 11 marca 2015 

Lekcje integracji: 8 

Jeszcze tydzień temu byliśmy w Wilnie i doświadczaliśmy, doświadczaliśmy... Czego się nauczyliśmy, 

co zapamiętamy, co w nas pozostanie najdłużej, może na zawsze? Poniżej kilka lekcji wyniesionych  

z ósmego spotkania Partnerów EDI'ego. 

">>Mobilność<< na Litwie była dla mnie niezwykłym przeżyciem. Jestem szczęśliwa, że mogłam za-

smakować codziennej rzeczywistości autochtonicznej grupy Polaków, którzy mieszkają na Litwie. 

Dzięki oficjalnym i mniej oficjalnym spotkaniom z przedstawicielami różnych polskich placówek mo-

głam dowiedzieć się wiele na temat ich działalności kulturalno-społecznej i nie tylko. To była wspania-

ła lekcja, która uświadomiła mi, że Polacy na Litwie często borykają się z podobnymi problemami,  

z jakimi spotykamy się również my - Polacy mieszkający w Republice Czeskiej. Możliwość prowadze-

nia dyskusji i rozmów uważam za bezcenną. Zapamiętam przede wszystkim gościnność gospodarzy  

i wspaniale przygotowany program, który zrealizowany został w magicznym Wilnie i na cudownej 

Wileńszczyźnie." 

Magdalena, Czechy 

 

"Wilno to szczególne miejsce dla każdego Polaka. To piękne miasto, tak bardzo wplecione w historię 

Polski i Polaków, teraz jest stolicą Litwy. Niezależnie od indywidualnego poczucia sprawiedliwości 

dziejowej przyjmujemy ten stan jako wynik sytuacji, na którą my wpływu mieć nie mogliśmy. Poza 

konturami mapy politycznej jest jednak ciągle aktualna (i oby była jak najdłużej) kwestia Polaków  

w Wilnie i na Wileńszczyźnie, którzy tam byli razem z Rzeczpospolitą Polską i są obecni teraz - wraz  

z kolejnymi pokoleniami - na Litwie. Konferencja „Wileńskie tradycje – piękni różnorodnością” to czas 

refleksji o historycznych zawiłościach, ale przede wszystkim o ludziach, którym przyszło w tych me-

andrach się odnajdywać. Różnorodność poruszanych kwestii i stanowisk prelegentów pokazała, że 

nadal to jest trudne. Historia jest jedna, ale zdań na jej temat pewnie tyle, co ludzi. Zasadnicze różni-

ce odnośnie interpretacji niektórych faktów przebiegają narodowościowo – między Polakami a Litwi-

nami. Pewnie nie uda się tych różnic wyeliminować, ale dlatego właśnie tak istotna jest edukacja dla 

integracji. Wymiana poglądów, rozmowa, poznawanie siebie, swoich poglądów i argumentów, empa-

tia, szacunek i wola rozumienia drugiej osoby – tego musimy się ciągle uczyć i jak najczęściej do-
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świadczać w swoim życiu, aby w różności móc różnić się pięknie - w zgodzie ze sobą i z innymi. Wtedy 

możemy tworzyć trwałe, dobre i wartościowe rzeczy. Przykład Wileńskiego Kiermaszu Kaziukowego 

pokazuje, że jest to możliwe. Polacy podtrzymując swoją tożsamość odwołują się do tej wspanialej 

tradycji, pielęgnując ją od ponad 400 lat, a teraz ta tradycja stała się udziałem chyba wszystkich 

mieszkańców Wilna. Piękna lekcja integracji." 

Jagoda, Polska 

 

"Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie jest bardzo dobrym przykładem pracy z dorosłymi, gdyż spo-

tkania jego członków zacieśniają więzi pomiędzy nimi. Chociaż w Grecji nie ma tak wielopokoleniowej 

Polonii, jednak stworzenie możliwości prowadzenia różnorodnych zajęć dla dorosłych byłoby bazą dla 

podniesienia świadomości narodowej Polaków tam mieszkających i zatarcia poczucia odosobnienia, 

rozproszenia i samotności. Zapamiętam: autorytet Pana Ryszarda, JM Rektora, radość życia członków 

UTW, działalność Pani Apolonii Skakowskiej, cmentarz na Rossie, wspaniałe karaimskie zwyczaje, 

stroje, a także potrawy i napoje serwowane w karczmie w Trokach, gdzie skupiona jest ta mniejszość i 

piękno Matki Boskiej Ostrobramskiej. Najbardziej wartościowe były dla mnie zapoznanie się z bogatą 

i prężną działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie oraz Festiwal "Rozśpiewane Przedszko-

le". Nauczyłam się jeszcze bardziej cenić nasze dobro narodowe – kulturę oraz wartość  

i wagę znajomości języka polskiego wśród Polaków żyjących za granicą." 

Elżbieta, Grecja 

 

"Mobilność w Wilnie była dla mnie wyjątkową lekcją, lekcją integracji przez poznawanie i pielęgno-

wanie polskiej historii i tradycji. Nasz pobyt przypadł na termin wyborów samorządowych, w których 

fantastycznie zaprezentowali się liczni Polacy i nasza projektowa koleżanka, Beata, Polka żyjąca na 

Litwie, w Wilnie. Reprezentacja i zaangażowanie Polaków żyjących na Litwie w tych wyborach były 

imponujące i powinny być przykładem dla Polaków żyjących w innych krajach europejskich. Pobyt na 

Litwie właśnie w tym czasie pozwolił mi zrozumieć prawdziwą sytuację w jakiej znajdują się Polacy na 

Litwie. Z ogromnym zaskoczeniem i wzruszeniem odnotowałam fakt, że także w Wilnie świętowano 

rocznicę Pamięci Żołnierzy Wyklętych i tak jak w Polsce zorganizowano Bieg Niezłomnych Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Nasze koleżanki uczestniczyły w tym biegu i zostały uhonorowane medalami! 

Pogłębiłam swoją wiedzę na temat życia Polaków na Litwie, którzy mają piękny sposób patrzenia na 

Polskę i identyfikowania się z Polską. Patriotyzm na Litwie to siła, która integruje środowisko i dostar-

cza energii do tworzenia interesujących projektów. Wróciłam z Wilna dumna z polskiej i polsko-

litewskiej historii. Nadal przepełniona jestem serdecznością i ciepłem, z jakim nas w Wilnie przyjęto. 

Ze wzruszeniem myślę o śpiewających po polsku przedszkolakach, o lekcjach z polskiej historii i litera-

tury, o śpiewających po polsku i tańczących poloneza członkach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na-

szych przyjaciołach, którzy nas w tak niepowtarzalny i piękny sposób ugościli w Wilnie i przypomnieli 

jaką wartością jest polska historia, literatura, kultura i jakie jest ich znaczenie na obczyźnie. Dziękuję 

Wam pięknie za tę lekcję!" 

Alina, Niemcy 
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"W serdecznej atmosferze spędziliśmy kilka dni u naszych projektowych partnerów i przyjaciół, Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie (UTW). Spotkanie pokazało wszystkim uczestnikom, jak ważne  

w realizacji każdego przedsięwzięcia jest zaangażowanie i współdziałanie wielu osób, zarówno tych 

należących do organizacji, jak osób niezrzeszonych. Występ zespołu UTW oraz dzieci z przedszkoli 

polskich zostanie na zawsze w mojej pamięci. Był to wspaniały przykład, jak wszystkie pokolenia 

mniejszości polskiej na Litwie pracują ramię w ramię w utrzymywaniu polskich obyczajów, tradycji 

oraz krzewieniu języka polskiego. Godnym uwagi było również miejsce spotkań Polaków w stolicy 

Litwy – Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Brak podobnego lokum jest bardzo odczuwalne przez środo-

wisko polonijne w Atenach. Miła kolacja przygotowana przez panie z UTW pozwoliła na swobodną 

rozmowę, wymianę informacji i doświadczeń na temat sytuacji Polonii oraz działalności organizacji 

polonijnych w krajach reprezentowanych przez naszych partnerów. Przyznaję, że wiele  

z tych tematów było dla mnie całkowicie nowych. Biorąc po raz pierwszy udział w spotkaniu projek-

towym, mogłem w bezpośredni sposób doświadczyć lekcji płynących ze spotkania w Wilnie: integra-

cja i nieformalna edukacja nie zna granic, nie ma wieku, narodowości, płci. Im większa różnorodność  

i otwartość na nią, tym szybciej i więcej uczymy się od siebie. Pragnę z całego serca podziękować 

gospodarzom spotkania za przygotowanie niezmiernie ciekawego, dopracowanego w każdym szcze-

góle, programu naszego pobytu, jak również za odczuwalną na każdym kroku ich staropolską gościn-

ność, życzliwość i ciepło. Serdeczne pozdrowienia dla wileńskich przyjaciół!" 

Leszek, Grecja 

 

"Podczas mobilności na Litwie, pogłębiliśmy wiadomości historii Wilna i struktury narodowościowej 

Litwy. Różnorodne jest życie kulturalne. W tym rejonie istnieje 26 różnych wspólnot religijnych, 29 

organizacji społecznych. W tym pięknym Wilnie wśród 600 tysięcy mieszkańców 30% stanowi społe-

czeństwo polskie. W tych rodzinach mówi się po polsku od kołyski do nauki na Uniwersytecie Trzecie-

go Wieku. Podziwialiśmy aktywność artystycznego zespołu Tęcza. Najbardziej wartościowe było dla 

mnie spotkanie z tak zaangażowanymi, sympatycznymi, pełnymi radości życia uczestnikami tego 

Uniwersytetu. Byłam wzruszona też występem 200 przedszkolaków pięknie śpiewających po polsku 

na Festiwalu „Rozśpiewane przedszkole”. Dom Kultury Polskiej prowadzi obszerna działalność: wy-

stawy, wernisaże, wieczory poetyckie, turnieje. Tu działa 35 różnorodnych polskich placówek, kultu-

ralno-oświatowych organizacji społecznych i fundacji. I tu goszczą nas, Polaków, ze wszystkich zakąt-

ków świata, chcących zwiedzić Wilno tak bardzo serdecznie jak nas. Szczegółowo opracowana konfe-

rencja, potem rozmowy, dyskusje i tańce. Gościnność, serdeczność, otwartość i aktywność – to 

wszystko jest godne i warte naśladowania. To była wspaniała lekcja integracji. A co zapamiętam na 

długo i wszystkim będę przekazywać, to ten patriotyzm Polaków na Litwie, który czuje i widzi się 

wszędzie. Dzięki projektowi EDI zawiązało się tyle przyjaźni, tyle mamy sobie do powiedzenia, że tylko 

liczymy dni aby znowu się spotkać." 

Maria, Holandia 
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Mobilność na Litwie… 
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strony www organizacji partnerskich - aktualności 

31.03.2015 

Ledwie wróciliśmy z poprzedniej „mobilności” (początek marca), a wkrótce wyruszamy na kolejną 

(koniec kwietnia). Będzie to już dziewiąte i przedostatnie spotkanie organizacji partnerskich EDI’ego. 

Do odwiedzenia i pobrania lekcji pozostała nam Holandia, dlatego spotkamy się w Amsterdamie  

w gościnnych progach Fundacji EuroPolonia.  

 

 

Fot. Amsterdam 

 

Tymczasem właśnie dziś ukazał się kolejny, szósty numer naszego kwartalnika BiulEDIN, przygotowa-

ny właśnie przez organizację z Holandii. 

Także dziś upłynął termin składania wniosków w Akcji 2 programu Erasmus+. W różnych konfigura-

cjach partnerskich organizacje tworzące EDI’ego złożyły 2 wnioski w sektorze Edukacja dorosłych. 

Trzymamy kciuki za wszystkich! 
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9. Spotkanie Partnerów, Amsterdam, Holandia, 26.04.-02.05.2015 

 

Program spotkania 

 

26.04.2015, niedziela 

Spotkanie integracyjne, prezentacja partnerów.  

Przedstawienie i omówienie programu spotkania. 

Wspólna kolacja. 

 

27.04.2015, poniedziałek 

9.00 – 13.00 

Udział w międzykulturowym festynie "Europa bez granic" - polskie stoisko w ramach obchodów świę-

ta narodowego (Dzień Króla).  

Prezentacja polskiej kultury, tradycji i folkloru. 

13.00 – 14.00 

Lunch 

14.00 – 18.00 

Festyn „Europa bez granic”, Dzień Króla – c.d. Doświadczenie wielokulturowości jako bogactwa Am-

sterdamu. 

 

28.04.2015, wtorek 

9.00 – 13.00 

Wycieczka edukacyjna - wielokulturowy Amsterdam. 

13.00 – 14.00 

Lunch 

14.00 – 18.00 

Spotkanie, prezentacja i warsztaty z przedstawicielami mniejszości tureckiej w Holandii w siedzibie 

tureckiej organizacji pozarządowej. 
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29.04.2015, środa 

9.00 – 13.00 

Wycieczka edukacyjna: Keukenhof, Den Haag, Scheveningen.  

13.00 – 14.00 

Lunch 

14.00 – 18.00 

Warsztaty nt. sytuacji Polaków i innych mniejszości w Holandii w kontekście polityki władz holender-

skich wobec imigrantów.  

Metody i formy współpracy z władzami lokalnymi i społecznością miejscową. 

 

30.04.2015, czwartek – cały dzień 

Konferencja międzynarodowa nt. postrzegania Polaków w Europie na przykładzie Holandii pod hono-

rowym patronatem i z udziałem Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów dr Jana Borkowskiego,  

z udziałem konsula RP i posłank na Sejm RPi, Pani Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk.  

 

01.05.2015, piątek – cały dzień 

Wycieczka edukacyjna do "starej Holandii": Edam – Volendam - Marken. Poznanie historii, tradycji  

i kultury (w tym serów i strojów ludowych) Holandii. 

 

02.05.2015, sobota 

9.00 – 13.00 

Posumowanie wizyty - wnioski, omówienie bieżących aspektów zwiazanych z końcowym sprawo-

dzdaniem i raportami projektu.  

Rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie. 

Spotkanie robocze Koordynatorów, spotkania dwustronne wg potrzeb. 

Pożegnanie, wyjazdy. 
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Gospodarz 

Fundacja Euro Polonia powstała w roku 2010, aby 

skupiać Polonię wokół idei przełamywania wła-

snych słabości i barier w kraju zamieszkania, wy-

chodzenia poza własne ograniczenia i pomocy in-

nym w dojściu do miejsca, w którym będą czuli się 

spełnieni zawodowo, towarzysko, intelektualnie  

i duchowo.  

Fundacja działa na rzecz Polaków i innych mniejszo-

ści narodowych (migrantów) przybyłych i mieszka-

jących w Holandii, mających problemy adaptacyjne 

i rozwojowe wynikające z różnic językowych, kulturowych, prawnych, itp. ze szczególnym uwzględ-

nieniem osób w niekorzystnej sytuacji, bezrobotnych i zagrożonych bądź wykluczonych społecznie. 

Celem Fundacji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego słuchaczy i poprawa jakości ich życia za-

wodowego, społecznego i osobistego.  

Poprzez realizowane działania Fundacja zapewnia zintegrowany proces rozwojowy, który daje możli-

wość usamodzielnienia i doprowadzenia do społecznego i zawodowego włączenia, wzrostu poczucia 

własnej wartości i dobrostanu oraz integracji. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez 

realizację celów i podejmowanie działań: 

1. Rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej, wymiana doświadczeń; 

2. Integracja międzykulturowa, integracja ze środowiskiem, kształtowanie nawyku akceptacji diaspo-

ry w kraju zamieszkania; 

3. Podejmowanie działań w interesie Polaków przebywających za granicą; 

4. Działania ukierunkowane na likwidację lub zmniejszenie barier ograniczających sprawne funkcjo-

nowanie na rynku pracy i w społeczeństwie; 

5. Nawiązywanie i umacnianie kontaktów ze społecznością lokalną. 

Projekty służą do przeciwdziałania barierom poprzez połączenie różnych form wsparcia tj. edukacji, 

kultury i opieki socjalnej, co umożliwa zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających 

realizację planów zawodowych i rozwoju osobistego w obcym/nowym kraju. 

Przykład projektu: "Głos dla kobiet-druga szansa" - skierowany do kobiet-imigrantek nieaktywnych 

zawodowo, wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy, które pragną się rozwijać osobowo, zdoby-

wać nowe umiejętności oraz czerpać inspirację od osób, które osiągnęły sukces, by przez to uwierzyły 

we własne możliwości i nie bały się działać w kraju wielokulturowym. Cel realizowany jest poprzez 

organizowanie szkoleń (komputerowych, językowych), warsztatów i tworzenie uczestniczkom możli-

wości nawiązywania kontaktów oraz wymiany doświadczeń. 
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Fundacja - także przy współpracy z innymi organizacjami - realizuje treningi rozwoju osobistego i licz-

ne nieformalne programy i projekty edukacyjne, popularyzatorskie oraz integracyjne dla imigrantów 

nakierowane na przyjazną integrację i szybkie usamodzielnienie sie w nowym kraju zamieszkania. 

 

Przykłady zrealizowanych działań/projektów 

Strandwalfestival - Udział w międzynarodowym forum Festiwalu, Rijswijk – Zuid Holland.  

14.09 2013 - 13.09.2014 - 12.09-2015, grupa docelowa: mieszkańcy gminy Rijswijk i gminy Den Haag. 

Okolo 20.000 odwiedzających.  

Celem udziału w międzynarodowym forum jest integracja kulturalna w kraju zamieszkania, promo-

wanie polskiej kultury i promocja Polski. Chcemy uwydatnić ważkość integracji kulturalnej jako części 

integracji społecznej, między innymi poprzez tworzenie możliwości rozwoju młodym talentom i udział 

Polonii w imprezach masowych.  

Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do przybliżenia naszego bogactwa kulturowego 

mieszkańcom Holandii. Mamy okazję pokazać bogactwo tradycyjnej kuchni polskiej, stroje regionalne 

oraz spiewającą Polonię. Przyczyniamy sie do poprawy wizerunku Polski i Polaków w Holandii.  

Nasze hasło to: „Chcesz poznać Polskę — poznaj jej pracę i twórczość”. 

PCSK – Polskie Centrum Społeczno Kulturalne 2014  

Grupa docelowa: Polonia, organizacje wielokulturowe, społeczność lokalna. 

Centrum Polonijne stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w róż-

nych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Realizuje inicjatywy kulturalno-społeczne, współpracu-

jąc z organizacjami polonijnymi jak i ze społecznością lokalną.  

Celem PCSK jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Polonii holenderskiej i poprawa jakości życia 

zawodowego, społecznego i osobistego. 

W PCSK uruchomione są: 

 Punkt informacyjny, 

 Punkt praktycznej i merytorycznej pomocy, 

 Szkoła językowa – holenderski, angielski, hiszpański, niemiecki, 

 Szkolenie VCA – BHP egzamin w języku polskim, 

 Edukacja dla dorosłych – kursy, warsztaty, obsługa komputera, 

 Opieka nad Polonią – porady prawne, tłumacz przysięgły, 

 Punkt opieki nad rodzicami samotnie wychowującymi dzieci, 

 Punkt pomocy dla bezrobotnych. 
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Edukacja dla dorosłych - projekt skierowany do Polonii i Polaków mieszkających w Holandii, spo-

łeczność lokalna. 

"Głos dla kobiet - druga szansa". Od 2012 spotkania i warsztaty jeden raz na kwartał. Projekt skiero-

wany jest do kobiet-imigrantek nieaktywnych zawodowo, wchodzących po raz pierwszy na rynek 

pracy, które pragną się rozwijać osobowo, zdobywać nowe umiejętności oraz czerpać inspirację od 

osób, które osiągnęły sukces, by przez to uwierzyły we własne możliwości i nie bały się działać  

w kraju wielokulturowym. Cel realizowany jest poprzez organizowanie szkoleń (komputerowych, 

językowych), warsztatów i tworzenie uczestniczkom możliwości nawiązywania kontaktów oraz wy-

miany doświadczeń. 

Szkoła językowa – (Ewa Talen Centrum) szkoła językowa dla Polaków i cudzoziemców to szkoła 

weekendowa i tygodniowa języka holenderskiego, angielskiego i innych. Szkoła kładzie nacisk na ko-

munikację w obcym języku w życiu codziennym i pracy. Szkoła przygotowuje także do egzaminów 

państwowych. Nacisk: mówienie i wymowa. 

Szkolenia BHP – szkoła kieruje swoje usługi do firm i organizacji, które pragną zadbać o własne bez-

pieczeństwo oraz bezpieczeństwo swoich pracowników. Organizujemy kursy i szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa pracy w różnych językach: niderlandzkim, angielskim, niemieckim, polskim, słowac-

kim, czeskim oraz greckim.  

Szkoła tańca (salsa, tańce latynoamerykańskie). Taniec towarzyski, niezależnie od tego, czy jest to 

tango, salsa, czy walc angielski, posiada ogromną moc. Jest doskonałym sposobem na spędzenie wol-

nego czasu, pracę nad sylwetką i zrzucenie wagi. Umożliwia również skuteczną walkę ze stresem, 

zawarcie znajomości z osobami o podobnych pasjach, a także zbliżenie się do partnera. Nauka tańca 

w naszej szkole to propozycja dla osób pragnących postawić swoje pierwsze kroki na parkiecie.  

Szkoła Zdrowego Życia (Ewa Stasinowska, dyplomowana terapeutka olistyczna): ajurweda, szkolenia 

w zakresie zdrowego stylu życia, konsultacje, porady i wsparcie indywidualne.  

Opieka nad Polonią - migracją - projekt jest skierowany do Polaków mieszkających w Holandii, mają-

cych problemy adaptacyjne i rozwojowe wynikające z różnic językowych, kulturowych, prawnych, itp. 

ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji (np. nowo przybyłych lub dotkniętych 

wypadkami losowymi tj. np. osoby wykluczone społecznie.)  

 Szczególną  opieką  objęte są matki samotnie wychowujące dzieci. 

Cele: 

 zmniejszenie barier ograniczających sprawne funkcjonowanie na rynku pracy i w społeczeństwie 

(zakładanie i rozwój działalności gospodrczej); 

 zapoznanie z przepisami prawa i zasadami dot. pracy i życia w Holandii; 

 rozwijanie umiejętności praktycznych ułatwiających realizację planów zawodowych i osobistych; 

 pośrednictwo w kontaktach z instytucjami (urzędy: pracy, gmin, skarbowe, firmy ubezpieczeni-

owe, itp.); 

 porady prawne i wsparcie językowe. 

http://www.ayurewa.com/
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Koło literackie funkcjonuje już od wielu lat, a zakres działalności i zainteresowań jego członków jest 

niezwykle szeroki. Od stycznia 2015 Koło Literackie działające w PCSK tworzy Polonia z rożnych regio-

nów Holandii. Łączy ich podobna wrażliwość, spojrzenie na świat i na drugiego człowieka. 

Spotkania Koła Literackiego są prowadzone cyklicznie raz w miesiącu.  

Celem nadrzędnym jest stworzenie możliwości do rozwijania pasji, korzystania z dóbr kultury, aktyw-

nego spędzania czasu wolnego oraz kształtowania nawyków kulturalnego zachowania się. 

Cele działania: 

 propagowanie kultury języka polskiego; 

 kształcenie mówionego i pisanego języka podczas różnorodnych spotkań, uwrażliwienie na 

bogactwo i piękno ojczystego języka; 

 zapoznanie dzieci, młodzieży z różnorodnymi źródłami słownikowymi, poprawnym schematem 

językowym, sposobami konstruowania wypowiedzi; 

 poznawanie twórczości klasyków literatury; 

 słuchanie popularnych utworów muzyki klasycznej. 

Bale Karnawałowe, cyklicznie od 2010 roku 

Grupa docelowa to: Polacy, Holendrzy i reszta świata, w projekcie bierze udział  około pieciu rożnych 

narodowości (jeszcze: Surinam, Indonezja, Niemcy). Bal poprzedzają warsztaty przygotowujące wy-

strój, stroje, kostiumy. 

Celem projektu jest integracja międzykulturowa, integracja ze środowiskiem, eliminowanie negatyw-

nych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i kultur. 

„Przebudzenie Świadomości” – 06.06.2015. Warsztaty dla Polonii w Holandii - przełamywanie ste-

reotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowa-

niu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnie-

nia opartego na wzajemnym szacunku. 

 

Stosowane formy/metody edukacji dorosłych w zakresie integracji 

Fundacja - przy współpracy z innymi organizacjami - realizuje treningi rozwoju osobistego i liczne 

nieformalne programy i projekty edukacyjne, popularyzatorskie oraz integracyjne dla imigrantów 

nakierowane na przyjazną integrację i szybkie usamodzielnienie sie w nowym kraju zamieszkania. 

Edukacja pozaformalna jest formą uczenia się o charakterze niezorganizowanym. Jest to niesystema-

tyczny proces, odbywający się faktycznie w ciągu całego życia. W edukacji dorosłych, rozumianej 

zwłaszcza jako całożyciowy proces oraz rozwój jego cech indywidualnych i społecznych we wszystkich 

formach i wszystkich kontekstach możemy odnaleźć wiele sposobów edukacji. Warsztaty, konferen-

cje, spotkania integracyjne, edukacja poprzez kulturę, w szerokim znaczeniu realizujemy te formy 

edukacji poprzez: 

 prowadzenie szkoleń, kursów - zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności, 
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 spotkań integracyjnych - uczymy się nabywania wiedzy oraz umiejętności korzystając  

z codziennego doświadczenia, 

  organizowanie wykładów - nauczanie społecznych form życia, 

 organizowanie warsztatów - forma edukacji w zakresie problematyki dotyczącej integracji, wy-

miana doświadczeń, 

 konferencje edukacyjne na rzecz integracji - jak skutecznie budować wizerunek i reputację? 

 udział w festynie - edukacja poprzez prezentowanie flokloru i tradycyjnej kuchni polskiej, 

 współpraca z organizacjami mniejszości narodowych - edukacja międzykulturowa i wielokultu-

rowa. 

Warsztaty - przygotowanie i udział w międzykulturowym festynie "Europa bez granic" połączonym  

z prezentacją najciekawszych elementów kultur reprezentowanych przez uczestników (muzyka, ta-

niec, stroje, potrawy). 

 Prezentacja i warsztay nt. metod pracy z mniejszościami w środowisku wielokulturowym, współ-

pracy z otoczeniem instytucjonalnym oraz społecznością lokalną.  

 Warsztaty i wymiana doświadczeń nt. edukacji na rzecz integracji środwisk wielokulturowych 

poprzez imprezy rozrywkowe połączone z prezentacją wybranych elementów kultur. 

Szkolenia w zakresie integracji środowisk lokalnych wraz z opisami przykładów dobrych praktyk; 

 wypracowanie i przetestowanie formuły skutecznej współpracy (w tym zasad i sposobów komu-

nikacji) w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami. 

Konferencje - udział w pięciu konferencjach międzynarodowych (Niemcy, Czechy, Grecja, Francja, 

Holandia) przybliżył nam problematykę migrantów i mniejszości narodowych w Europie, dał nam 

odpowiedź na pytanie: ”Jak ważna jest integracja w społeczeństwie”. 

Doświadczyliśmy najlepszych praktyk dialogu w ramach integracji społecznej: 

- Dialog poprzez kulturę, 

- Edukacja poprzez kulturę, 

- Integracja poprzez kulturę, 

- Wzajemna akceptacja poprzez kulturę, 

- Wymiana doswiadczeń o społecznym zaangażowaniu, 

Przez kulturę człowiek wyraża w pełni samego siebie i swoją historię. 
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W EDI’m… 

Tematem i głównym wydarzeniem spotkania partnerów był międzynarodowy festyn "Europa bez 

granic". 

 W ramach Święta Narodowego Holandii ,,Dzień Króla” Partnerzy projektu spotkali się w wielo-

kulturowym Amsterdamie, gdzie wzięli udział w międzynarodowym festynie „Europa bez granic”  

o charkterze edukacyjo-kulturalnym. Poznali kulturę, tradycję i różnorodność tego miasta. Piknik 

w Vondelpark - malowanie przechodniów, targowisko oraz pokaz strojów regionalnych podczas 

festynu, w którym wzięli udział zarówno Partnerzy jak i ludność lokalna był lekcją integracji wie-

lokulturowej, zwiazaną z historią i początkami świętowania Dnia Króla w Holandii. Wielokultu-

rowość jest bogactwem Amsterdamu.  

 Zorganizowane wycieczki edukacyje pozwoliły Partnerom poznać: historię kanałów (zwiedzanie 

Amsterdamu), pochodzenie tulipanów (zwiedzanie Keukenhof) i najstarszy port rybacki w Edam 

– Volendam – Marken, gdzie kultywowana jest tradycja oraz stroje ludowe. 

Partnerzy mimo złej pogody dotknęli Morza Północnego, poznali nieznane w Polsce zjawisko: przy-

pływ i odpływ morza. Morze Północne połączone z Atlantykiem "oddycha" 6,5-godzinnym rytmem  

w górę i w dół. Na holenderskim wybrzeżu cykl odpływów (eb) i przypływów (vloed) zmienia się co 

ok. 6 godzin i 28 minut, czyli w ciągu doby na plaży występuje dwa razy przypływ i dwa razy odpływ. 

Zwiedziliśmy również miasto Haga,  które jest siedzibą Monarchii, siedzibą władz państwowych  

i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 

 W ramach programu ,,Europa bez granic” odbyła się również Międzynarodowa Konferencja, któ-

rej tematem był wizerunek Polski i Polaków w Europie. 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów, dr 

Jana Borkowskiego, z udziałem Posłanki na Sejm RP, Pani Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk. Konfe-

rencja była poświęcona problematyce wizerunku Polski i Polaków w Europie z wyszczególnieniem 

sytuacji w Holandii.  

W trakcie konferencji staraliśmy się odpowiedzieć na następujące pytania:  

- Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju,  

- Nowa emigracja - co przynosi dla niej nowy program rządowy współpracy z Polonią i Polakami za 

granicą, 

- Czy warto być Polakiem - pamięć o Polakach w Holandii, 

- Jak najoptymalniej wykorzystać socjalne media do promocji Polski. 

Te i inne zagadnienia zostały przybliżone przez uczestników konferencji. Była ona  zatem doskonałą 

okazją do utworzenia koncepcji, która przyczyni się do współpracy pomiędzy Polakami a jej diasporą, 

wymiany doświadczeń, nawiązania nowych cennych kontaktów, integracji środowisk polonijnych oraz 

budowania wizerunku Polski i Polaków w krajach osiedlenia.  

Konferencję zakończył koncert muzyki klasycznej w wykonianiu: 
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- Sławomira Olszamowskiego - kompozytora, pianisty; 

- Ewy Pepper - skrzypaczki, mgr. stosunków międzynarodowych. 

 Spotkanie z Federacją Turecką, propagowanie idei integracji i tolerancji w różnych sferach życia 

społecznego. Wielokulturowy, zrównoważony obraz społeczeństwa z poszanowaniem zasad de-

mokracji. 

 

Czego można się od nas nauczyć?  

• Systematyczność  

• Współdziałanie z w grupie 

• Wspólpracy  władzami 

• Pokonywanie  trudności  

• Wrażliwość  

• Kształcenie umiejętności 

• Akceptacji innych kultur 

• Integracja w kraju zamieszkania 

• Dobrze opracowany program 

• Planowanie 

• Podział obowiazków 

• Ustalanie terminów 

• Praca w grupie 

• Monitoring i ewaluacja 

• Zweryfikowanie, które działania zostały podjęte i przyniosły skutek, które nie przyniosły ocze-

kiwanych efektów, a jakich działań nie podjęto.  

Metodyka projektu ma na celu ułatwienie wszystkim uczestnikom odpowiedniego korzystania z na-

rzędzi do edukacji w procesie kształcenia pozaformalnego, by w jak najlepszym stopniu wykorzystać 

swoją inteligencję i możliwości podczas rozwiązywania problemów, które wystepują nieoczekiwanie. 

 

Coś jeszcze? Efekty poprojektowe 

Zainteresowanie pokazuje m. in. jak poszczególni Partnerzy znają, rozumieją i oceniają owe działania. 

Projekt dostarczył także informacji o tym jak wartościują skuteczność, celowość oraz jak działania te 

wpływają na edukację dorosłych, w oparciu o takie wskaźniki jak: 
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• unikalność; 

• ogólna ocena działania; 

• ocena realizacji działania; 

• dopasowanie działań. 

Sukcesem projektu jest otwarcie na dialog, poszukiwanie nowych wspólnych projektów. Wyzwania 

związane z wdrażaniem dobrych praktyk, wzbogacenie wiedzy ułatwiającej zarządzanie organizacjami 

w zakresie działań statutowych. 

Opinie i rekomendacje poprojektowe znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych inicjatywach. 

Dzięki projektowi EDI, inicjatywy w większym stopniu odpowiadają na realne potrzeby: 

- Wspólne plany na przyszłość, 

- Wspólne projekty. 

 

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 otocze-

nie imigrantów, zauważymy, że pomoc jest potrzebna na 

każdym kroku. Tak zrodził się pomysł założenia Fundacji. Po-

nieważ pochodzę z typowo góralskiej rodziny od najmłod-

szych lat związana jestem z folklorem, postanowiłam posze-

rzyć 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 or-

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

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

gnięć 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 moż-

liwość poznania na płaszczyźnie prywatnej wielu ciekawych i dynamicznych ludzi. 

Czym zajmujesz się poza pracą? 

Poza pracą cały czas poświęcam działalności Fundacji. 
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http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

czwartek, 30 kwietnia 2015 

Z Amsterdamu – na żywo 

Sam środek "mobilności" holenderskiej; dzień był szczególnie ciężki, bo konferencyjny. Nie jest łatwo 

rozstrzygnąć, co zrobić i jak, by poprawić postrzeganie i reputację Polaków za granicą, zwłaszcza  

w sytuacjach, gdy ci - sprowadzeni do codzienności i wysiłku związanego z zapewnieniem egzystencji 

sobie i rodzinom - nie wydają się taką zmianą zainteresowani, a otoczenie ulega łatwym stereoty-

pom... Cóż, nie spoczniemy i wciąż będziemy nad tym pracować; wszak stereotypy dają się zmieniać.  

To jest nasze spotkanie numer 9. Holandia jest ostatnim krajem partnerskim, którego nie doświadczy-

liśmy, a dokładnie za 3 miesiące przeżyjemy ostatni dzień działania EDI'ego jako projektu - progra-

mowo, formalnie. Działanie EDI'ego... Już nie przeczuwamy, ale jesteśmy pewni, że to działanie pozo-

stanie na długo. W Amsterdamie po raz kolejny spotkaliśmy się z prawdziwą radością. Twarze widzia-

ne po raz dziewiąty, ale i po raz pierwszy. Razem na konferencji, razem wśród tulipanów, razem  

u mniejszości tureckiej, na wycieczce po kanałach i przy kolacji. Długie rozmowy, głośne śmiechy, 

czasem burza włosów, a czasem łysina albo jasny warkocz, czarne wąsy, zielone oczy... Piękna różno-

rodność. Tym bardziej w kraju, gdzie jest wszędzie, widać ją na każdej ulicy, na każdym kroku. 

Amsterdam na żywo. Jeszcze 2 dni.  

EDI na żywo. Jeszcze 3 miesiące! :))) 

 

czwartek, 7 maja 2015 

Lekcje numer dziewięć 

Jeszcze tydzień temu doświadczaliśmy Holandii podczas przedostatniego już projektowego spotkania 

partnerów. Nowe doświadczenia, nowe lekcje, nowe twarze. Jakie? 

"Dzięki EDI'emu mogliśmy poznać kolejny kraj, jego piękno i problemy, z jakimi borykają się nasi ro-

dacy na emigracji i jak sobie z nimi radzą. Wartościowym doświadczeniem była konferencja, podczas 

której poznaliśmy punkt widzenia zarówno środowiska Polaków w Holandii, jak i polskich władz re-

prezentowanych prze Pana Ambasadora. Dzięki Fundacji EuroPolonia i jej przewodniczącej mogłam 

się dowiedzieć, że Amsterdam ma 160 kanałów, 1500 mostów i jest pięknym miastem. Że król ma 

swoje święto i obchodzi je z całym krajem, a Holandia to także wyspy, smaczne śledzie i sery! Kraj 

kwitnącego tulipana ugościł nas jak mógł i pokazał, że dla EDI'ego zawsze świeci słonce. Pomimo pro-

gnoz zimna i deszczu pogoda nam dopisała. Bo pogodę ducha każdy z nas zawsze ma w sobie. EDI, nie 

opuszczaj nas, pomyśl, co dalej zrobisz z rodziną, którą stworzyłeś." 

Irena, Grecja 
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"Na przełomie kwietnia i maja jako przedstawicielka Stowarzyszenia Polaków na Łotwie "Rodacy" 

wzięłam udział m.in. w międzynarodowej konferencji w Holandii, która stanowiła część z działań po-

dejmowanych przez polskie organizacje pozarządowe w ramach projektu partnerskiego programu 

Grundtwig "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji". 9 partnerów mówiło o swojej dzia-

łalności, wymienialiśmy doświadczenia w organizowaniu działalności, pisania projektów i edukacji 

dorosłych. Holenderska organizacja polonijna zwróciła szczególną uwagę na temat edukacji, zwłasz-

cza w zakresie nauki języka polskiego w celu zachowania ich tożsamości. Doszło do ciekawej dyskusji 

na temat wyobrażenia nt. Polaków w różnych krajach.  Badano aktywność w dziedzinie kultury. Pola-

cy są głęboko zakorzenieni w tradycjach kulturowych. Celina z organizacji z Berlina przedstawiła wier-

sze polskiej młodzieży w Niemczech. Na zakończenie odbył się koncert, w którym wzięli udział polscy 

artyści: kompozytor i pianista oraz śpiewaczka, którzy mieszkają w Niemczech i skrzypaczka z Holan-

dii. Uczestniczyliśmy też w spotkaniu wymiany doświadczeń ze społecznością turecką. Są właściciela-

mi dużego, nowoczesnego budynku, który zawiera sale szkoleniowe, salę przedszkolną dla dzieci, 

osobne sale spotkań dla kobiet i mężczyzn. Częścią spotkania były wycieczki edukacyjne do Hagi, 

ogrodów Keukenhof i statkiem po kanałach Amsterdamu." 

Anita, Łotwa 

 

"Najbardziej wartościowym doświadczeniem było dla mnie spotkanie z Polakami mieszkającymi na 

stałe w Holandii - czy to od 30, czy od 10 lat - i te długie, nieformalne rozmowy pozwalające poznać 

"od podszewki" codzienność, którą tworzą i w której żyją. Rozmowy o tym, jak się czują jako część 

bardzo zróżnicowanego społeczeństwa w niezwykle tolerancyjnym i jednocześnie uporządkowanym 

kraju. Jak widzą siebie jako emigrantów i jak widzą Polskę z dystansu czasu i przestrzeni. Miło było 

być uczestnikiem polskiego "kramu" podczas Dnia Króla i zaprezentować, postawić biało-czerwony 

znaczek na pomarańczowym morzu wszystkiego i wszystkich oraz podzielić się polskością (wliczając 

kiełbaski!) z tymi wszystkimi przedstawicielami mozaiki kulturowo-narodowościowo-etniczno-

językowej, którzy mieli szczęście nas spotkać :). Kolejną lekcją była konferencja i dynamiczna dyskusja 

na temat postrzegania Polaków-emigrantów przez społeczeństwa krajów zamieszkania, wpływu ste-

reotypów na ten wizerunek i możliwych sposobów aktywnego kształtowania i wpływania na obraz 

Polaków odbierany przez społeczeństwa tych krajów. Dzięki obecności przedstawicieli polskiego Pań-

stwa i Parlamentu mieliśmy rzadką możliwość zapoznania się z działaniami i planowanymi przedsię-

wzięciami w tym zakresie i skonfrontowania tych zamierzeń z aktywnością naszych organizacji. Bar-

dzo ciekawym doświadczeniem była też wizyta w organizacji mniejszości tureckiej. Ich działalność to 

świetny przykład przyjaznej integracji i aktywnego, wielowymiarowego działania w nowym kraju za-

mieszkania i za granicą przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości i odrębności kulturowej  

i religijnej wyrażanej w języku, stroju i zwyczajach." 

Jarek, Polska 

 

"Mobilność w Holandii, po raz kolejny zresztą, po Niemczech, Grecji czy Szwecji, dobitnie pokazała jak 

istotne znaczenie dla zachowania tożsamości narodowej, zwłaszcza ostatniej fali emigracji zarobko-

wej, ma działalność polonijnych organizacji pozarządowych. Wspierają one nowo przyjezdnych roda-

ków w ich staraniach o zaadoptowanie się w nowej rzeczywistości, wśród społeczności lokalnej na 

zasadach integracji, a nie asymilacji. Będąc zarazem naturalną platformą spółpracy gospodarczej i 

wymiany kulturalnej, przyczyniają się do przełamywania barier oraz stereotypów, odgrywając istotną 
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rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w kraju zamieszkania. Wszystkie wyżej 

wymienione aspekty działalności starali nam się zaprezentować gospodarze spotkania - Fundacja 

EuroPolonia - przygotowując dla nas bardzo bogaty i różnorodny program. Począwszy od nieformal-

nego festynu w Vondelpark w Amsterdamie z okazji Dnia Króla, a skończywszy na konferencji z udzia-

łem Ambasadora RP w Holandii, która odbyła się w Polskim Centrum Społeczno-Kulturalnym w Bad-

hoevedorp, będącym siedzibą fundacji. Mieliśmy również okazję podpatrzeć jak z integracją radzi 

sobie mniejszość turecka, korzystając z zaproszenia Federacji Organizacji Tureckiej. Ponadto poznali-

śmy stary Amsterdam przemierzając go kanałami i piechotą, przyprawiające o zawrót głowy kwitnące 

ogrody kwiatowe Keukenhof, zaliczyliśmy spacer plażą i znany ośrodek administracyjny Ha-

gę.Wyjechaliśmy z wietrznej, ale uroczej Holandii pełni nowych wrażeń, doświadczeń, inspiracji i po-

mysłów z przekonaniem, że niektóre z nich „przykrojone” na miarę potrzeb naszych organizacji, spró-

bujemy zastosować w ich działalności." 

Leszek, Czechy 

 

"Na kolejne spotkanie Partnerów projektu „Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji“ zje-

chaliśmy się do Amsterdamu i mieliśmy okazję wzięcia udziału w obchodach Dnia Króla. Początki Dnia 

Króla sięgają sierpnia 1885; wprowadzanie tego święta miało na celu zwiększenie poczucia wspólnoty 

narodowej Holendrów. Święto to bardzo mi się spodobało, tym bardziej, że tego dnia można „wy-

przedać swoją szafę“, a dochody ze sprzedaży nie są opodatkowane. Nasza grupa „EDI“ – ozdobiona 

w pomarańczowe szaliki, kapelusze, etc. – wzięła udział w tradycyjnym pikniku w jednym  

z parków Amsterdamu. Kolejne dni bardzo urozmaiconego i bogatego programu to dalsze lekcje hi-

storii, zwiedzanie Amsterdamu (nazwa miasta oznacza – tamę na rzece Amstel) i den Haag (Haga 

została założona w XIV w.). Zaliczyliśmy również jedną z największych wiosennych atrakcji Holandii, 

ogrody kwiatowe Keukenhof. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Fundację Euro Po-

lonia w Amsterdamie z udziałem Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów poświęcona była pro-

blematyce wizerunku Polski i Polaków w Europie (z wyszczególnieniem sytuacji w Holandii). Zapro-

szeni goście oraz uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z naszym projektem, 

jego zasięgiem, działaniami i rezultatami. Wieczór uświetnił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu 

Sławomira Olszamowskiego (kompozytor, pianista) oraz Ewy Pepper (skrzypaczka) - Polaków na stałe 

zamieszkałych za granicą." 

Marta, Niemcy 
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Mobilność Amsterdam… 
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strony www organizacji partnerskich - aktualności 

11.06.2015 

Dokładnie za tydzień rozpoczniemy nasze ostatnie projektowe spotkanie. Aż 50 uczestników ze 

wszystkich 9 organizacji partnerskich EDI’ego spotka się w znanym nam już ośrodku w Lipniaku pod 

Suwałkami, by podsumować projekt, poznać więcej zakątków Suwalszczyzny, odpocząć, pożegnać się, 

ale i zaplanować wspólną przyszłość. Program spotkania można obejrzeć tutaj.   

 

 

 

Od dziś do końca realizacji formalnej, programowej części EDI’ego pozostało dokładnie 50 dni. Także 

dzisiaj nasz projektowy blog został odsłonięty po raz 33333 (trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydziesty 

trzeci). A nasz profil fejsbukowy ma już ponad 500 fanów. To są liczby, których nie spodziewaliśmy się 

23 miesiące temu!  

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

piątek, 12 czerwca 2015 

Niecierpliwość  

Przeżyliście kiedyś burzę w szczerym, otwartym polu? Na wsi? Ciemno wszędzie, ale wcale nie głu-

cho: pioruny biją dookoła, ziemia drży, niebo rozświetlają błyskawice, i leje tak bardzo, że wydaje ci 

się, że jesteś mokry nawet od środka. Łał! Wtedy z pewną taką niecierpliwością myślisz, kiedy wresz-

cie znajdziesz się pod dachem. A kiedy już tam jesteś - że przeżyłeś coś niesamowitego, i że - choć 

strach! - chciałbyś jeszcze, i jeszcze że fajnie, że przeżyłeś tę przygodę. Że... przeżyłeś! I, jako żywo, 

możesz wyżąć. 
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Niecierpliwość. Jeden ktoś powiedział, że to "czekanie w wielkim pośpiechu". Za tydzień my, EDI, 

będziemy na łące pod lasem (a może nawet trafi nam się burza i znów będzie można wyżąć?) i w tych 

pięknych okolicznościach zaczniemy się żegnać. Kończyć zaczniemy. No więc chcemy się już zobaczyć, 

ale jakby nie. Czekamy w pośpiechu, ale wtedy, za tydzień, będziemy próbowali zwolnić czas (zwal-

niam pana!), by nie nastąpiło to, co przecież nastąpi. 

A skoro tak, być może nadejdzie taki moment, że znów poczujemy niecierpliwość i będziemy czekać 

w wielkim pośpiechu, by znaleźć sposób, by znów się spotkać, i pobyć, i może nawet zmoknąć razem, 

i wyżąć.  

Cierpliwości, nadejdzie! 

Acha: tym jednym ktosiem był J. Tuwim. 
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10. Spotkanie Partnerów, Suwałki, Polska, 18 – 22.06.2015 

 

Program 

18.06.2015, czwartek 

do 18.00  Przyjazdy, zakwaterowanie, zapoznanie z ośrodkiem i okolicą. 
Spotkania indywidualne. 

18.30 Wspólna kolacja. Przedstawienie i omówienie programu spotkania. Zajęcia inte-
gracyjne. 

 

19.06.2015, piątek 

08.00 Śniadanie 

09.00 – 13.00 Koordynatorzy krajowi:  
Warsztaty nt. zamknięcia i rozliczenia projektu, w tym przygotowania sprawozda-
nia końcowego i bazy danych EST. 
 
Grupa:  
„Poznaj swój kraj”. Wycieczka edukacyjna Wigierską Kolejką Wąskotorową. 

13.30 – 14.30 Obiad 

15.00 – 18.30 Koordynatorzy krajowi:  
Warsztaty nt. zamknięcia i rozliczenia projektu, w tym przygotowania sprawozda-
nia końcowego i bazy danych EST – c.d. 
 
Grupa:  
„Poznaj swój kraj” - c.d. Wycieczka edukacyjna po Suwalskim Parku Krajobrazo-
wym i Suwalszczyźnie. 

19.00 Wspólna kolacja, podsumowanie dnia. 

 

20.04.2015, sobota 

07.30 Śniadanie 

08.30 – 13.00 „Poznaj swój kraj” – c.d. Wycieczka edukacyjna – rejs statkiem (Augustów). 
„Poznaj swój kraj” – c.d. Pałac Ludwika Paca w Dowspudzie. 

13.30 – 14.30 Obiad 

15.00 – 18.00 „Poznaj swój kraj” – c.d. Suwałki: 
- XV Piknik Kawaleryjski - zalew Arkadia; 
- muzeum i park im. Marii Konopnickiej; 
- spacer po mieście(kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy, katedra 
  pw. św. Aleksandra, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, park i pomnik  
  J. Piłsudskiego); 
- czas wolny. 

18.30 Wspólna kolacja. 

19.00 – 01.00 XXIV Festiwal Teatrów Stodolanych (Skansen w Puńsku) oraz 
Noc Świętojańska – Święto Rosy (Centrum Wypoczynku i Rozrywki w Puńsku). 
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21.10.2015, niedziela 

09.00 Śniadanie 

10.00 – 13.00 Konferencja końcowa. Podsumowanie i oficjalne zamknięcie działań projekto-
wych. Wyniesione lekcje – prezentacje koordynatora i partnerów. 

13.00 – 14.00 Obiad 

14.00 – 18.00 Konferencja końcowa. Podsumowanie i oficjalne zamknięcie działań projekto-
wych. Wyniesione lekcje – prezentacje koordynatora i partnerów. 

18.00 Kolacja pożegnalna - ognisko. 

 

22.06.2015, poniedziałek 

08.00  Śniadanie 

Od 09.00 Pożegnanie, wyjazdy. 

 

 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

sobota, 20 czerwca 2015 

Śpiewające zboże 

Rodzina EDI'ego znów się zebrała. Tym razem wyjątkowo licznie, bo na to ostatnie spotkanie przybyła 

nas ponad pięćdziesiątka z wszystkich organizacji partnerskich. 

Uściski i radość, spacery, dłuuuuugie rozmowy w długi wieczór (choć bardzo krótką noc) - to na po-

czątek. Potem do pracy: konferencja i zdziwienie, że przez te dwa lata tak dużo udało nam się zrobić. 

Że nie jesteśmy już tacy sami. Że przybyła cała wielka i piękna łąka doświadczeń z mnóstwem cha-

brów, bławatków i maków - zupełnie jak ta za oknem. Że trzeba to podlewać... 

Patrzymy na siebie i wiemy, że widzimy ludzi, których zawsze będziemy pamiętać. Na ścianie wisi 

wielki zegar i wiemy też, że ten gość, czas, nie dał się zwolnić z roboty. 

No więc jesteśmy razem i jest pięknie, choć niektórzy z nas czują już przez skórę, że za kilka dni, po 

powrotach, z aparycją basseta zaczną myśleć, co zrobić, by niecierpliwość znów się zaczęła. Choćby 

po to, by znów móc posłuchać - obok harmonii naszych przyjaciół znad Wilii - ich pięknej polszczyzny  

i usłyszeć na przykład, że "zboża jeszcze nie dośpiewały". 
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Mobilność w Suwałkach… 
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http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

piątek, 26 czerwca 2015 

Ostatnie lekcje 

Te ostatnie... Czego się nauczyliśmy - jako ludzie i jako organizacje? Co było/jest dla nas ważne? Na 

gorąco: 

 

"• Nauka przez całe życie to aktywne życie, pozytywne emocje → dłuższe życie. 

• Rzeczywistość - szkolenia, warsztaty, konferencje, itp. powinny być, jak u nas, bliżej prawdziwego 

życia. 

• Zarządzanie projektami - wspólne opracowanie projektu przez partnerów. Współpraca od samego 

początku. 

• Wspólny wysiłek fizyczny - praca, piesze wycieczki = pokonywanie trudności - łączy i buduje wspól-

notę. 

• Edukacja nieformalna może dać lepsze efekty, niż w pełni zorganizowane formy. 

• Ważne są relacje z mediami i budowanie zainteresowania projektem." 

Ryszard, Jēkabpils/Łotwa 

 

<<"Żeby poruszyć świat, trzeba najpierw ruszyć się samemu" (Arystoteles) • "Sukces to podróż, nie 

przeznaczenie" • "Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych 

rzeczy w jedną całość" (Vincent van Gogh) • "Nic nie może powstrzymać osoby z odpowiednim na-

stawieniem mentalnym przed osiągnięciem celu. Nic na ziemi nie może pomóc osobie ze złym nasta-

wieniem mentalnym" (Thomas Jefferson) • "Jeśli chcesz uniknąć krytyki, nie rób nic, nie mów nic, 

bądź nikim" (Elbert Hubbard) • "Miej podejście właściwe studentom: nigdy nie bądź zbyt wielkim, by 

zadawać pytania, nigdy nie wiedz zbyt dużo, by nauczyć się czegoś nowego" (Og Mandino) • "Armia 

baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana" (Napoleon 

Bonaparte)>> 

Anita, Paryż/Francja 

 

"• Promowanie idei uczenia się przez całe życie; 

• Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie integracji europejskiej; 

• Pozytywne oddziaływanie na środowisko i eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec 

różnego rodzaju mniejszości i grup, w szczególności imigrantów, kobiet i osób 50+; 

• Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wobec mniejszości; 
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• Akceptowanie i poszanowanie różnic kulturowych i religijnych; 

• Promowanie postaw opartych na wzajemnym szacunku oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości; 

• Rozwinięcie umiejętności w obsługiwaniu portali społecznościowych i komputerowych programów 

graficznych; 

• Nawiązanie kontaktów rokujących dalszą współpracę." 

Marta, Berlin/Niemcy 

 

"Bez czego nie mógłby EDI działać?  

Współdziałanie - Koordynacja - Regularny kontakt - Dotrzymywanie wcześniej ustalonych reguł - Dą-

żenie do celu - Wzajemne zaufanie - Pasja - Zaangażowanie - Systematyczna praca - Grupa zapaleń-

ców. 

Czego nas EDI nauczył/co nam pokazał? 

• Jak nawiązać kontakt z innymi organizacjami pozarządowymi. 

• Jak z nimi efektywnie i jasno współpracować. 

• Jak wygląda sytuacja organizacji polskich i Polonijnych w różnych krajach UE.  

• Z jakimi poszczególni partnerzy zmagają się problemami i wyzwaniami. 

• W jaki sposób można przeciwdziałać wykluczeniu grup mniejszościowych. 

• W jaki sposób promują się pozostałe organizacje partnerskie w „swoich” krajach. 

Ja... 

• EDI to dla mnie prawdziwa lekcja życia. 

• Spotkałam wyjątkowych ludzi z niesamowitym bagażem doświadczeń na polu działalności społecz-

nej na rzecz Polaków mieszkających poza granicami Macierzy (i nie tylko). 

• Wzbogaciłam zarówno swoje kompetencje „społecznikowskie”, organizatorskie, ewaluatorskie, jak  

i swoje całościowe „ja”.  

• EDI wpłynął na moje życie w znamienny sposób." 

Magda, Jabłonków/Republika Czeska 

 

 

"Projekt EDI dał mi możliwość zetknięcia się z ludźmi mieszkającymi, tak jak ja, poza Polską. Poznałam 

różnorodność środowisk polonijnych w Europie, ale również zauważyłam, jak wiele nas łączy, nie 

tylko język, ale i mentalność. Najważniejsze jednak było dla mnie uświadomienie sobie, jak chętnie 
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jestem Polką i jaka dumna jestem z naszej wspólnej historii. To motywuje mnie jeszcze bardziej, aby 

niemieckiemu środowisku, w którym żyję, pokazywać najpiękniejsze strony Polski." 

Anna, Hamburg/Niemcy 

 

 

"• Myślenie projektowe; 

• Doświadczenie w organizowaniu mobilności; 

• Nauka poprzez wymianę doświadczeń z innymi partnerami; 

• Wiedza na temat funkcjonowania organizacji polonijnych w Europie; 

• Możliwość powielenia dobrych rozwiązań; 

• Następny projekt unijny (Erasmus+)." 

Teresa, Malmö/Szwecja 

 

strony www organizacji partnerskich - aktualności 

31.07.2015 

No, i stało się. Po dokładnie 2 latach realizacji nasz projekt dobiegł końca. Skończył się formalnie, 

natomiast we wszystkich osobach zaangażowanych w jego wdrażanie oraz uczestnikach licznych wy-

darzeń pozostanie na długo i z pewnością przyniesie jeszcze mnóstwo efektów, choćby w postaci… 

kolejnych projektów. 

 

 

Na zdjęciu: koordynatorzy lokalni projektu odznaczeni złotymi medalami za wzorową realizację EDI’ego: Magda/CZ,  

Anita (z Oskarem)/FR, Leszek/CZ, Beata/LT, Ryszard/LV, Jagoda/PL, Ryszard/LT, Ela/EL, Zosia/NL, Teresa/SE i Marta/DE. 
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http://lekcjeintegracji.blogspot.com/ 

piątek, 31 lipca 2015 

Koniec 

Przy okazji kończenia czegoś w takim miejscu jak to zawsze dobrze wygląda jakiś mądry cytat, jedna  

z tych "myśli złotych". Szukamy, szukamy... Jest! "Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem, i tak 

zawsze aż do końca." To Polak, Joseph Conrad. Nawet pasuje. EDI wziął się i w dużej mierze napędza-

ny był marzeniami. I doszedł do końca. Tak jest zapisane w umowach: 01.08.2013 - 31.07.2015. Ale 

jest też inny cytat: "EDI to my, dlatego nigdy się nie skończy" (ciekawe, czy potraficie znaleźć go  

w tym blogu?). No właśnie: dopóki ludzie mają marzenia, pasje i ogień w oczach, przemijają tylko 

kartki w kalendarzu. W końcu "Nie ma końca. Nie ma początku. Jest tylko niezaspokojona pasja życia" 

(Federico Fellini).  

Jest w tym blogu post, który nazywa się "Początek". To było 15 września 2013, i wtedy pisaliśmy tak: 

"Cokolwiek by tu nie napisać i jakich cytatów nie użyć, jest to początek: tego bloga, ale także ciągu 

zdarzeń, które - miejmy nadzieję - koniec będą miały dobry, a jeszcze lepiej, by nie miały go wcale."  

I dalej: "Być może nasze doświadczenia pozwolą komuś nauczyć się czegoś, co pozwoli mu inaczej 

pomyśleć i spojrzeć na otoczenie, a potem także inaczej je zobaczyć i coś w nim zmienić, zaczynając 

od siebie? Zawsze musi być jakiś początek..." 

Tak jest: ciąg zdarzeń pod nazwą "projekt" właśnie dziś osiągnął swój kres, ale suma uczuć, myśli  

i energii, która wtedy zaczęła się tworzyć, końca nie ma i nie będzie miała. Nasze doświadczenia z całą 

pewnością pomogły wielu z nas samych inaczej myśleć i patrzeć, i zmieniać postaci rzeczy, zaczynając 

od siebie. To jest jeden z tych efektów, których na początku nie sposób przewidzieć ani zaplanować,  

a które na końcu zauważa się z niejakim zdziwieniem. Przez te dwa lata wyrosła nam wielka, piękna 

łąka doświadczeń, o którą trzeba dbać, podlewać, dostarczać "ziemi, słońca, wody, pracy, myśli, 

otwartości, tolerancji..." (pamiętacie?). I przeczuwamy, że to jest o wiele trudniejsze, niż założenie  

i tchnienie życia w ten kawałek pola. Cóż, wszystko w naszych rękach. 

Chyba dobrze jest mieć swoją łąkę. 

Tak wygląda koniec? Czy to musi być tak? Pewnie tak. W końcu... 

Zawsze musi być jakiś koniec. 
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EDI – fakty, liczby, ciekawostki… 

 

W tej części, w syntetycznej formie, przedstawiamy garść informacji opisujących podstawowe fakty 

dotyczące realizacji projektu, zarówno te oficjalne, jak i zupełnie „luźne”. Czym był EDI? Co stanowiło  

o jego wyjątkowości? Kto i co go stworzyło? Jak był wdrażany? Co zmienił? 

 

 9 organizacji partnerskich z 9 krajów (prawdopodobnie największy projekt Grundtviga). Wszyst-

kie organizacje uczestniczące są prowadzone przez Polaków! 

 Całkowity budżet: 142 700,- eur 

 Język roboczy: polski (tylko 2 projekty w Europie?) 

 2 lata realizacji: 01.08.2013 – 31.07.2015 

 Partnerstwo: wspólnie opracowane, przyjęte i wykorzystywane do celów bieżącego zarządzania  

i komunikowania się dokumenty robocze:  

 System monitorowania i oceny 

 System komunikacji 

 Zasady sprawozdawczości 

 Organizacja: koordynator projektu + 9 koordynatorów lokalnych (krajowych) 

 Cykliczna odpowiedzialność za zarządzanie projektem – zmiana co kwartał (wyrazem był biuletyn 

wydawany przez partnerów „przewodniczących” w danym kwartale) 

 10 spotkań partnerów („mobilności”), ok. 500 uczestników wszystkich wydarzeń edukacyjnych  

 Blog projektu: http://lekcjeintegracji.blogspot.com, ponad 36300 wyświetleń, czytelnicy z 43 

krajów na 5 kontynentach: Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Czechy, Dania, Dominikana, Estonia, 

Finlandia, Francja, Grecja, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, 

Kanada, Kolumbia, Korea Płd., Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Malezja, Mołdawia, Niemcy, 

Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Senegal, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukra-

ina, USA, Wenezuela, Wielka Brytania, Włochy 

 Profil na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-

Integracji/301654026623745; ponad 510 „polubień” 

 Prowadzone na bieżąco projektowe strony www partnerów  

 4 wystawy fotograficzne / AV   (Szwecja, Francja, Litwa, Polska) 

 Publikacja końcowa „Lekcje Integracji” 

http://lekcjeintegracji.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745
https://www.facebook.com/pages/Edukacja-dla-Integracji/301654026623745
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 7 wydań kwartalnika „biulEDIn”, rozsyłanego do ponad 400 odbiorców w 16 krajach, dostępnego 

na całym świecie przez FB i w sieci: http://1drv.ms/1fFm48i 

 21 comiesięcznych e-konferencji koordynatorów krajowych  (Skype) + 2 „twarzą w twarz” 

 Intensywna obecność w mediach (internet, TV, radio, prasa) 

 Rzeczywiste, trwałe więzi między organizacjami i osobami, współpraca:  

 Przygotowane i złożone 4 projekty do programu Erasmus+ i 1 do Programu Współpracy z Po-

lonią i Polakami za granicą MSZ 

 Kontynuacja niektórych działań zapoczątkowanych w EDI’m (np. konferencja MadeInPolska  

w Paryżu) 

 Kontakty osobiste: wspólne wakacje, święta, itp. 

 Utrwalone myślenie projektowe, wspólna odpowiedzialność za działania i rezultaty projektu (cy-

kliczne zarządzanie)  

 Poprawa kompetencji zawodowych, m.in. w zakresie zarządzania i organizacji, planowania, 

współpracy w ramach przedsięwzięcia o dużej liczbie partnerów, współpracy z władzami i me-

diami, pisania i edycji tekstów, aplikowania o współfinansowanie przedsięwzięć 

 Rozwinięcie kompetencji społecznych i osobistych: współpracy w grupie, komunikowania się, 

rozwiązywania konfliktów, pewności siebie, poczucia własnej wartości, samooceny, uświado-

mienia i wykorzystania własnego potencjału jako organizacji i zespołu 

 Wzrost kompetencji w zakresie użytkowania TIK/ICT (portal społecznościowy, blog, komunikator 

internetowy, e-mail, „chmura” internetowa, strony www, obróbka zdjęć i filmów, urządzenia 

przenośne); 

 Poprawa kompetencji językowych, w tym w zakresie posługiwania się językiem polskim  

 Maskotką projektu została w Suwałkach/2013 dynia, którą Ryszard/LV wykopał w ogródku (ale 

nie zdążył zjeść!). Dynia dostała na imię… EDI 

 21.12.2013 pobrali się Anita i Tomek z organizacji partnerskiej we Francji. Wcześniej (we wrze-

śniu) w Paryżu na świat przyszła mała Eliza, która już w wieku 27 dni (!) była uczestniczką pierw-

szego spotkania partnerów w Suwałkach 

 Mamy 3 „projektowych” dzieci: 1 w Czechach (Wiktoria) i 2 we Francji (Eliza i Oskar) 

 Różnica wieku pomiędzy najmłodszym i najstarszym uczestnikiem „mobilności” to ok. 76 lat 

(Oskar/FR i Ryszard/LT) 

 Byliśmy „e-projektem”. Z uwagi na dzielące nas odległości do bieżących kontaktów używaliśmy 

komunikatora Skype i poczty elektronicznej, mamy profil na Facebook’u, prowadzimy bloga,  

a bazę danych i archiwum umieściliśmy w internetowej „chmurze” (OneDrive) 

http://1drv.ms/1fFm48i
http://1drv.ms/1fFm48i
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 W EDI’m mówiliśmy biegle kilkunastoma językami. Oprócz języków krajów zamieszkania włada-

my też angielskim, rosyjskim oraz hiszpańskim. Naszym wspólnym (i ulubionym) jest oczywiście 

polski! 

 Po każdej „mobilności” powstało dowcipne „sprawozdanie” pisane wierszem (mniej więcej trzy-

nastozgłoskowcem), autorstwa niejakiego Brudnoskryby z organizacji niemieckiej. Poza tym po-

wstało wiele wierszy i 2 piosenki. Tej najważniejszej, zatytułowanej „EDI” i w oryginalnym wyko-

naniu autorki słów i muzyki, DaNuty (Danuta Zasada, Szwecja), można posłuchać tu: 

http://1drv.ms/1iVTvuG. Piosenka wkrótce ukaże się na jej płycie! 

 Mamy liczne grono sympatyków i fanów. Wśród nich są członkinie Oddziału Pomorskiego Mię-

dzynarodowego Forum Kobiet, które dołączyły do nas na „mobilnościach” w Niemczech, Szwecji, 

Francji, Łotwie, Litwie, Holandii i Polsce. 

 

 

  

http://1drv.ms/1iVTvuG
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Co zostanie? Co zapamiętamy? 

 

„W czasie projektu "Edukacja dla integracji" nauczyłam się doceniać różnicę między opisami działal-

ności najróżniejszych polonijnych organizacji a doświadczeniem tego osobiście w naturalnych środo-

wiskach danego państwa. 

Jakże prawdziwa i mocna okazała się doktryna "mnożenie przez dzielenie". Każdy z dziewięciu part-

nerów uczestniczących w projekcie pokazał coś w swojej działalności, co chciałabym przenieść na 

swoje podwórko. 

Europejska współpraca terytorialna jest najważniejszym elementem i ze względu na wymianę do-

świadczeń jak i utwierdzaniu się, że nasza charytatywna działalność szerzenia znajomości języka, kul-

tury, wzajemnego szacunku i dumy z bycia Polakiem jest konieczna. 

Spotkania na swoim podwórku. Dzielenie się doświadczeniami w prosty, zrozumiały sposób nie tylko 

motywują ale uczą innych rozwiązań. Mnożą się wspólne nowe projekty.  

Uważam, że projekt, w którym miałam możliwość brać udział był wspaniale przygotowany meryto-

rycznie i praktycznie, po prostu profesjonalnie. 

Integracja w trakcie projektu zaowocowała w nowe przyjaźnie, ale przede wszystkim wzbogaciła mnie 

w wiele bardzo cennych doświadczeń, pokazała inne rozwiązania. 

Najważniejsze, dla mnie, jest jednak to, że ze zdwojoną siłą „zachciało mi się chcieć”, a to jest dla 

Polaka na obczyźnie najważniejszą siłą napędową.” 

 Małgorzata, Szwecja 

 

„Moje osobiste doświadczenie, to spotkanie Polaków rozrzuconych w rożnych środowiskach Europy  

i wymiana doświadczeń co do działalności Polonii na rzecz Polaków i dla integracji europejskiej.  

Wymiana doświadczeń sprzyja ogromnie jako wsparcie w tym, co robimy i jako inspiracja do następ-

nych działań. Do udzielania pomocy i rozszerzania horyzontów. Ujęła mnie zwłaszcza sytuacja Pola-

ków na wschód od Bugu.  

Mobilność, w której uczestniczyłam, zawierała też element kulturalny, który jest jednym z ważnych 

celów fundacji, dla której się udzielam.” 

Gabriela, Holandia  

 

„Uzmysłowiłam sobie dzięki udziałowi w projekcie EDI: 

1. Jak ważną rzeczą są kontakty osobiste i spotkania; 

2. Jak różna jest specyfika życia i odmienność problemów Polaków mieszkających w różnych krajach 

Europy; 
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3. Zapoznałam wielu aktywnych ludzi, z którymi można wymieniać pomysły i doświadczenia; 

4. W jak różnorodny sposób można walczyć o dobre oblicze Polski za granicą;  

5. Mobilności były motorem do wyjazdu do krajów wspólnej Europy, lepszego poznania ich kultury, 

historii i odmienności.” 

Ula, Hamburg, Niemcy 

 

„Wielkość dębu zależy od tego, jak żyzna jest ziemia, na której rośnie.  

W swoim ogródku posadziłem 33 dynie. Z której wyrośnie edi - czy z tej z pożółkłymi liśćmi, czy też  

z takiej, której liście są duże, podobne do skrzydeł łabędzia?  

Edi w ogrodzie, ale i nasz EDI, będą tak duże, jak dobra jest ziemia, na której rosną, i jeśli wystarczy 

im słońca i wody, naszej pracy, myśli, zachowań, wiedzy, otwartości, tolerancji - tego wszystkiego,  

o czym rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu w Suwałkach. To jasne, że musimy ciężko pracować, 

aby edi z ogrodu ponownie spotkał się z naszym EDI'm z Sandomierza i by znów mogli rosnąć razem.” 

Ryszard, Jēkabpils, Łotwa 

 

„Program i dwuletnia praca z partnerami programu EDI były dla mnie olbrzymią przyjemnością i ban-

kiem dużej ilości i jakości wiedzy, która się nie zmarnuje.  

Wspólne szkolenia dały mi inne spojrzenie na życie i problemy rodaków. Bank informacji przekazy-

wanej na żywo to piękne źródło energii, którą z ochotą będziemy stosować u siebie.  

Można zdobyć „Drugą Ojczyznę” i nie zapomnieć o własnych korzeniach.  

Osoby poznane w tym projekcie zaskarbiły sobie u mnie dużo - dużo sympatii i ciepła. Jestem Wam 

bardzo wdzięczna  

NIGDY SIĘ NIE ZAPOMNIMY!!!” 

Irena,  Grecja  

 

„Podsumowując projekt EDI, nasuwa mi się jedno zdanie: przez całe dwa lata uczyliśmy się bez prze-

rwy. Nawet jeśli pomiędzy spotkaniami partnerskimi nie widzieliśmy się przez dłuższy czas, stale dzia-

łaliśmy razem i dążyliśmy do celu. Od starszych, bardziej doświadczonych działaczy na rzecz polskich  

i polonijnych organizacji dowiedziałam się, w jakich warunkach oni działają i jak radzą sobie z ewen-

tualnymi przeszkodami. Zdobyłam bardzo duży bagaż doświadczeń, gdyż mogłam od zewnątrz za-

smakować życia Polaków i Polonii w różnych krajach Unii.” 

 Magdalena, Czechy 
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„Nauczyłam się sprawniej obsługiwać portale społecznościowe i komputerowe programy graficzne,  

i tym samym udoskonaliłam kompetencje zawodowe.” 

Celina, Berlin, Niemcy  

 

„EDI był dla nas prawdziwą lekcją integracji oraz motorem poznania wspólnej Europy, jej kultury, 

historii oraz jej różnorodności. Projekt dostarczył także informacji o tym jak wartościują; skuteczność  

i celowość oraz jak działania te wpływają na edukację dla dorosłych.  

Projekt przyczynił się do wypracowania dobrych praktyk edukacyjnych i ich upowszechniania. Pierw-

sza lekcja integracji to wypracowana praca w zespole aż dziewięciu organizacji z dziewięciu różnych 

krajów, wzajemna akceptacja, czyli integracja w grupie. Pełna solidarność.  

Sukcesem projektu jest otwarcie na dialog, poszukiwanie nowych, wspólnych projektów. Wyzwania 

związane z wdrażaniem dobrych praktyk, wzbogacenie wiedzy ułatwiającej zarządzanie organizacjami 

w zakresie działań statutowych.  

Opinie i rekomendacje poprojektowe znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych inicjatywach. 

Dzięki projektowi EDI inicjatywy w większym stopniu odpowiadają na  realne potrzeby: wspólne plany 

na przyszłość, wspólne projekty.” 

Zosia, Holandia  

 

„Dzięki projektowi uświadomiłam sobie, jakimi przykładnymi Europejczykami są Polacy. Bez względu 

na to, w jakim kraju Europy mieszkają, potrafią się zawsze dobrze zintegrować ze społeczeństwem  

w kraju zamieszkania, nie zapominając przy tym swego ojczystego języka i kultury.” 

Karina, Berlin, Niemcy 

 

„Biorąc udział w projekcie „Edukacja dla Integracji - Mnożenie przez dzielenie” miałam okazję spotkać 

się w Paryżu z wieloma przedstawicielami różnych organizacji polonijnych z całej Europy. Nawiązane 

kontakty i wymiana doświadczeń na miejscu służyły podniesieniu poziomu naszej edukacji dotyczącej 

integracji oraz wspieraniu oświaty i edukacji. Niemniej ważne i owocne były dyskusje, przygotowane 

referaty dotyczące współpracy reprezentantów polskich organizacji z władzami danego kraju. Wiedza 

na temat z jakimi problemami spotykają się na co dzień i jak wspólnie te problemy możemy łatwiej 

rozwiązać.  Wiele owocnych, pracowitych  spotkań. Czas wolny ograniczony ale jednocześnie wspa-

niale moc stąpać po historycznych zakątkach Paryża i jednocześnie popatrzeć ze łzami w oczach ze 

wzruszenia, na „kawałek” polskości w Pałacu Inwalidów. To też edukacja na całe życie.” 

Jadwiga, Szwecja 

 

„EDI, wymykając się wszelkim planom czy oczekiwaniom, stał się bardzo ważną częścią mojego życia  

i aktywności. Obserwowałem, jak rośnie, zmienia się i z wielu jakże różnych jednostek tworzy wyjąt-

kową grupę, społeczność, która zyskuje tożsamość, jest z niej dumna i… tęskni do siebie. Zapewne 



- 137 - 
 

 

przez te dwa lata poznałem więcej interesujących, a często fascynujących osób, i doświadczyłem wię-

cej i intensywniej, niż przez inne dziesięć. 

Na długo zapamiętam wyjątkowe, niepowtarzalne, inspirujące wydarzenia edukacyjne, zmieniające 

sposób widzenia świata i podejście do tego, co się robi.  

Szczególnie zapamiętam wzruszenie, jakie towarzyszyło mi przebywając z Polakami na Łotwie i Litwie, 

ich prostą serdeczność, tęsknotę za krajem i wysiłek, jaki wkładają w utrzymanie polskości w sobie  

i wokół siebie. 

Tęsknię za ciężką pracą wraz z przyjaciółmi w Czechach i zmęczeniem fizycznym, które zbliża ludzi  

i buduje wspólnotę jak nic innego. 

I jeszcze: 

„- Ładne niebo tu macie. 

- Tak. Długo je urządzaliśmy…“ 

Jarek, Polska 

 

„Poprzez wzięcie udziału w projekcie EDI dowiedziałam się dokładniej, w jaki sposób funkcjonują 

organizacje polonijne w Europie, jak również jak wygląda załatwianie różnych spraw organizacyjnych. 

Dzięki projektowi wzięłam udział w wielu wydarzeniach edukacyjnych na terenie Holandii i Polski, 

które niezaprzeczalnie wzbogaciły moją wiedzę. Jeśli chodzi o integrację, poznałam wielu wspaniałych 

ludzi mieszkających w różnych zakątkach Europy, ludzi, którzy chętnie dzielili się swoimi doświadcze-

niami. Podsumowując, chętnie wezmę udział ponownie w takim bądź podobnym projekcie.” 

Kasia, Holandia  

 

„Poprzez ten projekt zdałam sobie sprawę jak wielką rolę odgrywa edukacja dla integracji  

i porozumienia między narodami na płaszczyźnie europejskiej. Rozszerzamy swoje horyzonty, stajemy 

się bardziej tolerancyjnymi i wyrozumiałymi wobec mniejszości, gdy wiemy o tym więcej.” 

Marta, Berlin, Niemcy 

 

„EDI – to nie tylko doskonalenie umiejętności realizacji projektów, ale też, a przede wszystkim – lu-

dzie, nowe kontakty, nowe przyjaźnie, synergia, zwielokrotniony potencjał do generowania nowych 

pomysłów na budowanie lepszej Europy wszędzie tam, gdzie mieszkają uczestnicy. EDI zmienił nie 

tylko nasze życie działaczy społecznych, ale też nas samych, nasze życie. To jedno z najpiękniejszych  

i najcenniejszych doświadczeń, jakie dane mi było przeżyć.” 

Beata, Litwa   
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„Spotkanie z mniejszością polską na Litwie i w Czechach to lekcja, że utrzymanie polskości to co-

dzienny trud, wręcz determinacja, bez których nasza obecność tam byłaby już tylko historią.” 

Ewa, Berlin, Niemcy 

 

„Projekt unijny Edukacja dla Integracji był dla mnie dużym wyzwaniem, przede wszystkim pod wzglę-

dem organizacyjnym ale też dał wiele korzyści.  Największym walorem projektu była możliwość po-

znania kulisów i zasad działalności partnerów uczestniczących w projekcie i wymiana doświadczeń  

i najlepszych praktyk. Ta wiedza będzie przez nas powielana i w przyszłości skutkowała bardziej efek-

tywną działalnością w zakresie edukacji i szeroko pojętej integracji.” 

Teresa, Szwecja 

 

„Najważniejsze, co dał mi ten projekt, to spotkanie i zawarcie znajomości z nowymi, cudowny-

mi ludźmi. EDI umożliwił mi poznanie swoich i innych możliwości dzielenia się swoją kulturą, wiedzą, 

miłością do człowieka.” 

Ludwika, Litwa 

 

„Na pytanie:  „co mi dał EDI?” mogłabym wiele napisać, może nawet książkę…  

Ostatnio, podsumowując minione dwa lata, przeglądając materiały, dokumentację, korespondencję, 

zdjęcia, filmy, czytając ponownie przemyślenia i spostrzeżenia zapisane w blogu, przeżyłam to jeszcze 

raz. Szczególnie zdjęcia – postaci, miejsc i wydarzeń – pięknie, że są. Wystarczy jedno spojrzenie  

a powraca tysiąc wspomnień. Każdy odwiedzony kraj, każda nowo poznana organizacja (jej działal-

ność), każda nowa osoba to nowe odkrycie, bogactwo wrażeń, kopalnia wiedzy o współrodakach  

z innych krajów – krajów znanych z innych pobytów – ale te projektowe to zupełnie co innego – bar-

dzo przybliżyły mi obraz życia Polonii – koleżanek i kolegów – a to związało nas osobiście. Wiąże nas 

podobny los – imigranta – rozumiemy się. Teraz wiem, że możemy podejmować wiele działań wspól-

nie, uczyć się dalej tego co zaczęliśmy w EDIm – integracji, integracji i jeszcze raz integracji.  

EDI to zastrzyk energii! EDI to burza mózgów i źródło pomysłów! I dlatego nie ma końca (Co to jest 

koniec?...). 

A przede wszystkim: EDI to LUDZIE – to MY – i ja też! Tak się cieszę! 

I tego się będę trzymać i do zobaczenia, usłyszenia, pisania, itp, itd.” 

Ela, Grecja  

 

„Udział w projekcie przybliżył mi problematykę migrantów i  mniejszości narodowych w Europie, dał 

mi  odpowiedź na pytanie: ”Jak ważna jest integracja w społeczeństwie, czyli edukacja dla integracji. 

Uczestnictwo w mobilnościach dało mi możliwość poznania różnych  ludzi i kultur, wschodni horyzont 

i świat biznesu.” 

Józek, Holandia  
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„Dzięki projektowi uzmysłowiłam sobie, że w różnych krajach europejskich niejednakowo żyją mniej-

szości narodowe, że ciągle jesteśmy jeszcze dalecy od tolerancji i równouprawnienia. Poznałam 

otwartych ludzi, którzy odnajdują się w tak różnych warunkach, nie zatracając starej, ale zdobywając 

nową tożsamość. Wspólny język pozwolił na dogłębne rozmowy z wszystkimi przedstawicielami kra-

jów partnerskich.” 

Kamila, Berlin, Niemcy  

 

„Mój udział w projekcie młodszego o jedną generację pokolenia wywarł niesamowite wrażenia. Już 

od pierwszego spotkania Partnerów byłam pod ogromnym wrażeniem integracji wiekowej. Pierwszą 

mobilnością, w jakiej wzięłam udział, była Szwecja, wyjechaliśmy z hasłem na ustach ”Edi łączy poko-

lenia.” Pomimo różnicy wieku (27-75), mieliśmy wspólny cel: Edukację.” 

Katarzyna, Holandia  

 

„Dzięki uczestnictwu w projekcie poprawiłam znajomość języka polskiego.” 

Inga, Łotwa 

 

 

„Projekt "Edukacja dla Integracji" był ważnym doświadczeniem zarówno dla organizacji, którą repre-

zentowałam (Zrzeszenie Polaków w Grecji "Książę Mieszko"), jak również dla mnie samej. Grecka 

organizacja przystąpiła do projektu głównie po to, aby  uczyć się od bardziej doświadczonych i pręż-

niej działających organizacji partnerskich. Zaprezentowana przez nie wielka różnorodność form i me-

tod stosowanych na rzecz szeroko rozumianej integracji europejskiej (przez kulturę, szkolnictwo, 

działalność gospodarczą itp.), przerosła nasze wszelkie wyobrażenia. Długoterminowy i nieformalny 

charakter naszej edukacji okazał się strzałem w dziesiątkę. Mieliśmy wystarczającą ilość czasu, aby 

dobrze poznać się jako organizacje partnerskie i jako osoby prywatne. To z kolei pozwoliło na wymia-

nę doświadczeń, opinii i poglądów, podzielenie się pomysłami oraz stworzenie bogatego archiwum 

dokumentującego przebieg realizacji projektu i wypracowanych przez nas rezultatów. Dzięki udziało-

wi w projekcie EDI dowiedziałam się, jak wygląda przygotowywanie i wdrażanie projektu europej-

skiego na każdym jego etapie. Spotkania w Polsce, Republice Czeskiej, na Łotwie, w których udało mi 

się wziąć udział, były dla mnie najlepszą lekcją odnośnie tamtejszych mniejszości, ich aktywności  

i wyzwań  z jakimi się borykają usiłując utrzymać swoją tożsamość narodową. Chęci, sprawna komu-

nikacja, dialog, bliska współpraca i łącząca nas sympatia były siłą napędową przy realizacji dwuletnie-

go projektu - myślę, że te składowe są potrzebne nie tylko EU, ale i całej dzisiejszej Europie, która 

przyjmując w ostatnich miesiącach masową falę uchodźców i emigrantów z Afryki Północnej  

i Bliskiego Wschodu, prawdopodobnie wchodzi w całkowicie nową fazę swojej historii.” 

Joanna, Grecja 
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„Dzięki projektowi EDI zrozumiałam jak istotna jest rola Polonii na świecie. Zrozumiałam, że wszystko 

co robimy, jakie projekty realizujemy, jak się prezentujemy, jak ze sobą współpracujemy ma ogromny 

wpływ na promocję Polski na świecie. Zrozumiałam, że to ogromna odpowiedzialność, obowiązek  

i wielka przyjemność. 

Cieszę się bardzo, że poznałam tylu wspaniałych i zaangażowanych, pozytywnie zakręconych ludzi, że 

zrozumiałam, że bycie Polką za granicą to wartość dodana. 

To była doskonała lekcja i potwierdzenie ogromnego potencjału Polonii za granicą. Lepiej rozumiem 

też inne grupy etniczne i ich potrzeby.” 

Alina, Berlin, Niemcy 

 

„Zdobyłam wiedzę na temat technik i metod organizacji konferencji dzięki uczestnictwu w konferen-

cjach organizowanych  przez partnerów w Kolonii i Amsterdamie oraz organizowania dużych imprez, 

takich jak "Święto Góralskie" w Jabłonkowie w Czechach.” 

Leokadia, Łotwa 

 

„Projekt EDI był bardzo ciekawym przedsięwzięciem i cieszę się, że mogłem w nim uczestniczyć. Dzię-

ki wyjazdom organizowanym przez organizacje partnerskie poszerzyłem swoją wiedzę na temat sytu-

acji Polaków i Polonii poza Macierzą. To wszystko dzięki oficjalnym spotkaniom z przedstawicielami 

władz lokalnych, przewodnikom, fachowcom prowadzącym wykłady czy warsztaty,  ale przede 

wszystkim dzięki zwykłym nieformalnym spotkaniom z pozostałymi uczestnikami projektu. W trakcie 

projektu odbyło się wiele ożywionych dyskusji, w których zastaną rzeczywistość konfrontowałem  

z własnymi doświadczeniami wyniesionymi m. in. z pracy społecznej na rzecz naszej organizacji. 

EDI dał mi asumpt do wielu przemyśleń osobistych a zarazem mnóstwo przykładów dobrych praktyk 

odnośnie integracji mniejszości etnicznych i narodowych z poszanowaniem ich odrębności kulturo-

wej.” 

Leszek, Czechy 

 

„Jest mi trudno powiedzieć, co było najbardziej ciekawe. Podobał mi się cały projekt: wycieczki, 

udział w różnych imprezach, wykłady, szkolenia. Zdałem sobie sprawę z tego, jak ważne jest, móc 

rozumieć, w wielu językach.” 

Oleg, Łotwa 

 

 

  

 

O nas - Projekt w mEDIach 
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O EDI’m było głośno.  

Poniżej odsyłacze do adresów internetowych, pod którymi znaleźć można niektóre z wielu publikacji 

– prasowych i internetowych, ale i audycji TV oraz radiowych, w których opisany został projekt, po-

szczególne spotkania partnerów i organizacje partnerskie. 

 

http://linktopoland.com/pl/mnozenie-przez-dzielenie-edukacja-dla-integracji/ 

http://linktopoland.com/pl/razem-dla-integracji-2-polak-potrafi/ 

http://um.suwalki.pl/o-mniejszosciach-w-ratuszu/  

http://www.dw.com/pl/polskie-przedsi%C4%99biorczynie-w-niemczech-du%C5%BCy-

potencja%C5%82/a-17233533 

http://www.rodacy.lv/sites/news?lang=pl  

http://www.suwalki.info/informacje-15604-Co_laczy_suwalskie_Stowarzyszenie_z_Grecja.html 

http://www.polonia-zop.eu/wp-content/uploads/2014/10/Polonia-Nowa-nr-14.pdf 

http://centrumpolonijne.eu/?page_id=73  

http://www.pzkojablonkow.cz/ 

http://zwrot.cz/2014/07/polacy-z-calej-europy-na-gorolskim-swiecie/ 

http://zwrot.cz/2015/03/zaolziacy-edukowali-sie-w-wilnie/ 

http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/67505-polacy-za-granica-w-amsterdamie-dyskutowali-o-

wizerunku-polakow-i-polski 

http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/76404-dzielac-sie-doswiadczeniem-mnozyli-efekty 

 

http://linktopoland.com/pl/mnozenie-przez-dzielenie-edukacja-dla-integracji/
http://linktopoland.com/pl/razem-dla-integracji-2-polak-potrafi/
http://um.suwalki.pl/o-mniejszosciach-w-ratuszu/
http://www.dw.com/pl/polskie-przedsi%C4%99biorczynie-w-niemczech-du%C5%BCy-potencja%C5%82/a-17233533
http://www.dw.com/pl/polskie-przedsi%C4%99biorczynie-w-niemczech-du%C5%BCy-potencja%C5%82/a-17233533
http://www.rodacy.lv/sites/news?lang=pl
http://www.suwalki.info/informacje-15604-Co_laczy_suwalskie_Stowarzyszenie_z_Grecja.html
http://www.polonia-zop.eu/wp-content/uploads/2014/10/Polonia-Nowa-nr-14.pdf
http://centrumpolonijne.eu/?page_id=73
http://www.pzkojablonkow.cz/
http://zwrot.cz/2014/07/polacy-z-calej-europy-na-gorolskim-swiecie/
http://zwrot.cz/2015/03/zaolziacy-edukowali-sie-w-wilnie/
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/67505-polacy-za-granica-w-amsterdamie-dyskutowali-o-wizerunku-polakow-i-polski
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/67505-polacy-za-granica-w-amsterdamie-dyskutowali-o-wizerunku-polakow-i-polski
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/76404-dzielac-sie-doswiadczeniem-mnozyli-efekty
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Zakończenie 

 

W sierpniu 2015 roku, już po zakończeniu działań projektowych, opublikowaliśmy w portalu 

LinkToPoland, czytanym przez Polaków na całym świecie, artykuł zatytułowany „Razem dla integracji. 

Polak potrafi!”. Poniżej przytaczamy jego obszerny fragment, ponieważ wydaje nam się, że dobrze 

sprawdzi się w roli zakończenia tej publikacji. 

„Często można spotkać się z opinią, że Polacy nie potrafią współpracować; dotyczy to w dużym 

stopniu organizacji skupiających Polaków poza granicami kraju.” Takim zdaniem rozpoczynał się 

artykuł zamieszczony w tym portalu w listopadzie 2013 roku, w którym pisaliśmy  

o międzynarodowym projekcie "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji". (…) Projekt, który 

połączył organizacje polonijne z aż 9 krajów UE, właśnie się kończy. 

Celem EDI’ego (…) było rozwinięcie aktywności organizacji partnerskich w zakresie nieformalnej 

edukacji osób dorosłych na rzecz integracji europejskiej na szczeblu lokalnym. Eliminowanie 

negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, walka 

z ksenofobią, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, promowanie przyjaznej integracji mniejszości 

ze środowiskami lokalnymi oraz zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu  

i poszanowaniu różnic - to jego tematy przewodnie. Wszystko to możliwe było dzięki nieustannej 

wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk partnerów, a więc dzieleniu się wiedzą i uczeniu od 

siebie, a przez to – rozwojowi i poprawie skuteczności działania poszczególnych organizacji, czyli 

mnożeniu korzyści (co tłumaczy tytuł projektu). 

Działania objęły szereg różnego rodzaju aktywności edukacyjnych: przede wszystkim wielostronne 

wizyty u partnerów (…) i organizowane w ich ramach konferencje, seminaria, warsztaty, odczyty, 

wizyty studyjne, wycieczki edukacyjne, spacery robocze, dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział 

w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpracę z lokalną społecznością, 

władzami i mediami. W konferencjach zazwyczaj czynnie uczestniczyli przedstawiciele polskich 

placówek dyplomatycznych: w Kolonii, Atenach, Jabłonkowie (Republika Czeska), Paryżu, Wilnie, 

Amsterdamie…” 

Tak jest: Polak potrafi! To wszystko, co opisaliśmy w tym materiale, rzeczywiście się stało. Jeśli 

komukolwiek posłuży jako przykład albo inspiracja – świetnie! Największą wartością naszego 

przedsięwzięcia jest jednak to, co stało się jakby obok, albo „przy okazji”, a czego nie widać: to 

wszystko, co stało się w nas. EDI okazał się sprężyną, dzięki której chcemy być wyżej, dalej i lepiej. 

Wciąż chcemy być razem i ciągle chcemy działać, zmieniając to, co zmienić możemy w naszym 

otoczeniu, by uczynić je bardziej przyjaznym. Dla ludzi.  

To – mamy nadzieję – nie będzie miało zakończenia. 

 

Pozdrawiamy serdecznie! 

EDI  
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Aneks 
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NL 

Integratie lessen 

Euro Polonia werd opgericht in 2010 om Poolse landgenoten bijeen te brengen met het idee om hun 

eigen zwakheden en barrières in het land van verblijf te overwinnen. Om hen te helpen verder te 

gaan dan hun beperkingen en om anderen te helpen op weg naar een geslaagd beroeps-, sociaal-, 

intellectueel- en spiritueel leven. 

De Stichting werkt voor de Polen en andere minderheden die in Nederland wonen en die aanpassing-

sproblemen hebben, als gevolg van de taalbarrière en de cultuur- en juridische verschillen. Met spe-

ciale aandacht aan de kansarmen, werklozen en uitgestotenen.  

Het doel van de Stichting is het versterken van ontwikkelingspotentieel van de cursisten en de ver-

betering van hun beroeps, sociaal en persoonlijke leven. 

Een belangrijk onderdeel van de Stichting is een internationaal samenwerkingsverband met de 

Poolse organisaties in Europa. Het motto van de internationale activiteiten van de Stichting Euro 

Polonia is "Europa zonder grenzen". Het belangrijkste item in het werk is de "samenwerking". Alle 

evenementen georganiseerd door de stichting worden gehouden met deelname van partners, spon-

soren en vrijwilligers. De stichting werkt nauw samen met overheidsinstellingen, lokale overheden en 

Ngo’s. Regelmatig verbreedt de kring van binnenlandse en buitenlandse partners. De stichting wordt 

aanbevolen als een culturele partner van internationale projecten vooral op het gebied van de Pools 

– Nederlandse activiteiten. 

De Stichting realiseert haar doelen door de volgende activiteiten: 

1. Onderhouden van contacten en culturele samenwerking, uitwisseling van ervaringen 

2. Interculturele integratie, integratie in de gemeenschap 

3. Activiteiten ten behoeve van de Polen die in het buitenland verblijven 

4. Activiteiten gericht op de vermindering van belemmeringen op de arbeidsmarkt en in de ge-

meenschap. 

5. Het aangaan en onderhouden van contacten met de lokale gemeenschap 

De projecten dienen om de barrières tegen te gaan. Het verbinden van verschillende vormen vanon-

dersteuning voor educatie, cultuur en sociale zorg maken het verkrijgen van kennis en vaardigheden 

mogelijk, die de beroeps- en persoonlijke ontwikkeling in het nieuwe land bevorderen. 

Een voorbeeld is het project Stem voor Vrouwen – een tweede kans. Het is gericht op werkloze mi-

granten vrouwen die zich willen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden verwerven en die inspiratie 

willen putten uit succesvolle mensen, om hierdoor in eigen kunnen te gaan geloven. Om niet bang te 

zijn actief zijn in een multiculturele samenleving. 

Het doel wordt gerealiseerd door het organiseren van scholing (computer en taal cursussen), work-

shops en door kaders te scheppen voor contact en uitwisseling van ervaringen. 
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De stichting organiseert in samenwerking met andere organisaties persoonlijke effectiviteit training-

en en vele niet formele educatieve programma’s en projecten voor migranten, die gericht zijn op een 

vriendelijke integratie en het bewerkstelligen van een snelle zelfstandigheid in het nieuwe land. 

De rol van de stichting in het Project EDI – als partner neemt zij actief deel aan het plannen en realis-

eren van de deelprojecten. Is verantwoordelijk voor het uitwerken van de producten en resultaten 

en de implementatie hiervan. 

De Stichting heeft een multicultureel festijn georganiseerd “Europa zonder grenzen”, samen met 

workshops en gaat haar ervaringen delen met betrekking tot de in Nederland  uitgewerkte en 

geslaagde werk methodes met minderheden, samenwerking met de lokale overheden en de lokale 

gemeenschap. Van de Partners zal de stichting kennis verkrijgen over de nieuwe manieren en werk 

vormen ten bate van de integratie.  

Projecten: met de Poolse cultuur door Europa 

Strandfestival – deelname aan internationaal podium in Rijswijk, Zuid Holland. 

14-09-2013, 13-09-2014, 12-09-2015. Doelgroep: inwoners van de gemeente Rijswijk en gemeente 

Den Haag. Ongeveer 20 duizend bezoekers 

Het doel van de deelname aan het festival was culturele integratie in het woonland en het promoten 

van de Poolse cultuur. Wij willen graag onderstrepen hoe belangrijk culturele integratie is als onder-

deel van sociale integratie. Onder andere door het scheppen van mogelijkheden tot ontwikkeling van 

jonge talenten en de deelname van de Polen aan grote evenementen. 

We hopen op deze manier bij te kunnen dragen aan het bekend maken van ons culturele rijkdom bij 

de inwoners van Nederland. 

We hebben de gelegenheid om de traditionele Poolse keuken te laten zien, de kledendracht en het 

Poolse gezang. 

Ons motto is: Wil je Polen leren kennen – leer haar werk en creativiteit 

Pools Nederlands Cultureel Centrum 2014 – doelgroep voor het centrum zij de Polen, multicul-

turele organisaties en de lokale gemeenschap. 

Het Poolse Centrum schept mogelijkheden voor een actieve vrijetijdsbesteding en zelfontplooiing op 

verschillende gebieden van kunst en culturele educatie. 

Het centrum realiseert sociaal-culturele initiatieven in samenwerking met Poolse organisaties en de 

lokale gemeenschap. 

Het doel hiervan is het versterken van het ontwikkeling potentieel van de Polen die in Nederland 

wonen en de verbetering van hun beroeps, sociaal en persoonlijke leven. 

Bij het centrum bevindt zich: 

   Informatiepunt 
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•   Punt voor praktische en inhoudelijke ondersteuning 

•   Talenschool – Nederlands, Engels, Spaans, Duits 

•   Training VCA – BHP examen in het Pools 

•   Volwassenenonderwijs – cursussen, workshops, computeropleidingen 

•   Zorg voor de Polen -juridisch advies, beëdigde vertaler 

•   Zorgpunt voor alleenstaande ouders 

•   Hulp bij werkloosheid 

•   Evenementen en activiteiten bij speciale gebeurtenissen 

Volwassenen educatie –project gericht op Polen die in Nederland wonen en de lokale gemeen-

schap 

“Stem op vrouwen - een tweede kans”. Sinds 2012 meetings en workshops eens per kwartaal. Het is 

gericht op werkloze migranten vrouwen die zich willen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden ver-

werven en die inspiratie willen putten uit succesvolle mensen, om hierdoor in eigen kunnen te gaan 

geloven. Om niet bang te zijn actief zijn in een multiculturele samenleving. 

Talenschool (Ewa Talen Centrum) 

Het talen centrum is een weekendschool voor de Polen en andere buitenlanders, en een da-

gopleiding voor de Nederlandse taal, het Engels en andere talen. 

De nadruk ligt op de communicatie in het dagelijks leven en op het werk. De school bereidt de cursis-

ten voor voor de staatsexamens NT2. De nadruk ligt op de spreekvaardigheid en de uitspraak. 

VCA opleiding  

Op zaterdagen wordt door doc. Marzena Domanska VCA opleiding gegeven. Het betreft een veilig 

werken opleiding. De offerte is gericht op organisaties en bedrijven die het veilig en gezond werken 

voor hun medewerkers willen realiseren. De cursussen worden gegeven in het Nederlands, Engels, 

Duits, Pools, Slovaaks, Tsjechisch en Grieks. 

Dansschool 

Op vrijdagen is binnen het Pools Culturele Centrum een dansschool. Met als doel diverse soorten 

stijldans te leren als vorm van een vrijetijdsbesteding en ook als zorg voor een gezond gewicht 

(afvallen). De dansschol is gericht op personen die hun eerste stappen op de dansvloer willen zetten. 

School voor een Gezond Levensstijl 

Elke laatste zaterdag van de maand wordt er door gediplomeerde therapeute Ewa Stasikowska een 

training gegeven in een gezond levensstijl. Dit op basis van de ayurveda leer, coaching, consultaties 

en advies. 

De zorg voor de Polen 

Dit project is gericht op de in Nederland verblijvende Polen die aanpassingsproblemen hebben, als 

gevolg van de taalbarrière en de cultuur- en juridische verschillen. Met speciale aandacht aan de 

kansarmen, werklozen en uitgestotenen. Onze speciale aandacht hebben alleenstaande moeders. 
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Het doel is om: 

 De belemmeringen weg te nemen die het functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenle-

ving bemoeilijken  

 Hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf 

 Kennis bijbrengen van de geldende regelgeving in Nederland 

 Het ontwikkelen van praktische vaardigheden die het realiseren van persoonlijke en loopbaan 

plannen mogelijk zullen maken 

 Bemiddeling in contacten met de lokale overheden, arbeidsbureaus, verzekeringen etc. 

 Juridisch advies en taal ondersteunen 

Literaire kring is al vele jaren actief, het interesse gebied van de deelnemers is zeer breed. Sinds jan-

uari 2015 wordt de kring vertegenwoordigd door de Polen vanuit verschillende regio’s in Nederland. 

Ze zijn verbonden door soortgelijke gevoeligheid, hun kijk op de wereld en op de andere mens. De 

leden van de kring komen eens per maand bijeen. 

Het echte doel van deze activiteit is mogelijkheid scheppen voor de ontwikkeling van een passie, het 

gebruik maken van het culturele erfgoed, actieve vrijetijdsbesteding en het bevorderen van een pas-

send gedrag. 

Het doel wordt gerealiseerd door: 

 Het promoten van de Poolse taal en cultuur 

 Onderhouden van de gesproken en geschreven taal en aandacht voor de schoonheid en rijkdom 

van onze moedertaal 

 de kennis van verschillende taal bronnen, goede formulering en taal schema overbrengen aan 

kinderen en jeugd 

 het ontdekken van de werken van klassieke schrijvers 

 Het luisteren naar de klassieke muziek 

Carnavalsbal 

Sinds 2010 worden er periodiek dansfeesten georganiseerd. De doelgroep: de Polen, Nederlanders 

en ongeveer vijf andere nationaliteiten. Voor het bal wordt een voorbereidingsworkshop gehouden 

(de versiering, kostuums, etc.) 

Het doel van dit project is multiculturele integratie, integratie met de gemeenschap, en het 

bevorderen van een positieve houding en gedrag tegenover verschillende minderheden en culturen. 

De hierboven genoemde projecten zijn lange termijn of periodieke projecten. 

Het ontwaken van het bewustzijn 

Op 6 juni 2015 is er een workshop gehouden voor de Polen in Nederland met als onderwerp het 

doorbreken van de stereotypen en vooroordelen. 
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Vermenigvuldigen door delen – Educatie voor Integratie, 2013-2015 

Het Project EDI, uitgevoerd door partnerorganisaties uit 9 landen van de Europese Unie had als doel 

de effectiviteit van niet-formele volwasseneneducatie in het kader van Europese integratie op lokaal 

niveau te verhogen: door de gewone mensen in alledaagse situaties, op de werkplek en bij niet-werk 

gerelateerde activiteiten. Het ging om het elimineren van de negatieve houding en gedrag ten 

opzichte van andere soorten minderheden en kansarme groepen, het doorbreken van stereotypen 

en vooroordelen en het bevorderen van gedrag gebaseerd op wederzijds begrip, acceptatie en re-

spect voor de verschillen alsook erkenning van het recht van de eigen identiteit die leiden tot een 

samenleving gebaseerd op wederzijds respect. Het project had als doel: helpen om de belangrijke en 

veel voorkomende problemen, die zich voordoen met wisselende intensiteit in heel Europa, in alle 

leeftijdsgroepen en op alle terreinen van het leven te verminderen; problemen die voortkomen uit 

een laag publieke bewustzijn, onwetendheid en onvoldoende kennis van burgerschapsvorming. 

De doelstellingen van het project zijn gerealiseerd door het delen door de partners van eigen erva-

ringen en de beste praktijken, samenwerking bij het creëren van nieuwe oplossingen en de imple-

mentatie hiervan in hun eigen onderwijspraktijk, waardoor de voordelen zich vermenigvuldigen. 

Hiertoe dienden bezoeken aan partners, seminars, workshops en discussies alsook gezamenlijke 

voorbereiding en deelname aan educatieve evenementen en sociale/integratie evenementen, 

evenals de samenwerking met de lokale overheden en media. Het verloop en de resultaten van het 

project zijn gerealiseerd, vastgelegd en verspreid in de vorm van tentoonstellingen van foto's en vid-

eo's, blog “Integratie lessen”, website en een profiel van het project op Facebook, de nieuwsletter 

“biulEDIn” en de publicatie van de " Integratie lessen", die de beste praktijk ervaringen heeft ver-

zameld alsook een beschrijving van methoden en onderwijsvormen, methodologische richtlijnen en 

praktisch advies voor de toekomstige gebruikers. 

De algemene doelstelling van het project was het verhogen van de effectiviteit van departnerorgani-

saties in negen landen van de Europese Unie op het gebied van volwasseneneducatie ter bevordering 

van Europese integratie op lokaal niveau: het vooroordelen tegenwerken, het doorbreken van stere-

otypen, het elimineren van vreemdelingenhaat en het promoten van vriendelijke integratie van 

minderheden in de lokale maatschappij, op basis van wederzijds respect, begrip voor de verschillen 

en een samenwerking. 

Dit is bereikt door de uitvoering van de som van de specifieke doelstellingen: 

 Verbeteren en verrijken van de tools en de methodologie op het gebied van integratie van lokale 

gemeenschappen met nieuwe vormen en methoden van het onderwijs - het uitbreiden en diversi-

ficatie van het onderwijsaanbod van de negen partnerorganisaties; 

  Meer kennis, verandering van bewustwording en houding van lerende volwassenen in het kader 

van omgaan met uitsluiting en de samenwerking met groepen die gevoelig zijn voor uitsluiting; 

 Het ontwikkelen van een set van lesmateriaal en methodologische richtlijnen voor volwas-

senenonderwijs op het gebied van integratie van lokale gemeenschappen, met daarbij 

beschrijvingen van voorbeelden van goede praktijken; 

 Het ontwikkelen en testen van een formule voor een effectieve samenwerking (met inbegrip van 

de regels en vormen van communicatie) voor de uitwisseling van ervaringen en kennis tussen de 

partners; 
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 Het aangaan van een samenwerking met de autoriteiten en lokale media in de ontwikkeling van 

een positief imago en het populariseren van het thema van het project en zijn financierinbronnen. 

 

Het project was gericht op de niet-formele volwasseneneducatie op het gebied van de Europese in-

tegratie op lokaal niveau, uitgevoerd door burgers in alledaagse situaties. Het ging om het 

vormgeven van een houding van openheid om stereotypen te doorbreken, de bereidheid om de 

verschillen te begrijpen, vriendelijke co-existentie en samenwerking op basis van wederzijds respect. 

 

Gebruikte vormen en methoden: 

 

De Stichting – in samenwerking met andere organisaties – realiseert organisaties persoonlijke effec-

tiviteit trainingen en vele niet formele educatieve programma’s en projecten voor migranten, die 

gericht zijn op een vriendelijke integratie en het bewerkstelligen van een snelle zelfstandigheid in het 

nieuwe woonland. 

 

Naast het formele onderwijs bestaan er vele vormen van niet formele educatie met een onregel-

matig karakter. Het is een levenslang proces. In de volwassenen educatie, vooral bedoeld als een 

levenslang ontwikkelingsproces, kunnen we vele vormen van educatie onderscheiden: workshops, 

conferenties, team buildings en educatie door cultuur in de breedste zin van het woord. 

Wij realiseren deze vorm van educatie door:  

 

 Organiseren van opleidingen en cursussen – het verkrijgen van kennis en praktische vaardigheden 

 Organiseren van integratie bijeenkomsten – wij leren van elkaar door gebruik maken van dagelijk-

se ervaring. 

 Het organiseren van lezingen – het aanleren van sociale vormen van het leven 

 Het organiseren van workshops met betrekking tot integratie problematiek, het uitwisselen van 

ervaringen 

 Educatieve conferenties ten bate van het bevorderen van de integriteit – hoe kun je effectief een 

goed imago en een goede reputatie bouwen 

 Deelname aan het festijn – educatie door het presenteren van de Poolse folklore en de Poolse 

traditionele keuken 

 Samenwerking met andere minderheden organisaties – multiculturele en interculturele educatie 

 Workshop – voorbereiding en deelname aan het multiculturele festijn “Europa zonder grenzen”, 

met een presentatie van de meest interessante cultuur elementen van de diverse deelnemers 

(muziek, dans, kleding, gerechten) 

 Presentatie en workshop met betrekking tot de werkmethoden in een multiculturele samenleving 

 Uitwisseling van ervaringen met betrekking tot integratie van de multiculturele gemeenschappen 

door het organiserengezamenlijke evenementen en presentatie van geselecteerde cultuur ele-

menten. 

Conferenties 

Als partner in het project EDI heeft de Stichting Europolonia deelgenomen aan vijf internationale 

conferenties: in Duitsland, Tsjechië, Griekenland, Frankrijk en Nederland. Deelname aan de conferen-
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ties heeft de problematiek van de minderheden in Europa nader toegelicht en gaf antwoord op de 

vraag: Hoe belangrijk is de integratie in de samenleving.  

We hebben de beste praktijken in het Dialoog tussen Culturen ervaren: 

 Dialoog door cultuur 

 Educatie door cultuur 

 Integratie door cultuur 

 Acceptatie door cultuur 

 Uitwisseling van ervaringen met maatschappelijke betrokkenheid 

 Zelfuiting door middel van cultuur 

Educatie voor integratie. Mobiliteit – de ontmoeting van de Partners in Nederland. 

Het onderwerp van de bijeenkomst was festijn “Europa zonder grenzen” 

 De Partners hebben in Amsterdam ontmoet tijdens de Nederlandse feestdag de Koningsdag. Zij 

hebben daar deelgenomen aan het interculturele festijn “Europa zonder grenzen” met een educa-

tief karakter. Zij hebben de tradities, cultuur en de veelzijdigheid van deze stad leren kennen. De 

picknick in Volendam, het beschilderen van de voorbijgangers, de vrije markt, de kledendracht 

show, waaraan zowel de Partners als de lokale bevolking aan deelnamen, waren een grote les in 

de interculturele integratie. Een les verbonden aan de Nederlandse traditie en geschiedenis. Het 

multiculturalisme is een rijkdom van Amsterdam. 

 De georganiseerde excursies hebben de Partners bekend gemaakt met de geschiedenis van 

Nederland en lieten plaatsen zien zoals Keukenhof, Volendam, Marken e Den Haag. 

 De Partners hebben ondanks het slechte weer het fenomeen van eb en tij aan de Noordzee erva-

ren, die op de Nederlandse kust twee maal per dag en tweemaal per nacht plaatsvindt; de cyclus 

verandert om ongeveer 6 uur en 28 minuten.  

 Binnen het festijn vond tevens een internationale conferentie plaats met als onderwerp het image 

van Polen en de Poolse burgers in Europa. De conferentie vond plaats onder het beschermheer-

schap van de Poolse Ambassade in Nederland, dr. Jan Borkowski en met de deelname van mw. 

Dorota Arciszewska, kamerelid van het Poolse Parlement.  

 

We probeerden antwoord te vinden op de volgende vragen: 

o hoe je effectief het imago van de reputatie van het land kunt bouwen 

o wat kan een regeringsprogramma voor de nieuwe emigratie betekenen 

o is het de moeite waard om Pools te zijn - zorg voor de Polen in Nederland  

o hoe optimaal de media benutten om Polen te promoten 

De conferentie werd afgesloten met een klassiek concert door de pianist Sławomir Olszewski en de 

violiste Ewa Pepper. 

 De ontmoeting met de Turkse Federatie in het kader van het propageren van de gezamenlijke 

tolerantie en integratie op verschilleden leef gebieden.  
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Wat kun je van mij leren? 

 Regelmaat 

 Samenwerken in de groep 

 Medewerken met de autoriteiten 

 Gevoeligheid 

 Trainen van vaardigheden 

 Acceptatie van andere culturen 

 Integratie in het woon land 

Tips en praktische adviezen 

 Goed voorbereid programma 

 Planning 

 Delen in verantwoordelijkheden 

 Termijnbepaling 

 Werken in de groep 

 Monitoring en evaluatie 

 Verificatie van activiteiten, welke activiteiten hebben effect en welke niet, welke taken zijn niet 

opgepakt 

De methodologie van het project had als doel het vergemakkelijken van het juiste gebruik van de 

educatieve tools in de niet formele educatie. 

Wat meer? De effecten na afloop van het project 

Het succes van het project is het open staan voor dialoog, het zoeken naar nieuwe gezamenlijke pro-

jecten. De uitdagingen die samenhangen met het implementeren van goede praktijken zorgen voor 

kennis, die het managen van de (NGO) organisaties vereenvoudigen. 

Beoordelingen en aanbevelingen vinden hun weerspiegeling in nieuwe initiatieven, plannen en pro-

jecten. Dankzij het EDI project sluiten de initiatieven beter aan bij de reële vragen.  
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DE 

Lektionen zur Integration 

Über unsere Organisation. Umfeld, Zielgruppen. 

Der Verein „Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.” ist eine Vereinigung von Frauen 

polnischer Herkunft, die ihren festen Wohnsitz in Deutschland haben. 

Der Verein entstand 2001 auf Initiative von beruflich aktiven Frauen, die sich in Gesellschaft, Kultur 

und Wirtschaft engagieren.  

Unserem Namen entsprechend fördern wir polnische Kultur und polnisches Unternehmertum sowohl 

in Deutschland als auch in Europa – durch Projekte, die wir aktiv in Zusammenarbeit mit anderen 

europäischen Organisationen  realisieren.  

Aufgrund der breiten Kompetenz unserer Vereinsmitglieder – der Verein versammelt Frauen 

verschiedener Berufe und unterschiedlichen Alters – gelingt es uns, unsere Satzungsziele auf 

wirksame Weise zu realisieren. Unsere wichtigsten Ziele sind: 

- Förderung der polnischen Kultur und Tradition sowie des polnischen Unternehmertums 

- Unterstützung und Stärkung der Verständigung zwischen Deutschen und Polen; Überwindung von 

Barrieren und Stereotypen in den gegenseitigen Beziehungen 

- Knüpfen und Festigen von internationalen Kontakten auf gesellschaftlicher, kultureller und 

wirtschaftlicher Ebene 

- aktive Unterstützung wirtschaftlicher  und kultureller Tätigkeit von Frauen polnischer Herkunft in 

Deutschland  

- Mitgestaltung eines positiven Bildes von Polinnen und Polen in Deutschland 

Mit der fortschreitenden Integration der Europäischen Union haben wir die Notwendigkeit erkannt, 

mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern zusammenzuarbeiten und 

Erfahrungen auszutauschen, und beschlossen, unsere Arbeit nicht nur auf die deutsch-polnischen 

Beziehungen zu beschränken.  

Eines unserer Projekte mit europäischer Dimension war die Konferenz „Polin-Unternehmerin-

Europäerin” (2011- Europäisches Haus Berlin). 

Wir haben eine Erfahrungsaustauschplattform für Unternehmerinnen aus ganz Europa initiiert. Zu 

unserer Konferenz nach Berlin sind polnische Unternehmerinnen aus Großbritannien, Irland, Litauen, 

Polen und Frankreich gekommen.  

Unser Ziel ist es, ein neues Bild der Polinnen im Ausland zu gestalten, von Unternehmerinnen, die 

einen enormen Beitrag zur Wirtschaft der einzelnen europäischen Länder leisten und mutig die Wirk-

lichkeit verändern. 

Das Projekt wurde als ein zyklisches Unternehmen ins Leben gerufen. Am 15.11.2013 haben wir bei 

der Abteilung Handel und Investitionen des Generalkonsulats der Republik Polen in Köln die Konfer-

enz: „imPuLse: Polin – Unternehmerin – Europäerin” organisiert. Für das Jahr 2016 planen wir ein 

ähnliches Ereignis in Hamburg. 
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Eine Bestätigung unserer satzungsmäßigen Ziele, die mit Erwachsenen- und Jugendbildung  sowie der 

Bedeutung und der Notwendigkeit der Integration mit der Bevölkerung der Länder, in denen wir 

wohnen, zusammenhängen, sind u.a. die eigenen Projekte: „Zwischen den Stühlen - pomiędzy 

krzesłami” , „imPuLse: Wirtschaft und Kultur im Dialog mit Jugendlichen”  sowie die regelmäßig or-

ganisierten Literaturwettbewerbe „Jugend schreibt Gedichte” für zweisprachige Jugendliche bis 19 

Jahren. 

Beispiele für realisierte Aktivitäten/Projekte 

2013-2015  „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” 

 Internationales Projekt, realisiert von polnischen Auslandspartnerorganisationen aus 9 

Ländern der  

 Europäischen Union 

2014 –    Koordination der Präsentation von Ergebnissen wissenschaftlicher Forschungsarbeiten der 

Ermland- 

Masurischen-Universität in Olsztyn/Allenstein und der Fachhochschule des Mittelstands 

aus Bielefeld zum Thema Unternehmertum von deutschen Frauen in Polen  und Polinnen 

in Deutschland, Europäisches Haus, Berlin 

2014 –   II. Internationaler Literaturwettbewerb bis 19 Jahren, „Jugend schreibt Gedichte”.             

2014 –  Projekt „theaterSCHALL” – Begegnungen mit dem polnischen Chanson 

2013 –  Konferenz „imPuLse:– Polin – Unternehmerin – Europäerin”, Abteilung Handel und In- 

                    vestitionen des Generalkonsulats der Republik Polen, Köln 

2013 –  Projekt „frühlingsVERSE” – Begegnungen mit polnischer gesungener Lyrik                                                                                   

2013 –  I. Internationaler Literaturwettbewerb bis 19 Jahren, „Jugend schreibt Gedichte” 

2012 –   Wirtschaftsforum „imPuLse: Wirtschaft und Kultur im Dialog mit Jugendlichen”, Abteilung 

Handel und Investitionen des Generalkonsulats der Republik Polen, Köln        

2011 –   Konferenz „Polin – Unternehmerin – Europäerin” – Europäisches Haus, Berlin 

2011 –   Projekt „ZEHN – dziesięć“– Berlin – Köln - Berlin 

 Vorträge, Konzerte, Jugendforum aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Vereins 

2011 –  Ausstellung „Edmund Gunsch  -  Retrospektive 50+“ - Beletage Galerie, Berlin 

 http://beletage.moebelvox.de/files/archiv/2011/Gunsch/gunsch.html  

2010 –  zyklisches Projekt zur Mehrsprachigkeit „Zwischen den Stühlen – pomiędzy krzesłami”         

http://z-d-s.2001-ev.de/            

2009 –  Austellung „POLKAphoto“, Beata Pawlikowska, Berenika, Gosia Mąkosa und Danuta Kisiel 

– Inselgalerie, Berlin   http://polkaphoto.2001-ev.de/   

2009 –  Modenschau der Designerin EwelineB- „Women in Love“ – Beletage Galerie, Berlin 

2008 –  Ausstellung der Danziger Künstlerin Anna Molga „CONFETTI” – Beletage Galerie, Berlin 

 http://beletage.moebelvox.de/files/archiv/2008/annaMolga/anna_molga.html  

2008 –   Forum  Polnischer  Unternehmerinnen, Berlin            

2007 –   Vortrag "Temperament, Charakter, Persönlichkeit –  warum wir einzigartig und manchmal 

einander doch ähnlich sind ". Katarzyna Meinert, Psychologin 

2007 –  Ausstellung „un-ver-schärft - 3 analoge positionen“ – Inselgalerie, Berlin           

2007 –   Vortrag "Computer als Ort des Internetterrorismus”, Jolanta Biller, IT-Spezialistin 

http://beletage.moebelvox.de/files/archiv/2011/Gunsch/gunsch.html
http://z-d-s.2001-ev.de/
http://polkaphoto.2001-ev.de/
http://beletage.moebelvox.de/files/archiv/2008/annaMolga/anna_molga.html
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2007 –  Ausstellung  „tożsamość / identity / identität” – Otto-Nagel-Galerie, Berlin            

2006 –   Vortrag "Europäische Frauenpolitik – Fortschritt, Regression, Stagnation? Das polnische 

Modell."  

  Alina Winiarski, Unternehmerin,  Evangelische Bildungsstätte auf Schwanenwerder, Berlin  

2005 –   Literaturabend für den Übersetzer polnischer Literatur „In memoriam Henryk Bereska”, 

Grüner Salon der Volksbühne, Berlin 

2005 –  Ausstellung „focus SZYMBORSKA” – polnische und deutsche Künstlerinnen interpretieren 

die Lyrik der Literaturnobelpreisträgerin Wisława Szymborska – Inselgalerie, Berlin,  

 http://focus.pol-in.eu/   

2004 –  Ausstellung „polka design goes berlin“ – Inselgalerie, Berlin  

2003 – Verabschiedung von Prof. Barbara John, der Ausländerbeauftragten des Berliner Senats 

2003 –  Modenschau von Magdalena Buchałow, Łódź –  Rathaus Charlottenburg, Berlin  

 

Formen/Methoden der Erwachsenenbildung im Bereich Integration, die wir anwenden 

Gemäß den Satzungsvoraussetzungen unseres Vereins organisieren wir interkulturelle Begegnungen, 

bilaterale Seminare, internationale Diskussionspodien, Themenkonferenzen, professionelle 

Schulungen und Workshops. Die regelmäßigen Arbeitstreffen und der Austausch von Erfahrungen 

sowie von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Informationen bringen neue Ideen 

hervor. Das Ziel dieser Initiativen besteht darin, gesellschaftliche Exklusion von Migrantinnen zu 

verhindern und deren berufliche Entwicklung zu fördern, darunter auch die von Menschen über 50 

Jahren. 

Wir sind Mitglied in folgenden Dachorganisationen: 

MigrationsRat Berlin-Brandenburg - http://www.migrationsrat.de/  

LandesFrauenRat Berlin – http://www.landesfrauenrat-berlin.de/   

 

Publikationen: 

– „Polnische Unternehmerinnen in Deutschland versus deutsche Unternehmerinnen in Polen: sozio-

kulturelle Phänomene der Europäisierung im Vergleich“,  2014 (Fachhochschule des Mittelstandes, 

Bielefeld) 

– Kunstkataloge zu den Ausstellungen: „POLKAphoto” und „focus SZYMBORSKA” 

– CD „MUZA” – CD aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums der künstlerischen Arbeit von Celina Muza,  

   2005 

– Magisterarbeit - „III. NIKE 2001-Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.“, 2007 

– Masterarbeit – „Polnische Frauen in Berlin und ihre Integrationschancen.  Eine empirische Studie 

über den  Verein: „Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.“, Gabriela Bilicki, 2012  

– Zeichentrickfilm „Voodoo-Lady Dominga“  https://www.youtube.com/watch?v=hYAAWNycXpo  

– „Jugend schreibt Gedichte“ – Gedichtbände mit Arbeiten der Preisträger des Internationalen Litera  

 turwettbewerbs, 2013, 2014 

 

http://focus.pol-in.eu/
http://www.migrationsrat.de/
http://www.landesfrauenrat-berlin.de/
https://www.youtube.com/watch?v=hYAAWNycXpo
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Teilnahme an Messen 

- Frauenmessen, Berlin, 2005-2010  

 

Aktivitäten im Rahmen des Projekts: Mnozenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) / 

„Multiplizieren durch Teilen – Bildung zur Integration” (EDI) 

Die von unserem Verein organisierte Konferenz „imPuLse: Polin – Unternehmerin – Europäerin” fand 

am 15. November 2013 in der Abteilung Handel und Investitionen des Generalkonsulats der Republik 

Polen in Köln statt.  

Vertreter von Partnerorganisationen haben sowohl an der Konferenz als auch am Treffen mit Ver-

tretern der lokalen Presse und Fernsehens, das davor stattgefunden hat, teilgenommen. 

Die polnischen Unternehmerinnen, Mitglieder des Vereins, teilten ihre Erfahrungen mit den Zuhörern 

bei der Podiumsdiskussion unter dem Titel  „Der Weg zur Unabhängigkeit und das Potenzial des Un-

ternehmertums von Polinnen in Europa  – Lernen wir, eigene Potenziale zu nutzen – Wann und 

warum lohnt es sich, unabhängig zu sein”. 

Gast der Konferenz war Frau Prof. Dr. Katja Brickwedde von der Fachhochschule des Mittelstands 

(Bielefeld), die den aktuellen Forschungsstand zum Projekt „Polnische Unternehmerinnen in Deutsch-

land versus deutsche Unternehmerinnen in Polen: sozio-kulturelle Phänomene der Europäisierung im 

Vergleich” präsentierte. 

Am 16. November 2013 fand ein Workshop zum Thema: Überwindung von Stereotypen und Bekämp-

fung von Vorurteilen statt, insbesondere in Bezug auf Migranten/innen, Frauen und Personen über 

50 Jahre. Vertreter von Partnerorganisationen sowie Gäste, die am Workshop teilgenommen haben, 

hatten die Möglichkeit, Wissen zu erlangen sowie Erfahrungen im Bereich von Methoden zur Unter-

stützung des Unternehmertums auszutauschen, darunter für Frauen und Personen über 50 Jahren. 

 

Was kann man wie lernen? Methodentipps/praktische Ratschläge 

Vorbereitung und Durchführung von Konferenzen – als Methoden von Bildungsformen und 

organisatorische sowie technische Details, Zusammenarbeit mit den Medien, Vorbereitung von 

Pressematerial.  

Die Teilnehmer des Treffens hatten die Möglichkeit, praktische Erfahrungen auszutauschen, sowohl 

über die Wirksamkeit von Bildungsformen wie Podiumsdiskussionen, Seminare und Konferenzen, als 

auch über die Vorbereitung der Konferenz selbst, die Gestaltung des Programms und des Pressema-

terials, Zeitplan, die Organisation von Begleitveranstaltungen (Catering, Modenschau, Musik) und die 

Zusammenarbeit mit den Medien. Die Partner hatten die Möglichkeit, Techniken der Konfer-

enzvorbereitung, das Szenario des Zeitplans und der Umrahmung der Veranstaltung kennenzulernen, 

aber auch, praktisches Wissen im Bereich IT-Bedienung und IT-Kenntnisse zu erlangen: den Umgang 

mit Computerprogrammen, darunter Grafikprogrammen und Excel; die Herstellug von Gästelisten, 

Namensschildern und die Organisation von Übernachtungen; die Erstellung von Konzepten für 

Presse- und Werbematerial; die Organisation von Übersetzungen und Silmultanverdolmetschung; 

Organisation von Gruppenveranstaltungen; Verwaltung der finanziellen Mittel. 

CZ 



- 156 - 
 

 

Lekce Integrace  

O organizaci. Prostředí, pomocné skupiny, problémy. 

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice (PZKO) pracuje na zachování etnické identity polské 

národnostní menšiny v ČR prostřednictvím všestranného rozvoje kultury a osvěty a současně na 

aktivní integraci prostřednictvím účasti v mnohokulturním rozvoji ČR a EU. PZKO se aktivně podílí na 

chodu společenského života ČR. Aktivita PZKO spočívá v realizaci kulturní, vzdělávací, vědecké  

a vydavatelské činnosti, díky čemu je důležitou organizací podílející se na rozvoji Těšínska. 

Místní skupina PZKO v Jablunkově vznikla v 1947 roce. Předsedou je již více než 20 let Jan Ryłko. MS 

PZKO Jablunkov má nyní  369 členů/posluchačů a jeho aktivita spočívá v dobrovolnictví-volontariátu. 

Vzdělávání dospělých v rámci MS je ralizováno prostřednictvím: Klubu Žen, Seniora, mužského 

pěveckého sboru „Gorol”, folklorních souborů „Zaolzi” a „Zaolzioczek”, kapely „Nowina”, gorolské 

kapely „Lipka” a poetické kavárničky „Pod Pegazem”. MS již 17 let provozuje vlastní muzeální jednot-

kou – Regionální jizbu Adama Sikory. 

Díky iniciativě MS PZKO v Jablunkově vznikl Mikroregion Górolsko Swoboda, který spojil v jedno 

sdružení jednotky z Polska, České republiky a Slovenska. Jeden z efektů jeho činnosti je zavedení 

regionální značky „Gorolsko Swoboda regionální produkt, vydání propagačních materiálů a spuštění 

internetové stránky prezentující značku a certifikované produkty http://www.regionalni-

znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/.  

MS PZKO v Jablunkově je animátorem mnoha kulturních a společenských aktivit: Mezinárodních 

folklorních setkání „Gorolski Święto”, druhého nejstaršího folklorního festivalu v ČR a největšího 

zřizovaného neziskovou organizací, tradičního plesu „Ostatkowy Bal Papuciowy”, velikonočních  

a vánočních výstav spojených s prodejem, rukodělných dílen lidového řemesla, literárně-uměleckých 

dílen. Ve spolupráci s lokálními vzdělávacími pracovišti, institucemi veřejné správy a samosprávami 

plní kulturně-společenskou roli, která vyzařuje na celý region. 

 

Příklady zrealizovaných aktivit/projektů 

„Polsko-česká akademie zanikajících profesí“ 

Projekt realizovaný v roce 2006 (hlavním partnerem byl Slezský zámek umění a podnikání v Těšíně) 

spolufinancovaný z programu Interreg IIIA Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko. Díky projektu byly 

shromážděny informace o tradičních řemeslech a řemeslnících Těšínského Slezska, pořádány 

řemeslné dílny, vytvořena přeshraniční mapa „Stezky tradičních řemesel“ (s kontakty na řemeslníky  

a možností návštěvy) a také webová stránka se všemi výstupy v elektronické podobě (Stezka 

tradičních řemesel, databáze řemeslníků). 

 

„Bohatství tradic společným kulturním dědictvím” 

http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/. 
http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/. 
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Regionální jizba Adama Sikory spolu s Pszczynským okresem a Spolkem Milovníků Pszczynské Země 

vypracovala a zrealizovala projekt financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-

2013 Česká republika – Polsko z fondů mikroprojektů Euroregion Beskydy – Beskidy. Z jedné strany 

umožnil širokou propagaci Pszczynského regionu v průběhu MFS „Gorolski Święto”, z druhé strany 

měl pro MS PZKO v Jablunkově konkrétní, měřitelné výsledky v podobě finančních prostředků 

získaných z nájmu prostranství potřebného k umístění promočního stánku a zajištění pohoštění pro 

účinkujíc a představitele partnerů. 

 

Regionální značení produktů značkou „GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt®”: 

 

Roční projekt uskutečněný v období let 2007-2008, podpořený grantem NROS z Finančních 

mechanismů EHP/Norska. V rámci projektu byl založen systém udělování regionální značky (značka 

původu) produktům, které pochází z Mikroregionu Górolsko Swoboda (region na pomezí Česka, 

Polska a Slovenska) a mají na tento region přímou vazbu (tradice, místní suroviny, ruční práce apod.). 

Do poloviny roku 2011 byla značka udělena 24 výrobkům a skupinám výrobků od 23 žadatelů 

(řemeslníci, zemědělci), proběhla propagace značených produktů (zejm. první vydání katalogu 

certifikovaných produktů) a společné akce držitelů značky (jarmarky atd.). 

 

„Crafty Goral hands” 

 

Projekt realizovaný v roce 2008 za podpory Visegrad Fund – Malé granty. Jeho náplní bylo předávání 

zkušeností z pořádání akcí zaměřených na prezentaci tradiční lidové řemeslné výroby a výrobních 

postupů řemeslných mistrů polskému a slovenskému partnerovi z Mikroregionu Górolsko Swoboda. 

 

 "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" 

Projekt zaměřen na Polonii a Poláky ze zahraničí, realizovaný v letech 2013-2015. Mezinárodního 

projektu, kterého se aktivně účastnily partnerské organizace z 9 států Evropské Unie, měl za cíl 

zvětšení efektivity neformálního vzdělávání dospělých osob v oblasti evropské integrace realizované 

na lokální úrovni: obyčejnými lidmi v každodenních situacích, v místech práce a mimopracovních 

aktivitách. 

Kromě mezinárodních projektů MS PZKO v Jablunkově realizuje mnoho projektů financovaných 

místními a regionálními samosprávami a také úřady a nadace z Polska a ČR. 

 

Formy/metody vzdělávání dospělých v oblasti integrace 

MS PZKO Jablunkov realizuje mnoho aktivit pro integraci polské národnostní skupiny s lokálním   

a regionálním prostředím. Toto vzdělávání se uskutečňuje za pomocí kulturních, folklorních a spo-

lečenských akcí. 
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K prolamování stereotypů, spoluprávi a chápání rozdílů dochází především díky hlavní akci MS PZKO  

v Jablunkově, kterou jsou Mezinárodní folklorní setkání „Gorolski Święto”. Vzdělávání v oblasti inte-

grace je realizována prostřednictvím prezentaci různorodých nejcennějších hodnot lidové kultury, 

které jsou vyjádřeny v hudbě, zpěvu, nářečí, obřadech a lidových zvycích. Dochází také k prezentaci, 

šíření a interpretaci kulturního dědictví a výsledků práce polské společnosti v ČR. Důležitá je také 

skutečnost, že polská kultura je propagována a udržována na česko-polsko-slovenském trojmezí. 

Kromě toho vzdělávání dospělých v MS PZKO v Jablunkově je realizováno m.j. v rámci jednotlivých 

Klubů (Žen a Seniorů), pěveckého souboru, souborů a lidových kapel. Neméně důležitou akivitou 

propagující přátelskou integraci měnšiny s lokální společností je provozování Regionální jizby Adama 

Sikory a koordinace Mikroregionu Gorolsko Swoboda, v rámci kterého se uděluje regionání značka.  

 

V projektu EDI jsem udělal / ukázal... 

Setkání partnerů, které MS PZKO v Jablunkově zorganizovalo ve dnech 29.07.-04.08.2014, se usku-

tečnilo v rámci 67. Mezinárodních folklorních setkání „Gorolski Święto” v Jablunkově. Účastníci pro-

jektu se aktivně podíleli na přípravách a realizaci jednotlivých etap/bodů akce. 

Navíc se zúčastnili vzdělávacích workshopů pro managery kulturních institucí a organizací a také me-

zinárodní konference „Zaolzie i Zaolziacy Genius loci, genius populi”. Uskutečnily se také setkání  

s představitely lokálních samospráv a představiteli místní komise pro národnostní menšiny v Jablun-

kově. 

Díky mnoha výjezdům a prohlídkám se účastníci seznámili s regionem nacházejícím se na pohraničí 

České republiky, Polska a Slovenska: Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Hrčava, Wisła, Český Těšín, Cie-

szyn. 

 

Co se dá ode mně naučit? Metodické směrnice / praktické rady 

Příprava, realizace a shrnutí Mezinárodních folklorních setkání „Gorolski Święto” vyžaduje mnoho 

aktivit. Akce trvající tři dny se koná v Domě PZKO a v areálu Městského lesa v Jablunkově. Přípravy 

začínají již měsíc po uskutečnění posledního ročníku akce a jsou realizovány průběžně. 

1. Na začátku je svolána organizační komise, která je zodpovědná za realizaci jednotlivých etap 

projektu. V první řadě dochází k vypracování detailního scénáře festivalu, výběru účinkujících, 

ujednání podmínek vystoupení, podepsání smluv, přijímání objednávek na stánky od vy-

stavujících osob, vypracování a tisku programových materiálů, pojištění akce, reklamě. 

2. Logistické aktivity: zajišění technického zázemí (ozvučení a osvětlení, šatna pro účinkující, 

stánky pro výrobce, přístup k médiím, vhodné sanitárně-hygienické podmínky, hasiče), ga-

stronomického zázemí (stánky jednotlivých Místních skupin PZKO), ochranné služby, uby-

tování a stravy pro účinkující. 

3. Ralizace akce, shruntí, hodnocení a vyúčtování. 
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SE 

Integrationslektioner  

Om organisationen. Miljön, stödgrupper, problem 

Polska Riksförbundet i Sverige (Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji) är ett nationellt förbund 

för polska organisationer som grundades 1977 och som idag består av 29 lokala organisationer i hela 

landet med olika verksamhetsprofiler.   

Riksförbundet arbetar för att integrera polska organisationer och deras medlemmar med det svenska 

samhället och företräder deras intressen gentemot både svenska och polska myndigheter. Ett av 

Riksförbundets stadgeenliga syften är en brett definierad utbildning samt kultur- och 

bildningsverksamhet som riktas till både vuxna och ungdomar.  

Inom Riksförbundet finns tre folkdansgrupper, idrottsföreningar, kvinnoorganisationer, 

seniorklubbar, teater, kulturella organisationer och flera andra.  

Polska Riksförbundet i Sverige är en medlemsorganisation i Europeiska Unionen för Polska 

Samfunden, Polska Världsrådet och SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige som 

består av 22 etniska riksförbund med totalt ca 80 000 enskilda medlemmar.   

 

Exempel på genomförda projekt 

 Under åren 2002-2014 organiserade Riksförbundet 17 konferenser, bl.a. flera internationella 

konferenser inom olika ämnen, till exempel: vetenskapligt symposium i samarbete med Chalmers 

tekniska högskola, konferenser för hemspråkslärare i polska, europeisk konferens Polska medier  

i Europa och flera andra.   

  Många projekt inom Riksförbundet genomförs inom ramen för regionalt samarbete mellan 

medlemsorganisationer i tre regioner: Malmö, Göteborg och Stockholm. Det är bl.a. Polen Dagar, 

välgörenhetskonserter och festivaler. 

 Polen Dagar i 3 regioner: Malmö, Göteborg, Stockholm är ett regelbundet återkommande 

projekt och målgruppen är det svenska samhället samt polacker boende i Sverige. Program för Polen 

Dagar är olika varje år och arrangemanget under 2015 i Malmö-regionen omfattade bl.a.:  

 

1. Aktiviteter barn och unga föräldrar: den yngsta gruppen av barn från Föreningen „Kwiaty Polskie” 

(Polska Blommor) presenterade en teaterpjäs "Snövit och de sju dvärgarna" med efterföljande 

maskeradfest för barnen.  

2. Samhällsinformation för polacker nyanlända till Sverige: informationsmontrar och individuella 

konsultationer med företrädare för Republiken Polens ambassad, ZUS – den polska 

pensionsmyndigheten, svenska arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Folksam och diverse polska 

firmor i södra Sverige.  

3. Information riktad till den svenska allmänheten: från statliga polska turistorganisation, Polferries, 

Unity Line, polska tandläkare, m.fl.  

4. Kulturdelen: uppträdanden av polska artister boende i Sverige, cabaret Polonia från Göteborg. 
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Tillämpade former/metoder för utbildning av vuxna med tema integration 

 Riksförbundet bedriver utbildningsverksamhet som riktar sig till polacker nyanlända till 

Sverige efter Polens inträde i EU. Det är kurser i svenska, informationsmöten med svenska 

myndigheter och branschkurser. Syftet med denna verksamhet är att integrera de nyanlända  

i samhället, att underlätta inträde på den svenska arbetsmarknaden och att förebygga social 

utslagning och utanförskap.  

 Flera organisationer inom Riksförbundet bedriver utbildning och kurser inom olika ämnen: 

t.ex. polska diskussionsklubben ”Dialog” och Seniorklubbar. 

 Utbildning som riktar sig till barn och ungdomar syftar till att lära känna polsk historia och 

kultur. Under åren 2014-2015 organiserade Riksförbundet utbildningsläger för barn och ungdomar 

"Jag är stolt polack." Varje läger omfattade en viss period av polsk historia, från legender om 

bildandet av polska staten fram till andra världskriget. 

 

Information om mobiliteten organiserad i Sverige  

Inom ramen för projektet „Utbildning för Integration” (Edukacja dla Integracji) organiserade 

Riksförbundet egen mobilitet med tema: ”Att vara en EU-medborgare. Bibehållande och främjande 

av nationell identitet - utbyte av erfarenheter med EU". Höjdpunkten för denna mobilitet var en 

konferens, där frågan om nationell identitet presenterade av olika föredragshållare, bl.a. Maria 

Olsson, ordförande i SIOS, och Tadeusz Adam Pilat, hedersordförande för Europeiska Unionen för 

Polska Samfunden. 

Deltagare i mobiliteten fick möjlighet att bekanta sig med det svenska systemet för stöd till etniska 

minoriteter, vilket presenterades av Malmös borgmästare Kent Andersson under en officiell 

mottagning på Malmös radhus. 

Deltagarna fick också möjlighet att bekanta sig med verksamheten hos en av Riksförbundets 

medlemsorganisationer Föreningen ”Kwiaty Polskie” (Polska Blommor) i Malmö, som under 30 år av 

sin verksamhet har arbetat med att främja polsk identitet bland barn och ungdomar. Efter ett 

folkdansuppträdande framfört av "Polska Blommor" hölls ett föredrag av folkdansgruppens 

koreograf Maria Tatusch om folklors roll i upprätthållande av den nationella identiteten. 

 

Vad kan man lära sig från oss? Råd och praktiska tips. 

Mobiliteten i Malmö var den fjärde inom projektet. 

Hela program har genomförts och följande mål har uppnåtts:  

 Workshops om metoder och former av utbildning för integration av etniska minoriteter; 

 Utveckling och utvärdering av effektiva former av utbildning; 

 Skapande av en fotoutställning som dokumenterar första realiserade delar av projektet; 

 Presentation av utbildningsmetoder som används i Sverige för integrationen av nationella och 

etniska minoriteter. 

 Utbytet av erfarenheter och god praxis. 
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En viktig del av mobiliteteten i Sverige, helt i linje med dess tema ”Att vara en EU-medborgare. 

Bibehållande och främjande av nationell identitet - utbyte av erfarenheter med EU", var att bekanta 

deltagarna med svensk verklighet i detta ämne och att främja idén om projektet bland de svenska 

myndigheterna. För att uppnå detta mål inbjöds borgmästaren i Malmö, politisk sekreterare i Malmö 

och flera svenska och europeiska politiska aktivister forum att delta i projektet. 

Projektets mål har uppnåtts också tack vare att partners delade med sig sina egna erfarenheter och 

bästa praxis, alla samarbetade för att skapa nya lösningar och kunna inkludera dem till sina egna 

verksamheter för att därmed multiplicera fördelarna och effekter. Detta tack vare mobilitetsbesök 

hos partners i projektet med värdefulla konferenser, seminarier, workshops och diskussioner, 

deltagande i utbildnings- och sociala evenemang och evenemang samt samarbete med lokala 

myndigheter och media. 

Genomförande av mobiliteter och deras resultat dokumenterades och distribuerades i form av 

fotoutställningar, videofilmer, bloggsidan "Integrationslektioner", hemsidor hos 

partnerorganisationer, projektsidan på Facebook, kvartals nyhetsbrev s.k. ”biulEDIn” och denna 

publikation som samlar bästa praxis, beskrivning av använda metoder och former av utbildning samt 

vägledning och praktiska råd för framtida användare. 

  



- 162 - 
 

 

EL 

Ένωση των Πολωνών στην Ελλάδα «Πρίγκιπας Μιἐσζκο»  

H Ἐνωση των Πολωνών ιδρὐθηκε από την ανάγκη συγκἐντρωσης των Πολωνών που ήταν 

σκορπισμένοι και στην Αθήνα, και σε όλη τη χώρα.  

Σύντομα γίναμε μέλος της Ένωσης των Μεταναστών στην Ελλάδα και εκεί αποκτήσαμε επαφές με 

άλλες εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα.  

Είμαστε επίσης μέλος της Ευρωπαἲκής Ένωσης των Πολωνικών Κιονοτήτων.  

Οι νομικοί σκοποί μας αφορούν:  

    - εκτεταμένες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ενηλίκων μέσω:  

1. εκδηλώσεων που διαδίδουν τον πολιτισμό, την τέχνη, τη λογοτεχνία, την γνώση για την 

Πολωνία και τους Πολωνούς, και επικράτηση της πολωνικής γλωώσσας – η οποία διατηρεί την 

εθνική ταυτότητα των Πολωνων στην Ελλαδα,  

2. καλλιέργεια των παραδόσεων, των εθίμων κατά των εορτασμών και εκδηλώσεων    

       λαἴκού και θρισκευτηκού χαρακτήρα των δύο χωρών, 

3. διάδοση και προώθηση του πολωνικού πολιτισμού στους Έλληνες , 

4. προώθηση της ελληνικής κουλτούρας, ιστορίας και της σύγχρονης πραγματικότητας,  

       συνειδητοποίηση των διαφορών και το βασικότερο – προώθηση δραάσεων για   

       ομάλυνση ξενοφοβίας στην Ελλάδα - η οποία δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες   

       προσφθύγων, και κράτηση θετικής εικόνας των Πολωνών.  

Οι ανώτεροι στόχοι υλοποιούνται μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα EDI, στον οποίο μελετάμε τις 

διαφορές των κουλτούρων, εθίμων και θρησκείων των εθνικών μειονοτήτων και τους τρόπους 

ένταξης της πολωνικής κοινότητας στις κοινοτήτες των ευρωπαἲκών εθνών.  

Η βασικότερη μέθοδος άτυπης εκπαίδευσης των ενηλίκων είναι διάφορες συναντήσεις, στις οποίες 

χρησιμοποιούμε οπτικοακουστικές τεχνικές και πολύπλευρες δραστηριότητες.  

Πιστεύουμε στην ομαδική δουλειά, ενθάρρυνση και υποστήριξη των θετικών αξίων 

  

του κάθε ατόμου που προσφέρει τις ικανότητές του, ή ακόμη την καλή του θέληση.  
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Οι δραστηρεότητες μας: 

Στα ετήσια σχεδιά μας μπαίνουν εορτασμοί των δύο χωρών, περιοδικές ενημερωτικές συναντήσεις, 

εκδρομές στα αρχαία μέρη συνδιασμένες με την ανάγνωση ιστορίας των δύο εθνών. Πάντα είμαστε 

παρών στις επίσημες ελληνικές επέτιους όπου η Ένωσή μας εκπροσωπεί την κοινότητα των 

Πολωνών στην Ελλάδα.  

Αλληλεπιδράμε με άλλες μη-κυβερνητικές οργανώσεις της Πολωνίας και της Ελλάδας, καθώς επίσης 

και με άλλες ομάδες μειονοτήτων.  

Αν και υπάρχει τεράστια οικονομικηή κρίση προσπαθούμε να κρατήσουμε τη δραστηρεοότητά μας 

και να προσελκύσουμε ενδιαφέρον των Πολωνών σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα.  

Εκμεταλεύουμε τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας – την ιστοσελίδα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

Facebook, Skype, και την πολωνική εφημερίδα.  

Τι μάθαμε από το πρόγραμμα EDI: 

Το πιο σημαντικό γεγονός για την Ένωσή μας είναι το να είμαστε στο πρόγραμμα GRUNDTVIG – EDI 

– Edukacja Dla Integracji – Εκπαίδευση για Ένταξη, το οποίο μας επέτρεψε να γνωρίσουμε από 

κοντά οργανώσεις πολωνικών κοινοτήτων από άλλα επτά κράτη της Ευρώπης και την Πολωνική 

επίσης, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EDI και να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες και τις καλλύτερες 

πρακτικές στο πλαίσιο της πολωνικής δραστηρεότητας στα κράτη της ενωμένης Ευρώπης.  

Από τις συναντήσεις μας γεννιούντε καινούριες ιδέες για άλλα προγράμματα που θέλουμε να 

υλοποιήσουμε μέσω ERASMUS.  

Στο πρόγραμμα EDI παρουσιάσαμε / κάναμε: 

Οργανώσαμε την πενταήμερη κοινητικότητα για τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων  

χωρών και τους παρουσιάσαμε δύο βασικά θέματα –το  ένα αφορούσε την κουλτούρα και το 

πολιτισμό – την παράδοση και τα έθιμα του ορθόδοξου Παάσχα, το άλλο αφορούσε την ιστορία των 

γεγονότων του Μεσολογγίου, όπου οι Πολωνοί –Λεγεωνάριοι έδωσαν τις ζωές τους στην μάχη για 

την πόλη. 

Οργανώσαμε συνέδριο με εκπροσώπους τις Πολωνικής Πρεσβίας στην Αθήνα και ακτιβιστές από 

διάφορα πολωνικά σωματεία, κάναμε θεματικές οπτικοακουστκές παρουσιάσεις και ομιλίες, και 

επίσης συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Οργανώσαμε και μία εκδρομή στο Μεσολλόγι και πήραμε μέρος στην ιστορική τελετή της επετείου 

Της Εξόδου του Μεσολογγίου όπου είχαμε μια τιμητική συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης, ο 

οποίος ενδιαφέρθηκε για το πρόγραμμα EDI, και ευχαρίστησε την ομάδα μας για το παρών στους 

εορτασμούς του επετείου.  

Οργανώσαμε την ενημέρωση με την παρουσίαση των εθίμων του ελληνικού Πάσχα.  
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Οργανώσαμε  επίσης ένα συνέδριο για το θέμα των μεταναστών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τών 

Πολωνών. 

Σε όλες τις πάρα πάνω δραστηρεότητες χπισημοπιούσαμε την ηλεκτρονική  ενημέρωση, εφημέριδα 

και τη γραπτή ύλη. 

Τι μπορούν αάλλοι να μαάθουν από μας:  

Τρόπους των κανονισμών των διαφόρων προετοιμασίων , όπως :  

- διανομή των ευθύνων,  

- σχέδια και οργάνωση της διαμονής – κεντρικά και πρακτικά, για εύκολη και γρήγορη   πρόσβαση 

στα μέσα μαζικής μεταφοράς – για εξοικονόμηση χρόνου στις μετακινήσιες 

- πρακτηκές στην οργάνωση των συνέδριων και  της εκδρομής, 

- καλή ενημέρωση,    

- καλή επικοινωνία και συνεργασία ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- παρουσίαση πολλών πλευρών της σύγχρωνης ζωής των Πολωνών στην Ελλάδα,  

- ετοιμότητα για εκτέλεση επιπλέων προγράμματος, που θα γέμισε το ελεύθερο χρόνο κατά τη 

διάρκεια της κοινητικότητας, και να είχε ενδιαφέρον για τους συμμετεχόντες 

 

Τα μέλη της Ένωσής μας εμπλούτισαν τις εμπειρίες τους σε όλα τα πλαίσια καλής οργάνωσης της 

διακρατικής κοινητικότητας.  

Γίναμε και πιο έμπειροι στη χρήση του υπολογιστή και του ίντερνετ.  

Το πρόγραμμα EDI άνοιξε τους οριζόντες της επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες πολωνικές 

οργανώσεις των ευρωπαἴκών χωρών για να μαθαίνουμε όλο και καλύτερες πρακτικές στην βοήθεια 

που μπορούμε να προσφέρουμε ςτους συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό. 
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LV 

Integrācijas Lekcijas 

Par organizāciju. Vide, partneri, problēmas 

Poļu savienība Latvijā tika izveidota 1990.gadā kā  tiesību pārņēmējs no pirmskara poļu kultūras bie-

drību organizācijām (1900-1941). Tās mērķis ir saglabāt poļu tautas  identitāti , valodu, tradīcijas,  

attīstīt sakarus ar tautiešiem ārzemēs. Šie mērķi tiek realizēti ar darbībām pieaugušo izglītības jomā. 

Latvijas poļu savienības nodaļa  Jēkabpilī „Rodacy” (tautieši), darbojas jau 25 gadus un apvieno 50 

cilvēkus. Izglītojošie  pasākumi pieaugušajiem tiek veikti  galvenokārt ar darbībām  kultūrā un folk-

lorā. Kopš 2011. gada biedrībai ir aktīvs koris, kura  repertuārā ir poļu tautas dziesmas,  dziesmas 

latviešu, latgaļu, baltkrievu un krievu valodā. 

Paralēli darbojas deju kolektīvs, kurš dejo polonēzi, mazurku, kujawiak un stilizētu ebreju deju. Ļoti 

aktīva ir piedalīšanas  vietējā un reģionālā kultūras dzīvē, vairākas reizes gadā tie uzstājās  vietējās 

auditorijas priekšā  pilsētā un apkārtnē. Plašākai sabiedrībai tiek  organizēti poļu ražas svētki un kon-

certs par godu Latvijas un Polijas Neatkarības dienai. 2013. gadā dziesmu un deju kolektīvi  uzvarēja 

reģionālajās atlasēs  un piedalījās Latvijas Dziesmu un Deju svētkos Rīgā. Kolektīvi piedalās arī citu 

minoritāšu biedrību (baltkrievu, krievu, ukraiņu) pasākumos, izpildot poļu dziesmas, dejas, stāstot un 

organizētajos pasākumos rādot dažādus tautiskus rituālus un tradīcijas. Nodaļa  organizē Starptauti-

skus garīgās mūzikas festivālus, kuros piedalās  kori un grupas no Latvijas un Lietuvas.  

Viens no biedrības „Rodacy” galvenajiem uzdevumiem  ir savai darbībai piesaistīt  jauniešus, īpaši ar 

poļu saknēm, kas nodrošinātu tās pastāvēšanu  un  attīstību. Sakarā ar pakāpenisku asimilāciju un 

sabiedrības integrāciju saistībā ar Latvijas valsts politiku attiecībā uz mazākumtautībām un spēcīgu 

ekonomisko emigrāciju (jo īpaši jauniešu vidū), tas ir ļoti grūts uzdevums. 

2015.gada  sākumā "Rodacy"  kopā ar partneriem no Polijas, Čehijas Republikas un Lietuvas  ir saga-

tavojuši un iesnieguši pieteikumu projektu  konkursam  Erasmus + (2 darbībā, nozare: pieaugušo 

izglītība). Gatavojoties dalībai projektā, 2014.gadā biedrības pārstāvju vidū tika veikta  aptauja par 

biedrības attīstības vajadzībām un turpmāko darbību. Rezultāti parādīja, ka lielākās vajadzības ir 

mācīties poļu valodu ar vēstures un kultūras elementiem, izmantojot šajā darbā modernās informāci-

ju tehnoloģijas (IT). 

Vasaras brīvdienās "Rodacy" organizē tematiskas nometnes un nodarbības bērniem, jauniešiem un 

pieaugušajiem, kuru mērķis ir iepazīstināt ar tradīcijām un „Poļu  pēdām”  Latvijā un aktīvā tūrisma 

iespējām (pinumi, amatniecība, orientēšanās, ekskursijas maršruti  Latgalē – bijušos Inflantos). 

Biedrība organizē  poļu valodas un kultūras nodarbības sestdienās un svētdienās skolas bērniem 

pirmsskolas vecumā, cenšas panākt, lai pieaugušie, tostarp vecāka gadagājuma cilvēki, kas  zina vai 

atceras poļu valodu no ģimenes mājām, nodotu to  bērniem un jauniešiem. Senču valodas apguve ne 

tikai ļauj jauniešiem ar poļu saknēm apgūt un saglabāt izpratni un nacionālo identitāti, bet arī dod 

papildu ieguvumus, palielinot viņu izredzes darba tirgū (Jēkabpils ir pilsēta ar augstu bezdarba līme-

ni). 
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Realizēto  projektu  piemēri 

 "Integrācija manā pilsētā", Jēkabpils pilsētas domes finansēts projekts, 2013. gads. Nacionālo 
minoritāšu Jēkabpilī  integrēšana, organizējot latviešu  valodas kursus, virtuāls ceļojums Latvijas 
vēsturē, kopīgs reāls ceļojums uz vēstures muzeju Rīgā. 

 Festivāls – galda dziesmas "Alus pagrabā ", finansē Latvijas Poļu savienība, 2014. gada janvāris.  
Komandu dziesmu konkursā tika  pārstāvētas  nacionālās minoritātes (baltkrievu, krievu, ukraiņu). 

 Starptautiskais garīgo dziesmu festivāls "Zem tava patvēruma", finansē  Jēkabpils pilsētas dome, 
Latvijas Poļu Savienība, 2014. gada maijs. Organizēts par godu  Pāvesta Jāna Pāvila II kanonizācijai. 

Formas un  metodes pieaugušo izglītības integrācijas jomā. 

Mērķis biedrības veiktajām izglītības aktivitātēm  ir nodrošināt organizācijai un tās locekļiem kā Latvi-

jas mazākumtautību pārstāvjiem (un  pamatiedzīvotāju pēctečiem)  labākus apstākļus iekļaušanai 

sabiedrībā, integrācijai, vienlaikus saglabājot individualitāti. Tāpēc šie pasākumi balstās uz 

prezentāciju īpatnībām caur folkloru: dziesmām un dejām, tradīcijām un  rituāliem, tautas tērpiem,  

kas piesaista uzmanību un veido pozitīvu attieksmi un attiecības ar apkārtējo vidi. 

To starpā:  

 Vietējo un Polijas  nacionālo un reliģisko svētku svinēšana. Tie sniedz iespēju prezentēt poļu de-
jas, dziesmas un tautas tērpus un veidot izpratni par poļu minoritātes esamību un darbību un 
ievērot savus un citu minoritāšu svarīgus notikumus; 

 Organizēšana un dalība folkloras festivālos un konkursos. Organizējot  festivālu, biedrība vien-
mēr aicina citas biedrības, kas pārstāv nacionālās minoritātes (ukraiņu, lietuviešu, baltkrievu, 
krievu); 

 Pasākumos  vienmēr tiek  uzaicinātie pārstāvji no plašākas sabiedrības. Formālos un neformālos 
apstākļos  ir iespēja iepazīt vienam otru, lai pārvarētu  šķēršļus, konfrontācijas  stereotipus,  in-
tegrētos; 

 Sanāksmes apvienojumā  ar semināriem un tematiskās diskusijas ar uzaicinātajiem viesiem. 
Raksturīgi, ka tiem ir formāls raksturs, par konkrētu svarīgu sociālu tēmu, tiem  seko diskusija, 
viedokļu apmaiņa, secinājumi; 

 Izglītības ekskursijas. Parasti tiek organizētas Latgalē,  bijušajās  Polijas teritorijās – Inflantos. Tas  
nodrošina iespēju tuvināt vēsturi šīm vietām,  rāda poļiem identitāti, klātbūtni un darbību un 
veido auditorijas izpratni par kopīgo vēsturi, skaidro, ka daudzveidība ir interesanta un ied-
vesmojoša. 

 

Projektā EDI Latvijā darījām, parādījām 

Tika organizēta mobilitāte Latvijā Līgo svētkos, pazīstamos kā Jāņi (ugunskuru  Jāņu nakts). Latvijā 

Līgo ir lielie visas valsts svētki, un tos svin divas dienas. 

Pasākumos bija iespēja iepazīstināt partnerus ar savu vēsturi, svētku nozīmi, to elementiem,  rituāli-

em. Dalībnieki piedalījās tradicionālajos svētku svinību sagatavošanās darbos, sadarbojās ar Līgo 

svinību organizētājiem pašvaldībā, piemēram, ar kultūras iestādēm. Dalībnieki kopīgi sagatavoja vietu 

svinībām, pina vainagus, mācījās tradicionālās dejas un dziesmas un iepazinās ar Jāņu nakts svinību 

tradīcijām un rituāliem. Viņiem bija arī iespēja nobaudīt tradicionālus pārtikas izstrādājumus, 

piedalīties Jāņu siera siešanā. 
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Pārējie "mobilitātes", elementi bija: 

 izglītības ekskursija gida pavadībā Latgalē (bijusi Livonia): iepazināmies ar vēsturi, 
apmeklējot vietas, kas saistītas ar poļu klātbūtni un darbību, lūgšanu vietas, muzejus. 

 konference "Izglītības metodes integrācijas jomā mazākumtautību sabiedrībā, poļu 
piemērs Jēkabpilī", kurā uzstājās: 

- Priesteris-vēsturnieks;  

- Domes pārstāvis;  

- Mazākumtautību pārstāvji;  

- Vietējās NVO resursa centra pārstāvis . 

Ieskatījāmies vēstures lappusēs, uzzinājām par Latrvijas nacionālo minoritāšu problēmām Latvijā, 

diskutējām  par integrācijas problēmām un to, kā novērst sociālo atstumtību, ņemot vērā politikas 

tiesību aktus, kas attiecas uz minoritātēm. Jautājumi un atbildes, diskusijas un pieredzes apmaiņa. 

Apkopojām  secinājumus. 

 Mācību vizīte Ukrainas minoritātes mītnē Jēkabpilī. Dalība seminārā par rokdarbiem, tostarp 
tradicionālās siera ražošanas metodes. Ukraiņu folkloras izrāde (dziesmas, dejas, tērpi). Seminārs 
un diskusija par tēmu "Asimilācija vai integrācija?". Sekoja jautājumi un atbildes, diskusijas, 
pieredzes apmaiņa. 

 Mācību vizīte poļu skolā Rīgā. Tikšanās ar vadību un skolotājiem. Diskusija par nacionālo mi-
noritāšu izglītības problēmām Latvijā. Jautājumi un atbildes, diskusija. 

 Muzeju apmeklējumi: "Sēļu sēta" (brīvdabas muzejs Jēkabpilī) un Andrupene (Latgale). 
 Izglītības ekskursija pa vecpilsētu Rīgā un Jēkabpilī, viedokļu apmaiņa ar  iedzīvotājiem par 

vēsturi, pašreizējo situāciju. 

 

Ko mēs varam iemācīt? Metodiskie norādījumi un praktiskie padomi 

Izglītība darbojas vislabāk, ja tā tiek realizēta ar  aktīvu līdzdalību, ne tikai "saņemot gatavu". Tāpēc, 

plānojot līdzdalību  Līgo svētku svinēšanā, mēs:  

  cenšamies prognozēt  dalībnieku  attiecīgās lomas. Gatavojoties pasākumam kopā ar saimnie-

kiem un pēc tam piedaloties, var ne tikai labāk integrēt cilvēkus, bet arī nodrošināt pieredzes 

apmaiņu un, kas ir pats galvenais,  pašu piedzīvota pieredze neļaus aizmirst. 

 Pārbaudām personu skaitu, kas piedalīsies pasākumā, lai pareizi izvēlētos un sagatavotu vietu, 

nodrošinātu  pietiekami daudz vietas, ēdiena, traukus u.c.  

 Ja nepieciešams, nodrošinām  transportu  vai organizējam palīdzību nokļūt  uz/no pasākuma no-

rises vietas,  atceroties, ka pasākums varētu beigties naktī vai agri no rīta.  

 Ja pasākums ir āra (piemēram, Līgo), painteresējamies par  laika prognozi un, ja ir risks, lietus 

gadījumā pasākumu organizējam vietā, kas ie netālu no halles, kas varētu lietus gadījumā ietil-
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pināt visus dalībniekus. Tādam apstāklim mēs sagatavojam alternatīvu programmu un notikumu 

gaitu.  

 Tikšanās sākuma vispārīgajā daļā, kas sastāv no lekcijas vai prezentācijas, stāstām vēsturi, plānu, 

mērķi un notikumu gaitu. Informācijas pasniegšana notiek tautas tērpos, tiek runāts  par  pašre-

izējo situāciju, notikumiem utt.  Dalībnieki tiek brīdināti, ja paredzēti "praktiska" rakstura 

pasākumi un viņu aktīva līdzdalība.  

 Tiek sagatavotas lomas dalībniekiem. Mēs dalībniekus sadalām grupās un piešķiram  katrai no-

saukumu no dzimtās organizācijās. Viena grupa var, piemēram, sagatavot pasākuma norises vie-

tu, vākt malku utt., cita – vāc ziedus, pin vainagus. Organizatori  izskaidro darbu – kas tiek darīts 

un kāpēc, instruē – kā pareizi veikt dažādus uzdevumus.  

 Pēc sagatavošanas notiek dejas un dziesmu apmācības, kas ļauj aktīvi līdzdarboties svinībās, kā 

arī  rituālos un paražās - kopā ar paskaidrojumiem par to nozīmi un mērķiem.  

 Tiek nodrošināts tulkojums, ja tas  nepieciešams (pārbaudīt šo pirms, vislabāk, ja tas  jums ir 

iepriekš sagatavots un pieejams apmeklētājiem).  

 Mēs rūpējamies par notikumu gaitu un visu dalībnieku aktīvu līdzdalību, atbildot uz jautājumiem, 

izskaidrojot.  

 Atcerieties dokumentēt notikumus (foto, video) - papildus izpildiet  arhivēšanu, dalībnieki la-

bprāt pieņems šādu suvenīru. 

Pēc šāda veida pasākuma (piemēram, otrajā dienā) ir labi izdarīt kopsavilkumu, atceroties to, kas 

notika un kāpēc. Ja ir publikācijas, kas saistītas ar notikuma tēmu, dodiet tos dalībniekiem (vēlams ar 

pievienoto informāciju par mūsu organizāciju), kas papildinās iegūto informāciju un  teorētiskās 

zināšanas, dos  atbildes uz daudziem jautājumiem, ļaus atcerēties to  pēc ilga laika. 

 

Dalībnieku atziņas: 

Inga: piedalīšanās braucienā pie partneriem Parīzē uzlaboja manas poļu valodas zināšanas.  

Ilmars: uzzināju Polijas kultūras dzīvi, vēsturiskus faktus, Jāņu nakts tradīcijas un iepazinu skaisto da-

bu ap Suwalkiem. 

Olegs: grūti izcelt, kas patika vairāk. Patika viss projekts kopumā: braucieni, dalība dažādos pasāku-

mos, lekcijas, ekskursijas. Sapratu, cik svarīgi zināt vairākas valodas. 

Leokādija: uzzināju, kādā veidā diskusijas organizē partneri Ķelnē un Amsterdamā, kā organizē tik 

lielus pasākumus kā „Goralsko swiato”  pilsētā Jablonkowo Čehijā.   

Aleksandrs: pēc šī projekta sapratām, kādos virzienos mums jāstrādā, lai stiprinātu biedrību, kā at-

tīstīt  kontaktus ar poļiem citās Eiropas Savienības valstīs. Lai kādi mums būtu  uzskati, tolerancei un  

draudzībai dodam priekšroku! 
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LT 

Integracijos pamokos 

Apie organizaciją. Aplinka, remiamos grupės, problemos 

Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas veikia nuo 1994 metų, jis buvo pirmoji tokio tipo įstaiga 

Lietuvoje. Šiuo metu universitetą lanko per 100 klausytojų, universitetas veikia visuomeniniais 

pagrindais. 

Universiteto tikslas yra asmenybės tobulinimas, klausytojų intelektualinių ir fizinių gebėjimų 

stiprinimas, vyresnio amžiaus asmenų socialinis aktyvinimas, gerontologinės profilaktikos 

populiarinimas, istorijos, kultūros žinių bei žinių apie svarbiausius Lietuvos, Lenkijos ir pasaulio 

pasiekimus gilinimas. 

Paskaitas universitete veda profesoriai ir žinomi Lietuvos, Lenkijos, JAV ir kitų šalių mokslininkai, jų 

dalyvavimas Vilniaus trečiojo amžiaus universiteto veikloje yra įmanomas dėl įstaigos pasirašytų 

sutarčių su panašaus tipo įstaigomis. Universitetas taip pat vykdo leidybinę veiklą, rengia parodas. 

Universiteto klausytojai (jais gali būti visi – nepaisant tautybės, lyties ar išsilavinimo) yra aktyvūs ir 

kitose suaugusiųjų neformalaus ugdymo srityse: praktikuoja šiaurietišką ėjimą, prižiūri Vilniaus 

kapines, dalyvauja pažintinėse išvykose po Lietuvą ir kitas šalis, teikia paramą asmenims, kuriems 

gresia marginalizacija (visų pirma suaugusiems ir bedarbiams).  

Universiteto klausytojai įkūrė ansamblį „Vaivorykštė“, atlieka dainas lenkų, lietuvių ir kitomis 

kalbomis, koncertuoja per sukaktis, šventes ir kitus renginius. 

Veiklos/projektų pavyzdžiai 

 „Panemunės pilys“ (2010; tikslinė grupė - suaugusieji universiteto klausytojai, žiniasklaida). 

Pažintinė kelionė, kurios tikslas buvo susipažinimas su LDK istorija, nuostatų, grįstu supratimu, 

kad privalome gerbti bendrą kultūrą, būti tolerantiški kitiems daugiakultūriame Vilniuje ir 

Vilniaus krašte (kur gyvena didžioji universiteto klausytojų dauguma), formavimas; 

 „Senjorai žengia Jogailaičių pėdsakais“ (2014; tikslinė grupė - suaugusieji universiteto 

klausytojai, žiniasklaida). Kelionės tikslas buvo žinių gilinimas apie unikalią Lietuvos ir Lenkijos 

uniją, kuri vėliau transformavosi į ATR; susipažinimas su lietuviais, lenkais, baltarusiais, kuriuos 

jungia bendra praeitis; mokymasis tolerancijos ir abipusės pagarbos; 

 „Vilnius – mano lizdas“ (2011; tikslinė grupė - suaugusieji universiteto klausytojai, Vilniaus 

gyventojai, žiniasklaida). Projekto tikslas – stiprinti vietos patriotizmą, meilę mažajai tėvynei, 

dalyvių gimtinei, nuostatų, grįstu įsitinimu, jog to paties būtina mokyti jaunąsias vilniečių kartas, 

formavimas. Universiteto klausytojai, tam tikro Vilniaus mikrorajono gyventojai, pasakojo 

projekto dalyviams savo mikrorajono istoriją. Klausytojai ne tik pristatė su tam tikru mikrorajonu 

susijusias legendas ir pasakojimus, bet ir lankė tas vietas, pasakojo atskirų mikrorajono objektų 

istoriją. Projekto sudedamoji dalis buvo paroda, kurią rengėjai pavadino „Šeimos relikvijos“, 

parodoje buvo rodomos klausytojų šeimų nuotraukos;  

 „Lietuvos-Lenkijos-Baltarusijos trikampis“ (2009; tikslinė grupė - suaugusieji universiteto 

klausytojai, žiniasklaida). Edukacinės išvykos tikslas buvo susipažinimas su Lietuvos ir Lenkijos 

bendrąja istorija abiejų valstybių sandūroje, paribyje, tikslo buvo siekiama per Adomo 
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Mickevičiaus ir Marilės Vereščiak meilės prizmę. Projekto dalyviai išvyko į Baltarusijoje esantį 

Benekainių kaimą, kur yra palaidota Adomo Mickevičiaus numylėtinė Marilė Vereščiak. Kelionės 

dalyviai aplankė Putkamerių giminės valdas, kur gyveno poeto numylėtinė; 

 „Medininkai ir jų vaidmuo istorijoje” (2013; tikslinė grupė - suaugusieji universiteto klausytojai, 

žiniasklaida). Tikslai: susipažinimas su Medininkų istorija, objektų, įrodančių nelengvą Lietuvos 

gyventojų dalią per II pasaulinį karą, lankymas; 

 „Daugyba per dalybą – integraciją skatinantis švietimas" (2013; tikslinė grupė - už Lenkijos ribų 

gyvenantys lenkai, suaugusieji universiteto klausytojai, Lietuvos ir užsienio žiniasklaida) – 

tarptautinis projektas. Projekto tikslas – didinti neformalaus suaugusiųjų švietimo efektyvumą 

Europos integracijos kontekste, šalinti nusistatymus prieš mažumas ir marginalizuojamas grupes, 

griauti stereotipus. Projektine veikla siekiama šalinti negatyvų nusistatymą prieš mažumas ir 

marginalizuojamas grupes, jų blogą traktavimą, formuoti nusistatymą, grįstą abipusiu supratimu, 

skirtumų priėmimu ir pagarba, siekti, kad žmonės išmoktų pripažinti teisę puoselėti savo 

tapatybę, būti kitokiems, būti savimi. Projekto įgyvendinimas padėjo spręsti problemas, 

kylančias visoje Europoje dėl skurdžių žinių, kitokių nepažinimo. 

Projekto tikslai buvo įgyvendinti, kai partneriai dalijosi savo sukaupta patirtimi ir gerąja praktika, 

bendradarbiavo ieškodami naujų sprendimų ir naudodami juos vykdant švietėjišką veiklą, kitaip 

sakant, daugino naudą ir efektus. Tai buvo daroma lankantis pas partnerius, per rengiamas 

konferencijas, seminarus, praktinius užsiėmimus ir diskusijas, taip pat projekto dalyviams kartu 

rengiant ir dalyvaujant švietėjiškuose renginiuose, integraciniuose susitikimuose, 

bendradarbiaujant su vietos valdžia ir žiniasklaida. 

Veiklos eiga ir rezultatai buvo įamžinti ir skleidžiami rengiant nuotraukų parodas, rašant 

tinklaraštį „Integracijos pamokos“, projekto dalyviai sukūrė ir plėtoja projekto paskyrą Facebook 

tinkle, kas ketvirtį leidžia naujienlaiškį „biulEDIn”, išleido šią publikaciją „Integracijos pamokos“, 

kurioje pristato gerąją patirtį, švietimo veiklos metodus ir formas bei metodinius ir praktinius 

patarimus būsimiesiems projektų įgyvendintojams. 

Naudojami suaugusiųjų švietimo formos/metodai (integracijos kontekste) 

- Susitikimai/paskaitos – pagrindinė Vilniaus trečiojo amžiaus universiteto veiklos forma; 

- Publikacijos – savo veiklas universiteto klausytojai aprašo žiniasklaidos priemonėse, įamžina 

pildomoje įstaigos kronikoje. Universiteto veikla ir aukščiau nurodytos veiklos buvo aprašytos 

žiniasklaidoje – ne tik Lietuvos, bet ir užsienio; 

- Išvykos, edukacinės kelionės; 

- Renginių organizavimas ir dalyvavimas juose (konferencijos, festivaliai, kelionės, paskaitos); 

- Parodų rengimas, medžiagos ir dokumentacijos, susijusios su bendradarbiavimu, rengimas, 

publikavimas ir platinimas; 

- Projekto metu vykdomo bendradarbiavimo patirties ir rezultatų sklaida. 

Per savo surengtą mobilumą padariau/parodžiau.... 

Projekto partneriai susitiko daugiakultūriame, daugiakonfesiniame ir daugiakalbiame Vilniuje, kur 

dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Vilniaus tradicijos – gražūs, nes skirtingi“. Per 

konferenciją, kurioje dalyvavo tiek lietuvių, tiek lenkų prelegentai, buvo pabrėžta, kad Vilnius nuo 

senų laikų yra žinomas kaip įvairių kultūrų, tautybių, religijų koegzistavimo vieta, kurioje visi šie 
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skirtingi žmonės gyvena taikiai, yra pagarbūs vieni kitiems ir tolerantiški. Akcentuota, kas 

daugiakultūriškumas yra Lietuvos, o visų pirma - Vilniaus turtas, lobis, vertybė. 

Konferencijoje taip pat buvo kalbėta apie lietuvių ir lenkų santykius, pabrėžta, kad skirtingų 

tautybių žmonės privalo gyventi taikiai ir gerai sutardami. 

Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su kelis šimtmečius skaičiuojančios Kaziuko mugės 

istorija. Akcentuota, kad Kaziuko kermošius yra tradicinis, kiekvienais metais vykstantis 

daugiakultūris renginys, kuriame eksponuojami ir parduodami liaudies dirbiniai, vyksta įvairūs 

koncertai ir kultūriniai renginiai. 

Dalyvaudami XI festivalyje „Dainuojantis darželis“ mobilumo dalyviai turėjo galimybę iš arti 

pasižiūrėti į tai, kaip Vilniaus regione funkcionuoja ikimokyklinio ugdymo įstaigos tautinių 

mažumų kalbomis. 

Mobilumo dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos ir Lenkijos bendros istorijos pėdsakais Vilniuje, 

su karaimų kultūra susipažino apsilankę Trakuose.  

Susitikimo Lietuvoje metu projekto partneriai buvo supažindinti su Vilniaus trečiojo amžiaus 

universiteto taikomomis suaugusiųjų švietimo formomis ir metodais. 

Ko galima pasimokyti iš manęs? Metodiniai/praktiniai patarimai 

Mobilumo Lietuvoje dalyviai turėjo galimybę iš arti stebėti draugišką įvairių kultūrų, religijų, kalbų 

atstovų sugyvenimą daugiakultūrėje terpėje. Mobilumo dalyvių dauguma pripažino, kad 

susitikimą Lietuvoje vertina kaip labai efektyvią ir įsimintiną tolerancijos ir pagarbos kitoniškumui 

pamoką. 

Mobilumo Lietuvoje dalyviai galėjo įsitikinti, kaip, nepaisant įvairių kliūčių ir problemų, galima 

palaikyti draugiškus santykius su kaimynais, kurie yra kitos tautybės/religijos, turėjo galimybę 

įsisąmoninti, kokia svarbi vertybė yra pliuralizmas, kad daugiakultūriškumą būtina puoselėti ir 

sergėti. 
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FR 

Leçons d’intégration 

 

À propos de l’organisation. Milieu, groupes de soutien, problèmes. 

 

L’Association FLOREK ENTERTAINMENT a été enregistrée à Paris en 2009. Ses activités se concentrent 

sur l’éducation des adultes et l’épanouissement personnel, la promotion de la culture et des 

sciences, le soutien au développement de l’esprit d’entreprise, la création de liens entre les  Polonais 

en Europe et l’amélioration de l’image de la Pologne et des Polonais en France. 

L’organisation s’efforce de promouvoir la culture en organisant des évènements culturels, des 

festivals, des expositions, des séminaires, des réunions notamment dans le but de lutter contre les 

stéréotypes sur les Polonais, d’éliminer les préjugés et de soutenir des attitudes fondées sur la 

compréhension réciproque, le respect et l’acceptation des différences. 

L’objectif de l’association est de soutenir et de promouvoir des individus dotés de talents habitant 

dans différentes régions d’Europe et du monde et l’organisation d’échanges internationaux entre la 

France, la Pologne et d’autres pays. Elle se veut d’exposer les talents des Polonais à l’étranger, de 

présenter d’autres cultures en Pologne dans le but de sensibiliser les populations et forger une 

identité européenne et d’œuvrer en faveur de l’intégration et de la progression de la société dans les 

domaines culturel et sportif. L’offre des méthodes et des formes éducatives de l’association est très 

large : organisation d’évènements culturels et sportifs, festivals etc. L’association F&E organise 

notamment le concours du Polonais le plus remarquable en France et elle est à l’origine de l’initiative 

«Made in Polska» qui soutient la création d’une image positive de la Pologne dans le monde et la 

promotion de la marque «Pologne». 

NOUS PARTICIPONS À DES PROJETS RÉALISÉS DANS UNE QUINZAINE DE PAYS QUI REPRÉSENTENT UN 

CROISEMENT DES CULTURES, DES PERSPECTIVES ET DES CONVICTIONS. 

 

Exemples de réalisations 

 

▪ Le concours du «Polonais le plus remarquable en France».  

L’association Florek Entertainment en est l’organisateur principal. Elle a collaboré, dans le cadre de 

ce projet, avec la fondation Polskie Godło Promocyjne « Teraz Polska » et le jury des experts 

composé d’illustres personnalités de la minorité polonaise en France. 

Le concours a pour but de créer une image positive des Polonais, de montrer leur réussite et de 

récompenser les individus qui ont su remporter des succès dans leur pays et à l’étranger. 

C’est l’occasion de présenter des personnalités qui contribuent à la propagation d’une image positive 

de la Pologne et des Polonais dans le monde et de faire connaître ces personnes, souvent populaires 

et respectées parmi les émigrés mais totalement anonymes dans leur pays d’origine. 
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La première édition du concours s’est déroulé en 2010. Il y a alors eu deux lauréats : Wojciech Kilar – 

l’un des compositeurs polonais les plus brillants et Hilary Koprowski – le virologue et l’immunologiste 

qui a élaboré le premier vaccin contre le virus de la poliomyélite.  

Ce concours est divisé en une étape nationale et une étape mondiale. 

Le titre de « Polonais Remarquable » peut être attribué dans cinq catégories : affaires, culture, 

recherche, personnalité et « Jeune Polonais ». 

AFFAIRES : tout entrepreneur peut être nominé 

CULTURE : tout artiste – compositeur, écrivain, poète, peintre – faisant référence à la Pologne dans 

sa création et toute autre personne promouvant la culture polonaise peut être nominé 

RECHERCHE : tout scientifique effectuant des recherches ou dispensant des cours dans un 

établissement en France peut être nominé 

PERSONNALITÉ : tout individu qui s’illustre par son engagement, son esprit d’initiative et son 

ingéniosité peut être nominé 

JEUNE POLONAIS : tout individu de moins de 35 ans qui a remporté des succès dans l’une des 

catégories énoncées ci-dessus ou dont l’activité a eu des effets bénéfiques pour sa communauté 

locale et contribue à l’amélioration de l’image des Polonais et de la Pologne peut être nominé 

 

 L’Académie de l’entreprenariat polonais (APP) 

 

L’APP est un programme de formations, de conférences, de séminaires, d’ateliers et de clubs de 

discussion dédiés aux entrepreneurs polonais en France.    

À l’heure actuelle, l’association propose les formations suivantes : 

▪ Comment développer son entreprise en France  

▪ Comment faire un devis professionnel dans le secteur immobilier ?  

• Comment gérer un projet immobilier ? 

 

 

 Made in Polska – conférence 

La conférence « Made in Polska » qui se déroulera en octobre 2015 sera la deuxième édition du cycle 

de discussions entamé en 2014 sur la marque « Pologne », la stratégie d’amélioration de l’image du 

pays dans le monde, du rôle et de la responsabilité des entités chargées de son essor, son 

renforcement et sa promotion. 

La première conférence « Made in Poland » a eu lieu le 19 septembre 2014 dans la mairie du 17e 

arrondissement de Paris. Des journalistes, des leaders de la Polonia (minorité polonaise), des 

représentants du monde des affaires et d’institutions publiques, des invités venus de Pologne, Pays-

Bas, Allemagne, République tchèque, Suède, Grèce, Lituanie, Lettonie et France. 

Les participants ont partagé leurs points de vue sur l’image actuelle de la Pologne en Europe, ils ont 

discuté de la perception de la Pologne par les Polonais habitant dans le pays et à l’étranger, ils ont 

débattu des possibilités d’amélioration de la visibilité de la marque «Pologne». 

Les membres du panel et les invités de la conférence se sont interrogés sur les moyens qui pouvaient 

être mis en œuvre pour éliminer les attitudes négatives vis-à-vis des immigrés polonais, lutter contre 

les stéréotypes sur les Polonais, mettre fin aux préjugés et soutenir des comportements fondés sur la 

compréhension réciproque, le respect et l’acceptation des différences, pour que le droit à l’identité 

soit reconnu et la coexistence amicale soit assurée. 

http://www.florekentertainment.org/up/?p=182
http://www.florekentertainment.org/up/?p=193
http://www.florekentertainment.org/up/?p=178
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 L’Europe de demain et les femmes   

 

Les expériences polonaises et françaises liées à l’esprit d’entreprise, l’innovation et la culture 

originale, l’idée de société solidaire et équitable 

Conférence et stands, novembre 2015, Paris 

Nous participons à la préparation d’un évènement unique avec la participation de femmes 

remarquables qui prennent part activement à la vie publique et sociale en Pologne, en France et dans 

toute l’Europe. Leur objectif commun et de susciter une réflexion sur le rôle des femmes et leurs 

perspectives dans le monde des affaires, l’art, la culture et dans le développement de la société 

civile. 

En s’inscrivant dans le mouvement de soutien à l’activation des femmes dans le domaine public et la 

promotion de la diversité, la conférence se fixe comme objectif de renforcer les liens franco-polonais 

dans l’Europe unie et de présenter aux Français les expériences polonaises relatives au combat pour 

la liberté, le dialogue, la résistance à la crise économique et à la protection du patrimoine culturel et 

artistique. Les stands d’organisations et d’entreprises dirigées par des femmes a pour but de créer 

une atmosphère où l’esprit d’entreprise des femmes est mis en avant. Ainsi, ils seront des sources 

d’inspiration mutuelle, de stimulation du développement d’initiatives communes de femmes et 

renforceront leur milieu, la compréhension mutuelle, le dialogue et la coopération. 

La conférence s’adresse aux organisations féminines et qui promeuvent les droits des femmes, aux 

personnes intéressées par la voix féminine et la solidarité entre les femmes, les milieux créatifs 

parisiens, les militants, les entrepreneurs, les journalistes et les institutions culturelles. Sont 

bienvenus aussi bien les représentants de la minorité polonaise que les Français qui s’intéressent à la 

Pologne contemporaine, à sa contribution à la stabilité de l’Europe, à son patrimoine intellectuel et 

culturel. 

 

 «Enrichissement par le partage – Éducation en faveur de l’intégration»  (2013 - 2015; public:  

Polonais habitant à l’étranger) – projet international. 

 

Il s’agit d’un projet mis en œuvre par des organisations partenaires représentant neuf pays de 

l’Union européenne qui avait pour but d’optimiser l’efficacité de la formation non-formelle des 

adultes concernant l’intégration européenne réalisé au niveau local : par les citoyens dans des 

situations quotidiennes, au travail et dans le cadre des loisirs. 

L'éducation en faveur de l'intégration (EDI) était un projet informel et ouvert,  mis en place par des 

organisations non-gouvernementales dirigées par la Polonia et les Polonais habitant à l'étranger dans 

les pays de l'Union européenne. Nous agissons pour une intégration active et harmonieuse en 

promouvant la Pologne et les Polonais.  

 

L’objectif était d’éliminer les attitudes et les comportements négatifs à l’égard de différentes 

minorités et de groupes défavorisés, de surpasser les stéréotypes et les préjugés et de promouvoir 

des comportements fondés sur la compréhension mutuelle, l’acceptation de l’autre et le respect des 

différences, ainsi que la reconnaissance du droit à sa propre identité qui conduisent à une 
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coexistence harmonieuse dont le fondement est la tolérance. La mise en place du projet a ainsi 

contribué à la résolution de problèmes essentiels et courants qui existent – avec une intensité 

différente – dans tous les pays d’Europe, parmi toutes les classes d’âge et dans tous les domaines. Le 

manque de sensibilisation, l’ignorance et les lacunes dans la formation civique des citoyens sont à 

l’origine de  ces problèmes. 

L’objectif a été atteint grâce aux échanges entre les organisations partenaires sur leurs propres 

expériences et aux échanges de bonnes pratiques. Le déroulement et les effets de la collaboration 

ont été immortalisés et diffusés à travers des expositions photographiques, des films, un blog 

(« Leçons d’intégration »), le profil du projet sur Facebook, le bulletin trimestriel BiulEDIn et la 

présente publication qui regroupe les meilleures pratiques, la description des méthodes et des 

formes pédagogiques ainsi que des conseils pratiques. 

 

KULT – Communiquer malgré les différences 

L’association Florek&Entertainment a organisé un concert atypique intitulé « Dialogue en dehors des 

différences » dont le but était de faire travailler ensemble des artistes de différentes nationalités en 

permettant un dialogue interculturel et ce sans passer par l’anglais. 

Ce concept suppose que chaque concert soit accompagné d’effets visuels qui complètent les paroles 

des chansons. Grâce à cette technique, des langues très différentes sont compréhensibles pour le 

public. 

Nous avons invité le groupe polonais Kult, très populaire à Varsovie, dont le concert s’est déroulé le 

12 octobre 2011 à Paris. Les effets visuels ont été préparés par Oxo-factory.      

 

Cindy Bao & The Danny D 

Nous avons organisé un duo polono-chinois composé de la chanteuse Cindy Bao et de Daniel 

Howorus. Plusieurs concerts ont eu lieu. Le premier s’est déroulé le jour de l’an en 2012.  

http://www.ipla.tv/Cindy-bao-the-danny-d/vod-5640736#/page_container 

 

Le deuxième concert a accueilli le nouvel an chinois dans le Palais de la culture et des sciences de 

Varsovie. Ils étaient accompagnés de nombreux artistes venus de Chine. 

Leur troisième apparition commune s’est faite le 5 juillet 2015 à Nice, dans le « Palais de la 

Méditerranée » en présence d’illustres invités, de représentants de la minorité chinoise et du 

président de l’UNESCO.  

Vernissages, expositions: 

Cire Dime  

La Galerie Mailletz 

Galerie Haracca 

Espace Pierrre Cardin «Business & Art» 

  

http://www.ipla.tv/Cindy-bao-the-danny-d/vod-5640736#/page_container
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Formes/méthodes pédagogiques pour adultes relatives à l’intégration 
 

Programme de formations, de conférences, de séminaires, d’ateliers et de clubs de discussion en 

polonais destinés aux Polonais en France et rencontres d’intégration entre Polonais et Français au 

cours de vernissages, concerts, spectacles et festivals. 

Publications: 

http://www.florekentertainment.org/up/?cat=27 

http://www.florekentertainment.org/up/?p=281 

http://www.florekentertainment.org/up/?p=285 

http://www.florekentertainment.org/up/?p=290 

 

Dans le cadre de l’EDI, j’ai organisé…. (informations sur le rassemblement en France) 

La rencontre des partenaires à Paris avait pour but de trouver des moyens pour éradiquer les 

attitudes négatives à l’égard de la minorité polonaise, lutter contre les stéréotypes sur les Polonais, 

éliminer les préjugés et soutenir des attitudes fondées sur la compréhension réciproque, le respect 

et l’acceptation des différences. 

La conférence intitulée « Made in Polska », dédiée à la mise en place d’une stratégie d’amélioration 

de l’image de la Pologne dans le monde et de promotion de la marque «Pologne», s’est déroulée 

dans une des salles de la mairie du 17e arrondissement de Paris. 

Elle a été complétée par le programme des «Journées européennes du patrimoine» -  une visite du 

palais de l’Élysée, de Versailles, des cours d’histoire illustrées par des œuvres l’art, des visites 

pédagogiques dans les ruelles les plus pittoresques de Paris. 

Ce rassemblement à Paris était le sixième, dans l’ordre chronologique, dans le cadre du projet et le 

dernier en 2014. Les représentants des organisations partenaires y ont participé. Le programme a été 

réalisé dans son intégralité et les objectifs du rassemblement ont été atteints : 

- L’organisation d’une nouvelle exposition photographique dans la mairie de Paris 

- La mise en place d’actions et de soutien mutuel pour un changement social 

- De nombreuses idées et méthodes sur la manière d’améliorer l’image de la Pologne dans le 

monde ont été présentées 

- Les actions, produits, résultats et objectifs atteints ont été analysés 

- Découverte de la culture et de l’art français et des minorités nationales en France à travers des 

attractions 

- Intégration des organisations partenaires 

- Planification de la collaboration future 

 

http://www.florekentertainment.org/up/?cat=27
http://www.florekentertainment.org/up/?p=281
http://www.florekentertainment.org/up/?p=285
http://www.florekentertainment.org/up/?p=290
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Que puis-je enseigner aux autres? Indications méthodiques / conseils pratiques 
 

Comment améliorer l’image de la Pologne? 

 

- Qu’est-ce que l’image d’un pays ? Qu’est-ce qui la façonne?  

- Quels sont les outils utilisés par les autorités de différents pays pour façonner cette image? De 

quels outils dispose la Pologne? 

- Quels sont les aspects géopolitiques qui influencent l’image de la Pologne? 

- Qu’est-ce que le marketing national de la Pologne ? De quelle manière la Pologne construit-elle sa 

marque? 

- Qu’est-ce que la promotion d’un pays? 

- Nos produits d’exportations. Les points forts (touristiques, économiques, sociaux, culturels, 

culinaires etc.) de la Pologne et leur perception dans le monde. 

- Les stéréotypes sur les Polonais et la Pologne. Quelle est leur origine? Est-il possible de les 

combattre? 

- Quelles valeurs la Pologne offre-t-elle au monde et est-il possible de bâtir un compromis autour 

d’elles? Qui devrait en donner l’impulsion? 

- Les immigrés polonais en tant qu’ambassadeurs de la Pologne. Études de cas. 

De quoi pouvons-nous être fiers ? Que pouvons-nous montrer?  

- L’immigration économique. 

- Les Polonais illustres et les succès polonais qui méritent d’être popularisés à travers le monde – 

domaine : d’innovation et esprit d’entreprise.  

- Les Polonais sont-ils plus entreprenants en Pologne ? Ou à l’étranger? Les conditions dans le pays 

en question ont-ils une influence sur l’esprit d’entreprise des Polonais? 

- L’innovation à la polonaise. La Pologne se limite-t-elle à importer ou exporte-t-elle également 

l’innovation? 

- Construire une marque. Quelle est la marque de notre pays, son caractère qui nous rend uniques et 

attirants parmi tous les 200 États du monde? 

- Pouvons-nous réinventer l’image de la Pologne ? Est-ce que cela vaut le coup ou serait-il préférable 

de bâtir sur les fondements existants? 

- Le manque de moyens marketing important est-il la cause principale des difficultés qu’a la Pologne 

pour bâtir une marque solide? 

- Collaboration entre les mondes de la recherche et des affaires, au sein du monde des affaires dans 

le but de promouvoir l’innovation et l’esprit d’entreprise – le modèle français. 

- Qu’est-ce que chaque Polonais peut apporter à la construction d’une image positive de notre pays  

à l’étranger? 
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