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Szanowni Państwo!

W 2010 roku w całej Europie uroczyście obcho-

dzono 10-lecie programu Grundtvig, programu 

finansowanego przez Komisję Europejską, 

wspierającego i rozwijającego niezawodową 

edukację dorosłych poprzez przyznawane 

dofinansowania na międzynarodowe projekty 

i mobilności. Biorą w nim udział organizacje działające w tym 

obszarze, ich pracownicy oraz słuchacze – osoby dorosłe, które 

dzięki udziałowi w działaniach edukacyjnych finansowanych przez 

program poprawiają jakość życia swojego, swoich rodzin, a często 

również pozytywnie wpływają na lokalną społeczność. 

W Polsce również świętowano okrągłą rocznicę realizacji programu 

Grundtvig, między innymi poprzez konkurs „Pierwsza Liga Grundtviga” 

dla beneficjentów programu oraz podczas uroczystej konferencji 

w grudniu 2010 roku. 

Część pierwsza niniejszej publikacji to ogólne podsumowanie 10 lat 

realizacji programu Grundtvig w Polsce, część druga jest poświę-

cona omówieniu rezultatów konkursu „Pierwsza Liga Grundtviga” 

(wraz z obszernymi cytatami z nagrodzonych prac), a ostatnia, 

trzecia, zawiera wywiady z wybranymi beneficjentami programu. 

Przedstawione w tych wywiadach działania edukacyjne są repre-

zentatywne dla wszystkich siedmiu akcji zdecentralizowanych 

programu Grundtvig i pokazują różnorodność jego obszarów te-

matycznych oraz grup docelowych. W opracowaniu znajdziecie 

Państwo przykłady działań realizowanych przez takie organizacje, 

jak: stowarzyszenia i organizacje edukacyjne, biblioteki, muzea 

i inne placówki kulturalne, centra popularnonaukowe, instytucje po-

mocy społecznej, zakłady karne. Odbiorcami tych działań są m.in.: 

dorośli słuchacze na terenach wiejskich, osoby niepełnosprawne, 

osoby starsze, rodzice, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych, młodz

i dorośli zagrożeni wykluczeniem społecznym, osoby osadzone 

w zakładach karnych.

Rok 2011 jest jedenastym rokiem realizacji programu Grundtvig; 

program jest już zatem nastolatkiem. Życzymy mu pełnego 

sukcesów dorastania, a wszystkim Państwu wspólnego z nim 

przeżywania najpiękniejszych lat jego młodości i dorosłości. 

Współtwórzmy przyszłość programu Grundtvig, a następnie 

razem cieszmy się jego efektami – w piętnaste, dwudzieste i każde 

następne jego urodziny!

Życzę Państwu przyjemnej lektury i inspiracji do udziału w progra-

mie Grundtvig.

Alina Respondek

Zastępca Dyrektora Programu „Uczenie się przez całe życie”

ds. Programu Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa, lipiec 2011

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy publikację poświęconą jednemu 

z mniej znanych programów edukacyjnych 

Unii Europejskiej, choć to patron właśnie tego 

programu był twórcą idei uczenia się przez 

całe życie. To dzięki niemu edukację dorosłego 

człowieka zaczęto postrzegać jako niezwykle 

ważny czynnik rozwoju osobistego i społecznego.

Program Grundtvig jest szczególnie ważny w obliczu nieuchronnego 

procesu starzenia się społeczeństw europejskich. Polska i Europa 

stoją przed koniecznością odpowiedzi na to wyzwanie. Wszyscy 

musimy być gotowi do częstych zmian pracy oraz powinniśmy 

stale rozwijać swoje kompetencje. Jest to warunek konieczny 

w związku z rozwojem nowych technologii, dynamicznymi zmianami 

społecznymi i na rynkach pracy oraz z postępującą globalizacją.

Polska jest obecnie krajem relatywnie młodym, ale w przyszłości 

proces starzenia się populacji będzie zapewne gwałtowny. Musimy 

dążyć do pełniejszego wykorzystania potencjału wszystkich osób, 

dla których niewystarczające umiejętności i ograniczone możliwości 

ich uzupełniania stanowią główne przyczyny braku aktywności 

zawodowej i społecznej. Dotyczy to zarówno osób relatywnie 

młodych, z niższymi kwalifikacjami albo z grup wymagających 

szczególnego wsparcia, jak i osób starszych, które zakończyły już 

karierę zawodową.

Program Grundtvig ma niezwykłe znaczenie dla wspierania 

podnoszenia kompetencji w procesie uczenia się przez całe 

życie oraz dla walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. 

Środki finansowe programu Grundtvig zapewniają pomoc osobom 

dorosłym w rozwijaniu własnych kompetencji i promują współpracę 

w zakresie edukacji. Poprzez wspieranie mobilności i niezawodowej 

edukacji dorosłych program daje szansę na wykorzystanie 

potencjału wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Zapraszam serdecznie do lektury, której motywem przewodnim jest 

pytanie zadane beneficjentom: „Gdyby nie Grundtvig, to…?”.

Marcin Rolnik

Dyrektor Programu „Uczenie się przez całe życie”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa, lipiec 2011
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10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG
        W  W POLSCE

W ciągu całego życia nie przeżyłam tylu sytuacji, nie zdobyłam 

takiego doświadczenia, ile przeżyłam w ciągu dwóch lat 

trwania projektu.

Dziesięciolecie programu Grundtvig w Europie, obchodzone w roku 

2010, było okazją do podsumowań, uroczystości i do czynienia pla-

nów na przyszłość. Niniejszy wstęp ma za zadanie pokrótce opi-

sać najważniejsze wydarzenia rocznicowe, przybliżyć założenia 

programu oraz pokazać zakres jego działań i jego rozwój przez 

ostatnie 10 lat.

Dlaczego Grundtvig?

Jesienią 2000 roku składane były pierwsze wnioski o dofinansowanie 

w rozpoczynającym się wówczas programie Grundtvig, dotyczącym 

wspierania niezawodowej edukacji dorosłych. Istniały już wtedy pro-

gramy rozwijające inne sektory edukacji: wyższą (Erasmus), szkolną 

(Comenius), zawodową (Leonardo da Vinci). Program Grundtvig, choć 

dotyczący uczenia się największej grupy osób – wszystkich doro-

słych, czyli około 80% populacji Europy, został wdrożony jako ostatni 

z czterech sektorowych programów edukacyjnych i niestety ma naj-

mniejszy budżet.

Program wziął swą nazwę od nazwiska duńskiego duchownego, filo-

zofa i pedagoga, twórcy koncepcji uczenia się przez całe życie i autora 

idei uniwersytetu ludowego Mikołaja Fryderyka Seweryna Grundtviga, 

urodzonego w roku 1783 i żyjącego blisko 89 lat. Dzięki Grundtvigowi 

nastąpiły zmiany w podejściu do edukacji, w tym edukacji dorosłe-

go człowieka, zaczęto postrzegać edukację jako czynnik osobistego 

i społecznego rozwoju, poprawy jakości życia. Zauważono, że rozwój 

społeczny nie jest tylko sprawą gospodarki, a ekonomiczny wzrost 

nie zaistnieje bez wykształconego, świadomego i szczęśliwego 

społeczeństwa. 

Co leżało u podstaw decyzji o stworzeniu tego programu, oprócz idei 

Mikołaja Grundtviga? Otóż policzono, jak wiele osób dorosłych w Eu-

ropie nie ukończyło szkoły, ma braki w wykształceniu ogólnym, nie 

zna nie tylko języków obcych, ale języka kraju, w którym mieszka, ma 

trudności w liczeniu i normalnym funkcjonowaniu we współczesnym 

społeczeństwie. Dodano do tego wyzwania związane z problemami 

starzejącego się społeczeństwa Europy, z koniecznością tworzenia 

alternatywnych form uczenia się dorosłych oraz wyzwania związane 

z migracjami, a także potrzebę zapobiegania i zwalczania poprzez 

edukację wszelkiego rodzaju wykluczenia społecznego i biedy. I oka-

zało się, że szansą na rozwiązanie tych problemów jest tworzenie 

możliwości współpracy międzynarodowej w obszarze niezawodowej 

edukacji dorosłych. I właśnie na te potrzeby i wyzwania przez ostat-

nie 10 lat odpowiadał program Grundtvig. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że program Grundtvig wspierał i wspie-

ra przede wszystkim uczenie się tych grup dorosłych, które wymaga-

ją szczególnego wsparcia, mają specjalne potrzeby edukacyjne i są 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Najczęściej reprezentowana 

w programie Grundtvig jest edukacja pozaformalna i nieformalna, ale 

są również działania realizowane przez instytucje należące do sektora 

formalnej niezawodowej edukacji dorosłych. 

Obchody 10-lecia w Europie i w Polsce

Europa świętowała 10 lat wspierania europejskiej współpracy w zakre-

sie niezawodowego uczenia się osób dorosłych, w tym 10 lat wymiany 

doświadczeń, szukania rozwiązań dotyczących problemu starzejące-

go się społeczeństwa, a także tworzenia lepszych i nowych dróg do 

zwiększania wiedzy oraz kompetencji osób dorosłych. 

Obchody zainaugurowała – w styczniu 2010 roku w Brukseli – konfe-

rencja podsumowująca dokonania programu pt. „Dekada europejskich 

innowacji w edukacji dorosłych”. Kolejna konferencja (w lutym w Buda-

peszcie) upowszechniała tematykę edukacji w więzieniach– „Wzmac-

nianie współpracy europejskiej w obszarze edukacji w więzieniach”. 

Trzecia i najważniejsza europejska konferencja z okazji 10-lecia pro-

gramu odbyła się we wrześniu w Kopenhadze, mieście Mikołaja Grund-

tviga – „Współpraca europejska w uczeniu się dorosłych – kształtowa-

nie przyszłości”. Przyniosła ona konkretne propozycje na przyszłość 

– dyskutowano na temat wyzwań stojących przed uczeniem się doro-

słych w najbliższych latach oraz rozważano najlepsze rozwiązania dla 

kształtu przyszłego unijnego programu edukacyjnego w tym obszarze. 

Uczestnikami konferencji byli europejscy eksperci i decydenci w ob-

szarze edukacji dorosłych, beneficjenci programu Grundtvig, a także 

przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Eduka-

cji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i Narodowych Agencji w krajach 

uczestniczących w programie.

Polska Narodowa Agencja zorganizowała uroczystą konferencję z oka-

zji 10-lecia programu Grundtvig w Polsce. Odbyła się ona 10 grudnia 

w Warszawie i zgromadziła beneficjentów programu, jego przyjaciół, 

przedstawicieli decydentów i osoby współpracujące z programem. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław 

Sielatycki w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję podkreślił 

znaczenie niezawodowej edukacji dorosłych w dobie szybkich zmian 

demograficznych, społecznych i technologicznych. Podczas pierw-

szej części konferencji wspominano kolejne etapy rozwoju programu 

Grundtvig i przedstawiano typowe działania wspierane przez program 

w Polsce przez ostatnie 10 lat: uczenie się seniorów, rodziców i rozwój 

rodzin, uczenie się dorosłych na terenach wiejskich, w zakładach kar-

nych oraz w placówkach takich jak biblioteki publiczne. Druga część 

spotkania poświęcona była rozstrzygnięciu konkursu dla beneficjen-

tów „Pierwsza Liga Grundtviga”, który Narodowa Agencja ogłosiła 

w czterech kategoriach: najlepszy słuchacz, pracownik, organizacja 

oraz plakat. Zarówno podczas wręczania nagród, jak i wcześniejszych 

wspomnień i prezentowania przykładów najlepszej praktyki uczestni-

cy konferencji usłyszeli wiele przykładów pokazujących, jak program 

Grundtvig pomógł rozwinąć się zarówno dorosłym słuchaczom, jak 

Program Grundtvig, choć 
dotyczący uczenia się 

największej grupy osób 
– wszystkich dorosłych, 

czyli około 80% populacji 
Europy, był wdrożony 

jako ostatni z czterech 
sektorowych programów 

edukacyjnych i niestety 
ma najmniejszy budżet.

51-letnia lublinianka, 

słuchaczka Projektu Partnerskiego Grundtviga

W roku 2010 w całej Europie 
uroczyście celebrowano 

10-lecie programu, zarówno 
na międzynarodowych 

konferencjach, jak 
i w każdym kraju 
uczestniczącym 

w programie.

Przedruk z Info Letter 
– Information on Adult 
Education and Lifelong 
Learning in Europe, 
nr 6/2010 
dzięki uprzejmości 
Dr Michaela Sommer. 
Autor: Gerhard Mester
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i organizacjom i ich pracownikom (wyniki konkursu zostały podane 

w drugiej części publikacji). Na zakończenie konferencji odśpiewano 

„Sto lat” 10-latkowi i skonsumowano urodzinowy tort, udekorowany 

specjalnym logo na 10-lecie programu Grundtvig w Polsce.

 

Rozwój programu Grundtvig

Program Grundtvig funkcjonował w latach 2000-2006 jako część 

programu Socrates II. Wówczas składał się z zaledwie trzech ak-

cji zdecentralizowanych zarządzanych przez Narodowe Agencje 

w krajach uczestniczących w programie (Projekty Partnerskie, Wi-

zyty Przygotowawcze i Wyjazdy edukacyjne kadry) oraz trzech akcji 

scentralizowanych zarządzanych przez Komisję Europejską. 

W początkowej fazie realizacji programu uczestniczyło w nim 30 

państw: 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej, 12 krajów kan-

dydujących do Unii oraz 3 kraje EFTA/EOG – Islandia, Liechtenstein 

i Norwegia. 

W 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, co wiązało się 

ze znaczącym – ponad dwukrotnym – wzrostem budżetu na akcje 

zdecentralizowane programu Grundtvig. W tym samym roku do 

programu dołączyła także Turcja, stając się tym samym 31. krajem 

w nim uczestniczącym.

W 2007 roku rozpoczęła się nowa siedmioletnia edycja programu 

Grundtvig, teraz już w ramach programu „Uczenie się przez całe ży-

cie”. W skład programu „Uczenie się przez całe życie” wszedł, oprócz 

dotychczasowych programów reprezentujących różne sektory edu-

kacji (Erasmus, Comenius i Grundtvig), istniejący dotychczas od-

dzielnie program Leonardo da Vinci, tym samym umożliwiając lep-

szą współpracę wszystkich sektorów oraz oferując potencjalnym 

beneficjentom zdecydowanie pełniejszą ofertę. 

Istotna zmiana w programie nastąpiła w roku 2009 – wprowadzono 

aż 4 nowe akcje zdecentralizowane, znacznie poszerzając możli-

wości współpracy europejskiej w obszarze niezawodowej edukacji 

dorosłych oraz mobilności edukacyjnych kadry i dorosłych słucha-

czy. Tak znaczne poszerzenie oferty programu Grundtvig spowodo-

wało również bardzo wyraźny wzrost jego budżetu. Cały program 

Grundtvig w Europie otrzymał więcej funduszy, a polski budżet 

wzrósł o 60%. Jakie nowe możliwości zaoferowano? Wprowadzono, 

oprócz dwuletnich wielostronnych Projektów Partnerskich Grundtvi-

ga, również dwuletnie, ale jedynie dwustronne Projekty Wolontariatu 

Seniorów. Dotychczasowa oferta wyjazdów szkoleniowych dla osób 

pracujących w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych rozsze-

rzyła się z jednej akcji do trzech. Odtąd można korzystać z wyjazdów 

na minimum 5-dniowe zorganizowane kursy, na kilkudniowe semi-

naria/konferencje i maksymalnie 12-tygodniowe praktyki typu job 

shadowing oraz na nawet blisko roczne Asystentury Grundtviga.

W 2010 roku do krajów uprawnionych w programie dołączyły Chor-

wacja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii – ta ostatnia 

na rok, a w roku 2011 także Szwajcaria. 

Przez te wszystkie lata systematycznie rosła liczba wniosków skła-

danych w ramach programu Grundtvig – zarówno w Polsce, jak 

i w całej Europie. Na szczęście towarzyszył temu wzrost budżetu 

programu. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

Grundtvig w Europie zwiększyły się prawie siedmiokrotnie – z 9 mi-

lionów euro w roku 2000 do 62 milionów euro w roku 2010. Jeszcze 

dynamiczniej wzrósł budżet akcji zdecentralizowanych programu 

Grundtvig w Polsce – od niewiele ponad 180 tysięcy euro w roku 2001 

do blisko 2,5 miliona euro w roku 2010. A w roku 2011 budżet przekra-

cza już 3 miliony euro. Wzrost jest zatem siedemnastokrotny!

W naturalny sposób wzrostowi budżetu i popularności programu 

towarzyszył wzrost liczby składanych i akceptowanych wniosków 

o dofinansowanie. Polska jest w czołówce krajów europejskich, jeśli 

chodzi o liczbę składanych i zaakceptowanych wniosków o dofi-

nansowanie. Dotychczas, wliczając dane z jedenastego roku trwa-

nia programu, w Polsce złożono około 4 tysięcy wniosków, z czego 

blisko połowa została zaakceptowana do realizacji.

Różnorodność i osiągnięcia 
programu Grundtvig w Polsce

Działania dofinansowane z programu Grundtvig w Polsce były 

i są realizowane najczęściej przez stowarzyszenia, fundacje, ale też 

placówki kultury, centra popularnonaukowe, Uniwersytety Trzeciego 

Wieku, Centra Kształcenia Ustawicznego, jednostki penitencjarne, 

urzędy, władze samorządowe, domy pomocy społecznej i inne in-

stytucje publiczne, do których zadań należy prowadzenie, organi-

zowanie lub nadzorowanie szeroko rozumianej niezawodowej edu-

kacji dorosłych. 

Jednym z większych sukcesów programu Grundtvig w Polsce było 

wsparcie bibliotek publicznych jako centrów niezawodowej edu-

kacji dorosłych. W 2007 roku projekt READCOM realizowany przez 

Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy znalazł się w gronie 20 najlepszych projektów europej-

skich finansowanych z programu Grundtvig, zaprezentowanych 

w okolicznościowej publikacji wydanej przez Komisję Europejską 

„Historie sukcesu”. Wkrótce potem następne biblioteki zaczęły z po-

wodzeniem realizować projekty w programie Grundtvig. Wojewódz-

ka Biblioteka Publiczna w Krakowie z wielkim sukcesem wspiera 

uczenie się przez seniorów nowych technologii informacyjno-komu-

nikacyjnych, realizując nie tylko Projekty Partnerskie Grundtviga, ale 

i projekty w akcjach scentralizowanych. Biblioteka zdobyła pierw-

sze miejsce w kategorii „organizacja” w konkursie „Pierwsza Liga 

Grundtviga” zorganizowanym z okazji obchodów 10-lecia programu. 

Kolejną biblioteką korzystającą z wielkim powodzeniem z funduszy 

akcji Projekty Partnerskie Grundtviga jest Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – wywiad z przed-

stawicielem tej instytucji znajduje się w trzeciej części publikacji. 

Opisując udział bibliotek w programie Grundtvig, nie można pomi-

nąć drugiego bardzo ważnego typu placówki kulturalnej, często 

korzystającego z oferty programu – muzeum. Pracownicy muze-

ów, a także centrów popularnonaukowych korzystają zwłaszcza 

z edukacyjnych wyjazdów indywidualnych. Refleksje przedstawi-

cielki Muzeum Historycznego Miasta Krakowa po powrocie z prakty-

ki w podobnym muzeum w Niemczech można przeczytać w ostat-

niej części publikacji.

Spektakularnym sukcesem, tym razem w ramach akcji scentralizo-

wanych programu Grundtvig, było przyznanie w roku 2003 przez 

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych nagrody Grundtvig 

Award projektowi współrealizowanemu przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Sopocie. Była to pierwsza edycja tego konkursu, 

którego celem, do dnia dzisiejszego, jest nagradzanie najlepszych 

europejskich inicjatyw w zakresie edukacji dorosłych. Nagrodzony 

wówczas projekt nosił tytuł „Wykorzystanie potencjału kobiet po-

wracających do zatrudnienia”. Jego celem było wsparcie kobiet po-

wracających na rynek pracy – szczególnie kobiet będących w bar-

dzo trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej – poprzez organizowane 

dla nich kursy mentorskie, kursy z zakresu wykorzystania kompu-

tera i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. Kontynuacją działań 

edukacyjnych CKU na rzecz kobiet wymagających szczególnego 

wsparcia były m.in. zorganizowane w maju 2010 roku edukacyjne 

Warsztaty Grundtviga skierowane do kobiet żyjących w rodzinach, 

w których występuje zjawisko przemocy. Wywiad z realizatorami 

warsztatów znajduje się w trzeciej części publikacji. 

Tematyka edukacji rodziców, zwłaszcza z rodzin z problemami, 

jest często obecna w projektach dofinansowanych z programu 

Grundtvig. Pierwszą nagrodę w konkursie „Pierwsza Liga Grundtvi-

ga” zdobyła słuchaczka Projektu Partnerskiego Grundtviga realizo-

wanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie. Cała 

nagrodzona praca – pokazująca wpływ uczestnictwa w projekcie 

na rozwój matki ośmiorga dzieci – zacytowana jest w drugiej części 

publikacji. W ostatniej jej części można natomiast znaleźć wywiady 

z przedstawicielami organizacji, które wspierają rozwój rodziców, 

między innymi dzięki funduszom programu Grundtvig: Młodzieżo-

wy Ośrodek Socjoterapii z Ostrowca Świętokrzyskiego zrealizował 

projekt partnerski, natomiast przedstawicielka kadry warszawskiej 

Fundacji Dzieci Niczyje skorzystała z wyjazdu edukacyjnego, który 

okazał się wyraźną inspiracją do jeszcze lepszej pracy z rodzicami.

Od początku realizacji programu Grundtvig w Polsce przywiązy-

wano szczególną wagę do wspierania przedsięwzięć na rzecz 

edukacji seniorów. W ciągu 10 lat dofinansowano wiele projektów 

i wyjazdów indywidualnych kadry, które miały na celu wsparcie tej 

grupy docelowej. Wśród realizatorów tego typu działań znalazły się 

przede wszystkim Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale też stowarzy-

szenia i fundacje. Przykłady tych działań zostały opisane w specjal-

nie na ten temat wydanej dwujęzycznej publikacji pt. „Europa se-

niorom – seniorzy Europie”, a także były szczegółowo omawiane na 

seminarium tematycznym programu Grundtvig, zorganizowanym 

w 2009 roku w Warszawie. Narodowa Agencja zorganizowała tak-

że w tym samym roku seminarium kontaktowe dla 50 przedstawi-

cieli europejskich organizacji zainteresowanych tematyką edukacji 

i aktywizacji osób starszych oraz chcących nawiązać współpracę 

w tym obszarze. Seminarium odbyło się w Gdańsku. Pierwsze pro-

jekty Grundtviga o tej tematyce realizował Uniwersytet Trzeciego 

Wieku przy Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie Stowarzyszenie 

„Akademia Pełni Życia” z Krakowa oraz inne UTW, w tym Towarzy-

stwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka 

Chopina, którego przedstawiciel udzielił wywiadu zamieszczonego 

w trzeciej części publikacji. W niniejszym opracowaniu zaprezen-

towano kilka innych odniesień do tej tematyki – np. w części opi-

sującej konkurs „Pierwsza Liga Grundtviga” znajdują się fragmenty 

nagrodzonej pracy słuchaczki – seniorki uczestniczącej w projekcie 

realizowanym przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astro-

nomiczne, natomiast w części trzeciej można znaleźć wywiady 

z realizatorami Projektów Wolontariatu Seniorów, których uczestni-

kami są wolontariusze pracujący na rzecz młodszych pokoleń.

Wykres 1.  Wzrost budżetu programu Grundtvig w Europie 

w latach 2000-2010
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Wykres 2.  Wzrost budżetu akcji zdecentralizowanych programu Grundtvig 

w Polsce w latach 2001-2011
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Bardzo wiele działań finansowanych z programu Grundtvig jest 

poświęconych dorosłym osobom niepełnosprawnym. Działania te 

są realizowane ze szczególnym zaangażowaniem i pasją, zarówno 

przez pracowników, jak i niepełnosprawnych słuchaczy. Z powo-

dzeniem w programie uczestniczyły m.in.: Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Oddziały w Gdańsku 

i Szczecinie), Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej 

„Śmiałek” z Poznania, Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewi-

domych i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

SPON z Sopotu. Wywiady z przedstawicielami ostatnich trzech or-

ganizacji znajdują się w trzeciej części opracowania. 

Kolejną szczególną grupą docelową wspieraną przez program 

Grundtvig są instytucje obejmujące swoją pracą edukacyjną oso-

by, które weszły w konflikt z prawem. Pierwszym zakładem karnym, 

który podjął współpracę w ramach programu, był Zakład Karny 

w Rzeszowie. Program wspiera zarówno działania skierowane do 

kadry zajmującej się osobami osadzonymi, ich rodzin, jak również 

do samych osadzonych. W projektach realizowanych przez zakła-

dy karne duży nacisk kładzie się na przygotowanie osadzonych do 

powrotu do społeczeństwa po odbyciu kary pozbawienia wolności. 

W ostatnich latach aktywnymi beneficjentami programu są np. Ze-

spół Szkół nr 4 przy Zakładzie Karnym w Płocku oraz Zakład Karny 

w Gębarzewie. Prace plastyczne (wyróżnione plakaty) słuchaczy Pro-

jektu Partnerskiego Grundtviga realizowanego przez ten ostatni Za-

kład można znaleźć w drugiej części publikacji, natomiast w części 

trzeciej znajduje się wywiad z przedstawicielem kadry tej placówki.

Grundtvig służy integracji europejskiej, lepszemu poznaniu odmien-

ności różnych kultur, nauce języków obcych, wspiera postawy tole-

rancji, uczy o dziedzictwie kulturowym i historii narodów, umożliwia 

rozwój osobisty poprzez ekspresję kulturową. Tematyka integra-

cji europejskiej, tolerancji, interkulturowości, czasem połączona 

z uczeniem się kreatywności artystycznej, jest bardzo często obec-

na w działaniach objętych dofinansowaniem programu Grundtvig. 

Zagadnienia te są tematem bardzo wielu projektów, praktycznie 

wszystkich Warsztatów Grundtviga oraz również wielu indywidu-

alnych wyjazdów edukacyjnych. W niniejszej publikacji tematy te 

można odnaleźć w cytowanych nagrodzonych w konkursie pra-

cach oraz w wywiadach np. z przedstawicielami organizacji, które 

przeprowadziły Warsztaty Grundtviga (warsztat o tematyce kultury 

żydowskiej zrealizował Poleski Ośrodek Sztuki z Łodzi, a warsztat 

o dialogu i pojednaniu – warszawskie Centrum Edukacji EDUZ) oraz 

w wywiadzie z przedstawicielką wrocławskiego Centrum Inicjatyw 

UNESCO, beneficjentką Asystentury Grundtviga. Bardzo ciekawym 

przykładem edukacji i integracji europejskiej są działania realizowa-

ne przez Polski Związek Esperantystów Zarząd Główny w Nowym 

Sączu i polski oddział Międzynarodowego Związku Nauczycieli 

Esperantystów ILLEJ. Organizacje te zrealizowały Projekt Partnerski 

Grundtviga i Asystenturę Grundtviga. Na podkreślenie zasługuje fakt, 

że polscy realizatorzy tych działań nie znali innego niż esperanto ję-

zyka, w którym mogliby się dobrze porozumieć z partnerami w pro-

jekcie i organizacją goszczącą, zatem znajomość esperanto była 

rzeczywistym czynnikiem umożliwiającym współpracę europejską 

i jednocześnie impulsem do tej współpracy. Fragmenty dwóch na-

grodzonych prac – zdobywców pierwszego miejsca w kategorii 

„pracownik” i drugiego w kategorii „słuchacz” zostały opublikowane 

w drugiej części publikacji. 

Tematyka edukacji dorosłych na terenach wiejskich była jedną 

z pierwszych poruszonych w Projektach Partnerskich Grundtviga 

w Polsce. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno” z Grzybo-

wa w województwie mazowieckim, doskonale znające i praktykują-

ce idee Mikołaja Grundtviga, w tym duński model szkoły ludowej, już 

w 2001 roku rozpoczęło pierwszy projekt partnerski, a następnie re-

alizowało już duże projekty w akcjach scentralizowanych programu 

Grundtvig. Refleksje przedstawicielki „Ziarna” znajdują się w trzeciej 

części opracowania.

Garść danych o realizacji akcji 
programu Grundtvig w Polsce

Poniżej przedstawiono podstawowe dane odnośnie liczby wnio-

sków złożonych i zaakceptowanych w poszczególnych akcjach 

programu Grundtvig w Polsce. Dla tych Czytelników, którzy są mniej 

zaznajomieni z programem Grundtvig, dodano krótką informację 

o założeniach każdej akcji. Najpierw zaprezentowano trzy akcje 

istniejące od początku programu – pierwsze wnioskowanie w roku 

2001 – a następnie nowe akcje wprowadzone w roku 2009.  

Projekty Partnerskie Grundtviga

Jest to największa akcja programu Grundtvig, „konsumująca” ok. 

70% budżetu programu w Polsce i jedna z trzech akcji istniejących 

od początku realizacji programu. Pierwsze wnioski do Narodowych 

Agencji w poszczególnych krajach europejskich składano w roku 

2001 i w tym samym roku rozpoczęto realizację pierwszych projek-

tów partnerskich. 

Projekty Partnerskie Grundtviga to dwuletnie wielostronne projek-

ty na niewielką skalę, których głównym celem jest wymiana do-

świadczeń w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych minimum 

trzech organizacji partnerskich z minimum trzech europejskich 

krajów. Projekty te są zorientowane raczej na proces niż na wypra-

cowanie innowacyjnego produktu, a nieodzownym elementem ich 

realizacji są wzajemne wizyty pracowników i słuchaczy w organi-

zacjach partnerskich. Przeznaczone są raczej dla mniejszych orga-

nizacji, mniej doświadczonych we współpracy międzynarodowej. 

Wśród tematów projektów znajdują się zagadnienia dotyczące nie-

zawodowej edukacji takich grup docelowych, jak rodzice, dorosłe 

osoby niepełnosprawne, seniorzy, mieszkańcy terenów wiejskich, 

osoby osadzone, ale także zagadnienia związane z nauką języków 

obcych, uczeniem się technologii informatyczno-komunikacyjnych, 

edukacją interkulturową, obywatelską, konsumencką, międzypoko-

leniową, kulturową i artystyczną.

Przez jedenaście lat do Narodowej Agencji w Polsce wpłynęło 1626 

wniosków – od 26 w roku 2001 do 287 w roku 2011, z czego do re-

alizacji przeznaczono około 43% – od 17 w pierwszym roku do 111 

w ostatnim. W całej Europie w tej samej akcji złożono około 32 tysię-

cy wniosków, zatem w Polsce składanych jest około 5% wszystkich 

wniosków. Z trzech akcji istniejących od roku 2001 ta rozwija się naj-

bardziej dynamicznie.

Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych

Jest to akcja istniejąca od początku trwania programu Grundtvig, 

umożliwiająca przedstawicielom kadry pracującej w obszarze nie-

zawodowej edukacji dorosłych zagraniczne wyjazdy edukacyjne. 

Do roku 2008 wyjazdy obejmowały kursy doskonalące, seminaria/

konferencje i praktyki typu job shadowing, ale po zmianach wpro-

wadzonych w programie w roku 2009 akcja pozwala uczestniczyć 

tylko w formach kursowych trwających od 5 dni do 6 tygodni. Ak-

cja cieszy się dużym, aczkolwiek w niektórych latach zmiennym, 

zainteresowaniem, jednak liczba składanych wniosków znacznie 

przekracza możliwości finansowania. Przez te wszystkie lata naj-

większą grupą wnioskodawców byli nauczyciele języków obcych, 

głównie języka angielskiego. 

W ostatnich latach liczba zaakceptowanych wniosków wynosi 

średnio 80 rocznie. Przez 10 lat przedstawiciele kadry dla edukacji 

dorosłych w Polsce złożyli blisko 1290 wniosków, a zrealizowali po-

nad 500 wyjazdów edukacyjnych. 

Wizyty Przygotowawcze Grundtviga

Jest to trzecia akcja istniejąca od początku trwania programu 

Grundtvig. Jej celem jest umożliwienie przedstawicielom organi-

zacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych odbycia 

kilkudniowych indywidualnych wyjazdów do przyszłej organizacji 

partnerskiej w projekcie Grundtviga lub na seminarium kontaktowe, 

w którym uczestniczy wielu przedstawicieli europejskich instytu-

cji zainteresowanych daną tematyką. Podczas kilkudniowej wizyty 

partnerzy poznają się i omawiają założenia przyszłego projektu. 

Najskuteczniejsze, pod względem jakości przygotowywanych póź-

niej projektów, są wyjazdy na seminaria kontaktowe, organizowane 

przez Narodowe Agencje w poszczególnych krajach uczestniczą-

cych w programie. W ostatnich latach liczba akceptowanych w Pol-

sce wniosków waha się w okolicach 50-60, co stanowi stosunkowo 

wysoki odsetek składanych wniosków. Przez 10 lat przedstawiciele 

polskich organizacji złożyli prawie 420 wniosków na wizyty przygo-

towawcze, a zrealizowali blisko 320 wyjazdów.

Warsztaty Grundtviga

Jest to akcja wprowadzona w 2009 roku i przez trzy lata istnie-

nia cieszy się w Polsce coraz większą i dynamicznie wzrastającą 

popularnością. Celem Warsztatów Grundtviga jest umożliwienie 

dorosłym słuchaczom w Europie wzięcia udziału w edukacyjnych 

warsztatach tematycznych odbywających się w innym kraju eu-

ropejskim. Warsztaty trwają od 5 do 10 dni i organizowane są dla 

10-20 dorosłych słuchaczy przyjeżdżających indywidualnie z za-

granicy. Uczestnicy z Europy bardzo chętnie przyjeżdżają do Polski 

na warsztaty i niezwykle wysoko oceniają ich tematykę oraz jakość 

realizacji. Tematyka polskich warsztatów jest bardzo różnorodna 

– od nauki języka polskiego dla obcokrajowców, poprzez warsztaty 

artystyczne, wokalne, rękodzielnicze i taneczne, dotyczące sztuki, 

dramy czy tematyki żydowskiej, a na warsztatach treningu pamięci 

dla seniorów kończąc.

Przez 3 lata liczba złożonych w Polsce wniosków wzrosła z 34 

w roku 2009, przez 60 w roku 2010 do 96 w roku 2011. Niestety, 

z powodu ograniczeń budżetowych liczba zaakceptowanych do re-

alizacji warsztatów wynosi średnio nieco ponad 20 rocznie.

 

Projekty Wolontariatu Seniorów

Akcja istnieje od 2009 roku. Projekty Wolontariatu Seniorów mają 

na celu dwuletnią współpracę dwóch organizacji partnerskich 

z dwóch krajów europejskich w obszarze wolontariatu seniorów 

i jednym z ich głównych zadań jest wymiana grup wolontariuszy 50+. 

Wolontariusze są przygotowywani do wyjazdu, ich praca za granicą 

trwa kilka tygodni i jest okazją zarówno do uczenia się, jak i dzielenia 

się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Projekty mają 

pomóc rozwinąć działalność związaną z wolontariatem seniorów 

i stałą europejską współpracę w tym obszarze. Przykładami działań, 

jakie wykonują wolontariusze, są: praca z osobami niepełnospraw-

nymi, na rzecz ośrodków socjalnych, młodzieży w trudnej sytuacji 

życiowej, seniorów i innych potrzebujących, działania proekologicz-

ne oraz nauczanie języka ojczystego wolontariusza lokalną spo-

łeczność w kraju goszczącym.

Wykres 3.  Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków w akcji Projekty 

Partnerskie Grundtviga w latach 2001-2011 w Polsce
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Liczba projektów realizowanych w Europie w tej akcji nie jest duża, 

ale Polska ma bardzo znaczący w niej udział. Przez pierwsze 

3 lata realizacji akcji w Polsce złożono 48 wniosków: 13 wniosków 

w pierwszym roku, 12 w drugim i aż 23 wnioski w 2011 roku, będą-

cym Europejskim Rokiem Wolontariatu. W wyniku procesu selekcji 

do realizacji w Polsce zaakceptowano: 6 projektów w roku 2009, 

również 6 z selekcji roku 2010 i 9 z selekcji roku 2011. 

Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych

Akcja została wprowadzona w 2009 roku, a jej celem jest umożliwie-

nie indywidualnych wyjazdów edukacyjnych za granicę przedsta-

wicielom kadry edukacji dorosłych, a także studentom zbliżającym 

się do końca studiów z zakresu edukacji dorosłych na seminaria, 

konferencje lub praktyki typu job shadowing. Wyjazd może trwać 

od 1 dnia do 12 tygodni. Możliwość tego typu wyjazdów istniała też 

przed rokiem 2009, ale nie w formie wydzielonej akcji programu. 

Powstanie tej nowej akcji spowodowało zwiększenie liczby osób 

wybierających taką – pozakursową – formę mobilności edukacyjnej. 

Godny podkreślenia jest fakt, że akcja ta charakteryzuje się stosun-

kowo wysoką jakością składanych wniosków. Wśród beneficjentów 

tej nowej akcji są często osoby działające na rzecz dorosłych osób 

niepełnosprawnych, pracownicy centrów popularnonaukowych 

i edukatorzy pracujący na rzecz rodzin.

W pierwszych dwóch latach w Polsce złożono w tej akcji po 33 

wnioski, a zaakceptowano odpowiednio 30 i 32. W roku 2011 selek-

cja nie jest ukończona. 

Asystentury Grundtviga

Jest to czwarta z wprowadzonych w roku 2009 akcji i trzecia do-

tycząca mobilności kadry edukacyjnej dorosłych. Otworzyła zupeł-

nie nowe możliwości wyjazdów dla osób pracujących w obszarze 

edukacji dorosłych. Asystentury to dłuższe pobyty – od ponad 12 

do 45 tygodni – przedstawicieli kadry edukacji dorosłych, a także 

studentów zbliżających się do końca studiów z zakresu edukacji 

dorosłych w zagranicznej organizacji edukacji dorosłych. Asystent 

może pełnić pomocniczą rolę, asystując w nauczaniu lub zarządza-

niu organizacją, jak również może być ekspertem odpowiedzialnym 

za jedno lub więcej szkoleń albo wybrany aspekt zarządzania orga-

nizacją. Wśród beneficjentów tej akcji są m.in. eksperci w edukacji 

kulturalnej i artystycznej i trenerzy w zakresie edukacji międzykultu-

rowej, artystycznej i obywatelskiej. Jednym z zadań wykonywanych 

przez asystentów Grundtviga w organizacji goszczącej często jest 

pomoc w zarządzaniu europejskimi projektami edukacyjnymi. 

Akcja ta nie jest tak popularna jak pozostałe dwie akcje mobilności 

edukacyjnych kadry, gdyż trudno jest osobom z pewnym stażem i 

zobowiązaniami służbowymi i rodzinnymi w kraju wyjechać na wie-

le miesięcy za granicę. W Polsce złożono 9 wniosków w roku 2009 

i 11 w roku 2010, zaakceptowano odpowiednio 6 i 8 wniosków. Na-

tomiast w trzecim roku wdrażania akcji (2011) w Polsce złożono aż 

34 wnioski. Niestety, z powodu ograniczeń budżetowych udało się 

zaakceptować do realizacji tylko 10. Większość osób zdecydowała 

się na wyjazdy trwające bardzo długo, do 45 tygodni, zatem koszt 

pojedynczego wyjazdu jest znacznie wyższy niż w innych akcjach 

mobilnościowych. 

Przyszłość programu Grundtvig

Rok 2013 będzie ostatnim rokiem naboru wniosków o dofinansowa-

nie w obecnej edycji programu Grundtvig, czyli jako części przewi-

dzianego na lata 2007-2013 programu „Uczenie się przez całe ży-

cie”. Trwają zaawansowane prace nad kształtem przyszłej generacji 

programów edukacyjnych, od roku 2014. Można się spodziewać, 

że wszystkie sektory edukacji, w tym edukacja dorosłych, będą 

w nich reprezentowane. Zostaną zachowane zasadnicze typy dzia-

łań, jakie będzie można dofinansować, tzn. projekty wielostronne 

oraz wyjazdy edukacyjne dla kadry i uczniów/słuchaczy. Przewidu-

je się znaczne uproszczenia w procedurach selekcji i finansowania, 

w tym zmniejszenie liczby akcji i wprowadzenie jak najczęściej fi-

nansowania w postaci ryczałtów. Uproszczenia w kwestiach finan-

sowych mają pozwolić na większe skoncentrowanie się na rezul-

tatach dofinansowanych działań. Planowane jest również większe 

ujednolicenie działań dostępnych do dofinansowania dla różnych 

sektorów edukacji.

Wracając do bliższej przyszłości, nie można nie wspomnieć o zbli-

żającym się Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidar-

ności Międzypokoleniowej (2012 r.). Osoby po 60. roku życia będą 

stanowić coraz większą grupę społeczeństwa europejskiego i ko-

nieczne jest nie tylko zapewnienie im uczestnictwa w uczeniu się 

przez całe życie, ale też zadbanie o wykorzystanie ich potencjału. 

Programy edukacyjne, a zwłaszcza program Grundtvig, będą po-

magały promować działania dotyczące zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu osób starszych, zachowania aktywności zawodowej 

i społecznej, wykorzystania ich potencjału, w tym w postaci wolon-

tariatu na rzecz potrzebujących, również młodszych pokoleń.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Europejski Rok Aktywności 

Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest już trzecim 

z rzędu Europejskim Rokiem, w którym program Grundtvig odgrywa 

istotną rolę. Rok 2010 był Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem 

i Wykluczeniem Społecznym, a rok 2011 – Europejskim Rokiem Wo-

lontariatu. Zarówno walka z wykluczeniem społecznym poprzez 

zapewnianie osobom dorosłym możliwości uczenia się, jak i wspie-

ranie wolontariatu jako sposobu na uczenie się i pomoc innym 

w uczeniu się są bardzo często tematem działań finansowanych 

z programu Grundtvig.

Opracowała Alina Respondek

KONKURS „PIERWSZA LIGA 
             GRUGRUNDTVIGA”

Realizacja Asystentury Grundtviga pozwoliła jej nie tylko 

zdobyć zawodowe doświadczenie, ale również nauczyć się 

niezbędnej umiejętności reagowania na zachodzące zmiany 

w życiu przez zadawanie sobie pytania: Jak wykorzystać 

tę nową, trudną sytuację na swoją korzyść? Nauczyła się, 

że nie bierne narzekanie czy zatruwanie siebie i bliskich 

poczuciem bezsilności, a aktywne branie problemów w swoje 

ręce, ufanie własnym możliwościom i odważne próbowanie 

nowych rozwiązań przynosi lepszą samoocenę i odwagę 

w wyznaczaniu i realizowaniu celów. (…)

Fragment pracy
Małgorzaty Jolanty Komarnickiej, 

Międzynarodowy Związek Nauczycieli 
Esperantystów ILLEJ – Polska, Kraków

Świętowanie 10-lecia programu Grundtvig w Polsce stało się 

doskonałym pretekstem do ogłoszenia konkursu z tej okazji. 

Na początku 2010 roku Zespół Programu zasiadł na naradzie, aby 

zastanowić się nad tym, czego ten konkurs mógłby dotyczyć. 

W jaki sposób pokazać różnorodność obszarów tematycznych, 

grup docelowych i typów organizacji realizujących działania w ra-

mach programu Grundtvig? Jak zaplanować konkurs, aby nadsyła-

ne prace mogły się stać źródłem pomysłów dla innych i jednocze-

śnie, by pokazały korzyści płynące z uczestnictwa w programie?

Po burzliwych dyskusjach Zespół zdecydował się początkowo 

na trzy kategorie: Wpływ programu Grundtvig na organizację dzia-

łającą w obszarze edukacji dorosłych; Wpływ programu Grundtvig 

na pracownika działającego w obszarze edukacji dorosłych oraz 

Wpływ programu Grundtvig na dorosłego słuchacza. Zamysłem 

było, aby prace przybrały dowolną formę literacką (np. eseju, re-

portażu, scenariusza, dziennika, pamiętnika itp.) wzbogaconą 

zdjęciami. Ale cóż z tymi beneficjentami, którzy nie władają spraw-

nym piórem? I tak powstała czwarta kategoria konkursu: Plakat 

dotyczący programu Grundtvig.

W kwietniu 2010 roku ogłoszono konkurs – wysłano informację 

do dotychczasowych beneficjentów, którzy korzystali z dofinan-

sowania w latach 2001-2010 z programu Socrates – Grundtvig oraz 

„Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig w ramach którejkolwiek 

z akcji. Zamieściliśmy również informację na naszej stronie inter-

netowej. W rezultacie do Narodowej Agencji wpłynęło w sumie 

49 prac. 

Zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku trzech kategorii 

(„organizacja”, „pracownik” oraz „słuchacz”) oceniane były: ade-

kwatność opisywanych doświadczeń do tematyki konkursu, trwa-

łość, efektywność, znaczenie/zakres/zasięg pozytywnych rezul-

tatów działań dofinansowanych przez program Grundtvig oraz 

wpływ pozytywnych rezultatów dofinansowanych działań na oto-

czenie (np. społeczność lokalną, innych uczestników odbywane-

go szkolenia itp.). Natomiast w kategorii „plakat” brano pod uwagę 

adekwatność przedstawionej tematyki do programu Grundtvig, 

nośność treści, przekaz właściwie dobrany do promowania pro-

gramu Grundtvig oraz walory estetyczne i ciekawą grafikę.

Spośród wszystkich nadesłanych prac jury składające się z ze-

wnętrznych ekspertów po dwudniowych obradach wybrało zwy-

cięzców. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na konferencji z okazji 

obchodów 10-lecia programu Grundtvig w Polsce, zorganizowanej 

w grudniu 2010 roku w Warszawie. Poniżej mamy przyjemność za-

prezentować Państwu uzasadnienie Komisji Konkursowej dotyczą-

ce wyboru laureatów oraz wybrane fragmenty nagrodzonych prac.
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(…) Za cel postawiliśmy sobie przygotowanie sztabu nowych na
uczycieli języka międzynarodowego esperanto, 

głównie wolontariuszy, do nauczania na UTW (…). Postanowiliś
my „otworzyć im okno na świat”, dając 

najłatwiejszy sposób porozumiewania się w międzynarodowych k
ontaktach. Na podstawie wieloletnich obserwacji 

i praktyk lektorskich stwierdziliśmy, że jedynym językiem mo
żliwym do nauczenia się w starszym wieku jest 

esperanto: dzięki logice, bezwyjątkowym regułom i łatwej fon
etyce. Ponadto inne języki służą tylko 

do porozumiewania się, a esperanto, niosąc ważne humanistycz
ne idee, jest autentycznym narzędziem 

integracji, umożliwiającym poznawanie innych ludzi i kultur 
oraz nawiązywanie przyjaźni.

(…) Upłynął tylko rok, a my przeżyliśmy tak wiele – wzbogaci
liśmy naszą wiedzę i umiejętności, ale także 

zyskaliśmy pewność siebie; wiemy, że możemy osiągnąć wszystk
o, co zaplanujemy. Mamy nowych znajomych, 

a nawet przyjaciół. Stworzyliśmy przyjacielski zespół, najle
psze lekarstwo na poważną chorobę cywilizacyjną, 

szczególnie u ludzi starszych – samotność. Lubimy być razem,
 zniknęła obawa przed kontaktami zagranicznymi. 

Nasze koleżanki i koledzy już pytają o kolejne spotkania mię
dzynarodowe: chcą jeździć i zwiedzać, nie mają 

barier językowych, bo wiedzą, że na każdej imprezie porozumi
eją się z esperantystami z najdalszych krajów 

świata. Jest to nasza zasługa, bo oddaliśmy temu projektowi 
swój czas, pracę i serce. Lecz nie byłoby to 

możliwe bez fi nansowego wsparcia ze strony programu Grundtvig
, który dosłownie otworzył nam drzwi do Europy. 

Zobaczyliśmy tyle miejsc, poznaliśmy nowych, ciekawych i wsp
aniałych ludzi, naszych europejskich sąsiadów, 

ale po drodze natknęliśmy się także na reprezentantów różnor
odnych, odległych kultur. Były to praktyczne 

lekcje akceptacji i tolerancji dla tej „inności”.

(…) Teraz chcemy pociągnąć innych za sobą; pokazać im, że wy
starczy chcieć, aby uatrakcyjnić swoje życie, 

zdobyć umiejętności, które pozwolą na swobodne porozumiewani
e się z ludźmi różnych narodowości i kultur. 

Obserwując naszą grupę, widziałam, jak zaszkliły się oczy je
dnej z koleżanek, gdy po wysłuchaniu 

trudnej prelekcji zawołała: „Ależ ja wszystko zrozumiałam!”.
 Nie zapomnę jej rozjaśnionej, szczęśliwej 

twarzy; także wzruszyłam się tą chwilą… Wiele osób oddało sw
oje starania, aby taki moment zaistniał.

Co to oznacza dla naszej organizacji? Oprócz uszczęśliwienia
 dwudziestu paru uczestników tego projektu 

zdobyliśmy doświadczenie współpracy partnerskiej, ba – nawią
zaliśmy przyjaźnie i okazujemy sobie zaufanie. 

Zasialiśmy otrzymaną od Was szansę w urodzajną glebę i zebra
liśmy wysoki plon. Jest to więc nasz wspólny 

sukces. (…)

II miejsce:   Polski Związek Esperantystów Zarząd Główny w Nowym Sączu 

realizator Projektu Partnerskiego Grundtviga w latach 2009–2011

Autorka pracy: Halina Komar 

III miejsce:   Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA, Rybnik

realizator Warsztatów Grundtviga z selekcji 2009

Autor pracy: Marek Margoński 

Konkurs „Pierwsza Liga Grundtviga”

Komisja Konkursowa przyznając pracy pierwsze miejsce, podkreśliła, że nagro-

dzona instytucja realizuje działania skierowane do różnorodnych grup odbiorców, 

w tym działania międzypokoleniowe, umiejętnie korzystając przy tym z dofinan-

sowania z programu Grundtvig. Począwszy od roku 2007 biblioteka zrealizowała 

i aktualnie realizuje kilka europejskich projektów partnerskich i wielostronnych.

Zaznaczono również, że biblioteka udowadnia, iż jako instytucja publiczna może 

być centrum rozwoju osobistego, intelektualnego i kulturowego osób dorosłych, 

a także miejscem integracji międzypokoleniowej. Na szczególne wyróżnienie za-

sługuje skupienie się instytucji na umożliwieniu seniorom wykorzystania nowo-

czesnych technologii w procesie uczenia się, co przyczynia się do przeciwdziała-

nia wykluczeniu ze względu na wiek.

W pracy podkreślono nie tylko wpływ programu Grundtvig na słuchaczy projektów, 

ale pokazano również zmiany, jakie zaszły w samej instytucji i wśród jej pracow-

ników. Zmiany te pozwoliły zmienić wizerunek biblioteki – z wypożyczalni książek 

na instytucję rzeczywistego dialogu. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że bi-

blioteka umiejętnie dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniami z innymi organiza-

cjami oraz ze społecznością lokalną.

Oto fragmenty zwycięskiej pracy:

Komisja Konkursowa przyznała organizacji drugie miejsce, podkreślając nowator-

skie wykorzystanie funduszy unijnych przez organizację esperantystów w Polsce. 

Pracę nagrodzono za opisanie Warsztatu Grundtviga, który pro-

mował aktywność i wielowymiarowość działań stowarzyszenia 

w nowych obszarach. Opis zrealizowanego warsztatu wskazywał, 

że był on płaszczyzną współpracy międzypokoleniowej w wymia-

rze międzynarodowym. Komisja Konkursowa doceniła również opi-

sany w pracy aktywny udział wolontariuszy i społeczności lokalnej 

w realizacji warsztatu oraz w działalności stowarzyszenia.

Poniżej prezentujemy fragmenty nagrodzonej pracy.

I miejsce:   Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków

realizator kilku projektów w programie Grundtvig

Autorka pracy: Maria Cibicka

Kategoria:  Wpływ programu Grundtvig na organizację 
działającą w obszarze edukacji dorosłych

(…) Dziś na naszych korytarzach 
i w agendach spotykamy równie 

często grupki nastolatków, jak 
i grupy 50+, kolorowe, zaaferowane, 

w drodze z lub na zajęcia. A zajęć 
tych jest coraz więcej. Codziennością 
stały się spotkania klubu brydżystów, 
szkolenia komputerowe, pojawiające 
się sezonowo spotkania z wyjściem 

w plener. Regularnie spotyka się sekcja 
artystyczna – owoce tych spotkań 

to wystawy prac „naszych” seniorów, 
spektakle, które już doczekały się 

uproszonych powtórek.

Seniorzy spotykają się we własnym gronie, ale równie często organizowane wydarze
nia pozwalają 

na międzypokoleniową integrację. Uczymy się podczas nich godzić różne tempa i te
mperamenty, bo przecież 

w każdej społeczności muszą się one uzupełniać. Quick people i slow people? Te s
potkania pozwalają odkryć 

oczywistą prawdę, że nie generacje są linią podziału.(…) Seniorzy na nowo „zamieszkali
” w bibliotece, 

z tego cieszymy się najbardziej. 
Ale przecież te ostatnie lata z Grundtvigiem zmieniły również i nas. Instytucję 

i jej pracowników. 

Przede wszystkim uczymy się uczyć. Początkowo działania na rzecz seniorów prowadziły 3
 osoby spośród 

pracowników WBP, teraz jest ich 13. Początkowo szkoliliśmy się sami, nie unikają
c błędów. Potem, w ramach 

projektów, trenerzy nie tylko uczestniczyli w rozmaitych warsztatach i szkolenia
ch, ale mogli też spotkać 

się ze swoimi odpowiednikami z innych krajów, razem z nimi opracowywali i opraco
wują pomocne narzędzia.

(…) Zmieniamy nasz wizerunek. Działania S@S znacząco wspomogły naszą ustawiczną 
walkę ze stereotypem 

biblioteki jako wypożyczalni książek, w domyśle starych. Biblioteka zaczyna być,
 szczęśliwie, rozpoznawana 

również jako miejsce – spotkania z innymi, spędzania wolnego czasu, wspólnie pod
ejmowanych działań. Bardzo 

pomagają nam w tym patroni medialni, pozyskani dla projektowych zadań – TVP Krak
ów i „Dziennik Polski”.

Przede wszystkim zaś biblioteka jest instytucją dialogu. Najważniejszy i najpiękniejsz
y z rezultatów 

działań Szkoły @ktywnego Seniora to właśnie rzeczywisty dialog – jej uczniami je
steśmy wszyscy, a seniorzy, 

przy powstawaniu S@S zaproszeni do biblioteki, nie są biernymi konsumentami ofer
ty, to oni ją tworzą. (…) W dniach 21-30 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA dzięki wsparciu fi nansowemu programu „Uczenie się przez całe życie” przeprowadziło Warsztaty Grundtviga pod tytułem „Proud of Our Heritage”. Dla członków naszego stowarzyszenia warsztaty były znaczącym doświadczeniem integracji europejskiej oraz wewnątrzorganizacyjnej. Braliśmy udział w przygotowaniach, towarzyszyliśmy naszym gościom podczas codziennych warsztatów tandemowych, wyjazdów edukacyjnych oraz imprez, gościliśmy ich w naszych domach.(…) Chętnych do goszczenia w swoim domu cudzoziemców było więcej aniżeli gości, dlatego pozostałe osoby zaangażowano w działania tandemowe. Członkowie stowarzyszenia po raz pierwszy spotkali się z takim sposobem uczenia języków, a jeszcze większym zaskoczeniem był dla nich fakt, że są osoby chętne do uczenia się języka polskiego. Tak zaciekawieni już na etapie przygotowań zgłaszali się na szkolenia instruktażowe, chcąc jak najlepiej pomóc naszym gościom w przyswajaniu języka polskiego. (…)

Największym przeżyciem dla wszystkich członków stowarzyszenia były codzienne tandemowe zajęcia językowe. 

Komisja doceniła również zaangażowanie organizacji w aktywiza-

cję osób 55+ oraz lokalnej społeczności. Podkreśliła też praktyczny 

wymiar pracy konkursowej – wskazówki, jak lepiej organizować pro-

jekt. Na szczególne zaakcentowanie zasługuje fakt promocji przez 

organizację wartości języka esperanto, który zbliża i umożliwia ła-

twy kontakt oraz, co pokazano poprzez projekt, jest autentycznym 

narzędziem integracji. W pracy szeroko ukazano również korzyści, 

jakie uczestnictwo w programie Grundtvig przyniosło słuchaczom 

projektu oraz instytucji i jej pracownikom. Oto fragmenty pracy:
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(…) Celem pobytu (…) było między innymi: poznawanie systemów kształcenia i obserwowanie aktywności edukacyjnej 
ludzi dorosłych oraz efektywności i skuteczności ich edukacji; organizowanie i prowadzenie seminariów i ćwiczeń 
(kursów) dla dorosłych uczestników, a także poznanie funkcjonowania tego znanego w Esperancji miejsca. Małgosia 
miała okazję wymieniać doświadczenia z profesjonalistami przybywającymi tutaj z całego świata. Codziennie 
pracowała z użytkownikami esperanta i korzystała z bogatej biblioteki i archiwum. Mogła poświęcić swój czas 
i zgłębić to, co ją najbardziej interesowało (a więc kształtowanie i rozwój metod interpersonalnych), 
uczestniczyć w seminariach o motywowaniu uczących się grup dorosłych, obserwować pod względem rozwoju osobowości 
i przydatności osób starszych społeczeństwo państwa goszczącego, analizować warunki umożliwiające skuteczność 
programów kształcenia dorosłych oraz badać metody edukacji dostosowane do poziomu sprawności intelektualnej osób 
starszych. 
(…) Prawie codziennie przeżywała ważne, niezapomniane i wcześniej nieznane jej uczucia i doświadczenia. Aktywnie 
uczestniczyła w miejskich wydarzeniach, świętach, lokalnych projektach, zawsze pełna entuzjazmu i zaangażowania. 
Szybko poznała miasto i życzliwych ludzi, którzy stali się jej nowymi przyjaciółmi; z każdym dniem czuła się 
tutaj coraz lepiej. Nowi niemieccy przyjaciele zapraszali ją do siebie, aby poznawała ich rodziny, przyjaciół, 
przygotowywali dla niej niemieckie dania i organizowali krajoznawcze wycieczki, pokazując piękno swojego kraju. 
To niemieckie miasteczko ma specyfi czną atmosferę: mieszka tutaj kilka narodowości, które pielęgnują swoją 
własną kulturę, religię, zwyczaje i obyczaje. Jest ono trochę podobne do Białegostoku z czasów Zamenhofa (…). 
Tutaj w przyjaźni żyją wszystkie narodowości, szanując swoją odrębność. Mieszkając w tym małym niemieckim 
miasteczku, zrozumiała, że przyjaźń jest wielkim ludzkim skarbem, jednym z najważniejszych osiągnięć 
ludzkiej kultury, najważniejszym dobrem, którym dysponuje człowiek, ponieważ ona odpowiada na nasze 
najgłębsze pragnienie – pragnienie komunikacji. 
Aby lepiej poznać tutejszą społeczność, zapisała się na kurs języka niemieckiego zorganizowany dla tureckich 
i arabskich kobiet mieszkających tutaj już od kilkunastu lat, ale prawie nieznających języka niemieckiego. 
Ten kurs pozwolił jej zrozumieć, że często oceniamy innych, zupełnie ich nie znając, wykorzystując nierealne 
wyobrażenia, tendencyjne informacje, stereotypy, często oceniając całą nację na podstawie zachowania jednej 
tylko osoby... (…)

(…) Swoją przygodę z programem Grundtvig rozpoczęłam w 2006 roku, pisząc pierwszy w moim życiu wniosek 
aplikacyjny na seminarium kontaktowe w Luksemburgu. 
Tam właśnie poznałam wspaniałych ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz innych, tam też zawiązała się 
grupa partnerska licząca 12 krajów, która ze względu na problemy logistyczne została ograniczona do 
Danii, Luksemburga, Łotwy, Portugalii i Polski. Nasze dusze mówiły tym samym językiem, kierując wspólne 
przemyślenia i idee we właściwą stronę. Opracowaliśmy wspólnie wniosek o dofi nansowanie, jego cele 
i założenia. Byliśmy jednomyślni co do istoty i samej formy realizacji projektu. Tak powstał projekt 
„Lifelong Learning 55+ ...aiming for the future” dla osób powyżej 55. roku życia. Był to pierwszy w naszym 
regionie projekt Grundtviga zaakceptowany do realizacji w 2007 r. Tak zaczęła się nasza wspólna przygoda, 
która trwa już kilka wspaniałych lat. Wszyscy z nas doświadczyli w swym życiu samotności i wszyscy wiemy, 
jak trudno jest rozstać się z przyjaciółmi, którzy jako seniorzy odchodzą tak szybko.
Pamiętam dokładnie swoje obawy, że trudno mi będzie znaleźć odpowiednią grupę zainteresowanych projektem 
osób. Wszelkie niepokoje okazały się jednak bezpodstawne, gdyż informacja o projekcie rozeszła się 
wśród słuchaczy naszego Centrum i w samym mieście jak fala tsunami uderzająca z niewyobrażalną siłą. 
Trudno było odmówić tak wielu osobom, które chciały stać się częścią wspólnego projektu. Tak wielu ludzi 
starszych czuło się samotnych (...). Projekt ten stał się dla nich drugim domem; ludzie w projekcie 
– gromadką najbliższych osób, ludzi, z którymi lubili przebywać, bawić się, rozwijać swe pasje. 
Prowadząc przez 2 lata co tydzień zajęcia językowe, kulturowe i integracyjne, stałam się zaangażowanym 
członkiem „projektowej społeczności”; grupy osób w wieku moich rodziców, tak mi bliskich jak członkowie 
mojej własnej rodziny. Wiedzieliśmy, jakie mamy problemy, znaliśmy swoje choroby, bolączki, pragnienia, 
a nawet miłości. Wiem, że dzięki tym spotkaniom nie będę się bała starości. 
Wspólne wyjazdy uczyły nas otwartości na innych. Wszyscy bardzo na nie czekali, były one swoistą nagrodą, 
zwłaszcza że wszyscy korespondowali ze sobą od samego początku. Czasami wyjazdy utwierdzały nasze 
przekonania o innych krajach, innym razem zupełnie zmieniały nasze spojrzenie na innych. Wszystkie wizyty 
były wspólnie dokładnie przygotowywane, by z jak najlepszej strony pokazać wszystko to, z czego jesteśmy 
dumni. Każdy z nas czuł się wyjątkowo potrzebny. 
(…) Po spotkaniu w Polsce do naszego Centrum zgłosiło się 67 osób, które chciały się wpisać na listę 
oczekujących na przyszły projekt.  
Dzięki tak wspaniałej grupie osób miałam możliwość poznania potrzeb ludzi starszych, metod ich 
nauczania, życia z nimi, a nie obok nich. Obserwowałam ich doświadczenie życiowe i mądrość, która 
zawsze będzie obecna w moim życiu. Obiecałam wszystkim, że w przyszłości napiszę jeszcze jakiś projekt. 
(...) Wiem, że dzięki tym pierwszym doświadczeniom zmienił się mój sposób wyrażania siebie. Zawsze byłam 
osobą bardzo nieśmiałą, starającą się nie wyróżniać. Teraz wiem, że różnice są bardzo ważne i potrzebne. 
Bez nich jest nudno i smutno. (...)

Autorka pracy wyjechała na Asystenturę Grundtviga do Niemiec, do Herzberg 

am Harz, w roku 2009. 

Jury podkreśliło, że praca jest oryginalna, pełna pasji i entuzjazmu, zawiera duży 

ładunek osobistej refleksji, jak również niespotykaną w innych opisach formę prze-

kazu treści. W pracy autorka w sposób szczegółowy wykazała, jakie zdobyła pod-

czas Asystentury doświadczenia i umiejętności oraz jak wpłynęły one na jej życie 

i pracę zawodową. Na szczególne wyróżnienie zasługuje osobista refleksja autorki 

na temat wzrostu jej kompetencji osobistych, który zawdzięcza wyjazdowi na Asy-

stenturę. Poza tym autorka szeroko ukazuje korzyści, jakie przynoszą indywidualne 

wyjazdy zagraniczne zarówno osobie wyjeżdżającej, jak i organizacji macierzystej 

i goszczącej. 

Oto fragmenty zwycięskiej pracy:

I miejsce:   Małgorzata Jolanta Komarnicka

Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów 

ILLEJ – Polska, Kraków

Kategoria:  Wpływ programu Grundtvig na pracownika 
działającego w obszarze edukacji dorosłych

Nauczyła się, że nie bierne 
narzekanie czy zatruwanie siebie 

i bliskich poczuciem bezsilności, ale 
aktywne branie spraw w swoje ręce, 

mierzenie się z problemami, ufanie 
własnym możliwościom i odważne 

próbowanie nowych rozwiązań 
przynosi lepszą samoocenę 

i odwagę w wyznaczaniu oraz 
realizowaniu celów. (…)

II miejsce:   Ewa Maria Chociej 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Białystok

Autorka pracy była koordynatorką Projektu Partnerskiego Grundtvi-

ga pt. „Uczenie się przez całe życie 55+… celem naszej przyszłości”, 

zrealizowanego w latach 2007-2009.

Pracę autorki nagrodzono za refleksję osobistą dotyczącą oceny 

własnych kompetencji zdobytych – co autorka podkreśla – dzięki 

programowi Grundtvig, a także za wskazanie na olbrzymi potencjał, 

jaki niósł koordynowany przez nią projekt dla społeczności lokalnej, 

angażując wielu jej przedstawicieli. W pracy zauważalne są rów-

nież nacechowane empatią relacje autorki z seniorami, co przyczy-

niło się do wzrostu jej kompetencji biograficznych. 

Komisja Konkursowa zwróciła też uwagę na innowacyjność podej-

ścia instytucji, która zazwyczaj zajmuje się młodymi dorosłymi, po-

legającą na szerokim oddziaływaniu idei projektu w grupie 55+. 

Poniżej prezentujemy fragmenty pracy:

Punktualnie o godzinie 14.30 stawiali się w siedzibie szkoły językowej, aby po krótkim instruktażu móc pomagać naszym gościom w ćwiczeniu polskich słów i zwrotów.(…)
Wolontariusze ze stowarzyszenia wspaniale poczuli się w swoich nowych rolach – nauczycieli ojczystego języka – i cieszyli się, że mogą pomagać gościom.
Nasze Warsztaty Grundtviga były wydarzeniem prawdziwie międzypokoleniowym. Najstarszy uczestnik liczył 73 lata, najmłodsza uczestniczka 24. Wolontariusze ze stowarzyszenia to osoby starsze, młodsze, a nawet najmłodsze – 6-letni Kuba dzielnie uczestniczył w tandemach i wycieczkach razem ze swoją mamą.Hania i Domingo, Ewa i Heinrich, Etienne i Danuta, Santa i Szymon... Warsztaty minęły, przyjaźnie pozostały.„Kiedy ciąg dalszy?” – pytali nasi goście, opuszczając Rybnik.
„Kiedy robimy następne Warsztaty?” – pytali członkowie stowarzyszenia. Bogatsi o nowe doświadczenie, bardziej świadomi swej przynależności państwowej i regionalnej, dumni ze swego dziedzictwa…

III miejsce:   Maria Margońska

Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej RYBNIK–EUROPA, Rybnik

Autorka pracy „Bezsenne noce początkującej koordynatorki” była ko-

ordynatorką Warsztatów Grundtviga pt. „Dumni z naszego dziedzic-

twa”, zrealizowanego w 2010 roku.

Przyznając trzecie miejsce, Komisja Konkursowa zwróciła szczegól-

ną uwagę na osobisty charakter refleksji autorki, doceniła zawartą 

w pracy precyzję opisu procesu, który stanowi esencję roli koordy-

natora. Praca zawiera nie tylko sprawozdanie z przebiegu warsz-

tatów, ale pełna jest również osobistych refleksji, które wskazują 

na proces uczenia się autorki poprzez realizację Warsztatów 

Grundtviga. Oto fragmenty pracy:
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Autorka pracy konkursowej była słuchaczem w ramach Projektu Partnerskiego 

Grundtviga realizowanego w latach 2005-2007, dotyczącego pracy edukacyjnej 

z rodzinami.

Opisane przez słuchaczkę doświadczenia związane z udziałem w grupie samo-

pomocowej stworzonej w ramach projektu wskazują, że udział w niej zmienił życie 

autorki, spowodował refleksję nad naturą własnych działań, wyzwolił aktywność 

w nowych obszarach, zmotywował do zmiany stylu życia. Udział w projekcie wpły-

nął także pozytywnie na jej rodzinę i otoczenie sąsiedzkie. 

W pracy konkursowej autorka wskazuje, że pomimo zakończenia projektu dzia-

łania w ramach niego zapoczątkowane są kontynuowane. Komisja Konkursowa 

doceniła przede wszystkim fakt, że ukazane w pracy konkursowej doświadczenia 

autorki stanowią przykład głębokiego odzwierciedlenia idei programu Grundtvig 

w życiu pojedynczego słuchacza, co ilustruje następujący cytat z pracy: „W ciągu 

całego życia nie przeżyłam tylu sytuacji, nie zdobyłam takiego doświadczenia, ile 

przeżyłam w ciągu dwóch lat trwania projektu”.

Ze względu na niezwykle osobisty i wyjątkowy charakter pracy cytujemy ją poniżej 

w całości:

I miejsce  ex aequo: Grażyna Rejak 

                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Lublin

Kategoria:  Wpływ programu Grundtvig 
na dorosłego słuchacza

Nazywam się Grażyna. Mam 51 lat. 
Mieszkam w starej kamienicy na 

Starym Mieście w Lublinie. Gdy 
myślę, jak wyglądało moje życie 

przed wstąpieniem do grupy 
samopomocowej stworzonej w ramach 

programu Grundtvig w 2005 r., to 
widzę monotonię, samotność i wiele 
problemów, z którymi borykałam się 
sama. Było mi ciężko, brakowało mi 

jakiegokolwiek wsparcia. Nie miałam 
nikogo, komu mogłabym się zwierzyć 

ze swoich problemów czy radości. 

(…) 20 maja 2010
Regularnie wymieniam maile z uczestnikami i w zasadzie to już dobrzy znajomi. Każdy mój mail Marcin tłumaczy 

na niemiecki, a Hania na hiszpański. Wiedzą, że będą się opiekować „swoją grupką”. Okazuje się, że dwie starsze 

panie z Niemiec radzą sobie nieźle po angielsku – no ale obydwie są emerytowanymi nauczycielkami. Marianne 

co prawda urodziła sie w Szwecji, wychowała w USA, ale mieszka we Francji, gdzie całe swoje zawodowe życie uczyła 

angielskiego. (…) Etienne jest Francuzem, ma 73 lata i będzie seniorem naszych warsztatów. Nieźle radzi 
sobie z angielskim. Nie możemy się już doczekać, by poznać ich osobiście.
5 czerwca 2010
Spotkanie w sprawie tandemów. Przyszło ponad 30 osób. Mamy ustalony harmonogram: kto, kiedy, gdzie. Tłumaczymy, 

na czym polega idea tego komunikacyjnego sposobu uczenia się języka. Wolontariusze wiedzą co prawda, że będą 

pomagać uczestnikom warsztatów w ćwiczeniu struktur, które przerabiali rano na lekcjach, ale nie bardzo rozumieją, 

jak będą to robić. Kasia tłumaczy, że wszystko będzie pod kontrolą. Codziennie dostaną materiały i instrukcje, 

co robić. Emocje trochę stygną, ale okazuje się, że oczekiwania wolontariuszy trochę się rozmijają z naszymi. Pani 

Ela zna francuski i chciałaby koniecznie z Etienne, a Helenka uczy się hiszpańskiego – więc tylko z Hiszpanami. 

Cierpliwie tłumaczymy, jak my to sobie wyobrażamy: To my będziemy dla uczestników warsztatów, a nie oni 
dla nas! Ale musimy oczywiście pamiętać, że Helenka wzięła urlop na czas trwania warsztatów, bo tandemy 
są o godz. 15.00 i nie zdążyłaby z pracy…
Kompromisem będzie codzienne losowanie.
15 czerwca 2010
Już właściwie wszystko zapięte na ostatni guzik: autokar zarezerwowany, menu w restauracjach omówione, transport 

z lotnisk zaplanowany, pilot w Krakowie zamówiony. W stowarzyszeniu każdy wie, kiedy, kto, gdzie i jak. (…)

Poza moją rodziną, która była dla mnie najważniejsza, nic się nie działo w moim życiu ciekawego. Dużo czasu 
poświęcałam wychowywaniu dzieci, a że była ich gromadka (ośmioro), to dla samej siebie nie wystarczało mi czasu. 
Mąż pracował, a dom i wychowywanie dzieci były na mojej głowie. Szkoła, odrabianie lekcji, pranie, zakupy… i tak 
mijały dni. W dzielnicy, w której mieszkam, jedyną rozrywkę stanowią przesiadywanie przed kamienicą i plotki 
z sąsiadami. Mnie to nie odpowiadało. Wiele rodzin, które mieszkają obok, ma dużo problemów z uzależnieniami, 
dlatego bardzo zależało mi na tym, by być przykładem dla moich dzieci i pokazać im, że można żyć inaczej. 
Dzięki projektowi „EDUPART – partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin” powstała 
grupa samopomocowa dla rodzin borykających się z różnymi problemami, korzystających z pomocy 
społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie. Kiedy wstępowałam do grupy, miałam duże obawy, 
czy zostanę zaakceptowana przez pozostałe kobiety, czy przełamię swoje bariery w kontaktach z innymi osobami, 
gdyż jestem (a może powinnam powiedzieć byłam) osobą nieśmiałą, pełną kompleksów, zamkniętą w sobie. Bałam się, 
czy wystarczy mi odwagi, by zaistnieć w grupie, ale w głębi serca chciałam coś zmienić w życiu, oderwać się choć 
na chwilę od mojej codzienności. 

Początki w grupie były bardzo trudne, nie miałyśmy do siebie zaufania, więc trudno było się dzielić własnymi 
problemami. W ramach naszej grupy realizowaliśmy program „Nasza rodzina”, który obejmował 3 moduły: „Nasza 
rodzina ładnie mieszka”, „Nasza rodzina zdrowo się odżywia”, „Nasza rodzina wspólnie spędza wolny czas”. Mieliśmy 
rozmaite zajęcia ze specjalistami z różnych dziedzin, warsztaty, treningi umiejętności, wyjazdy integracyjne. 
Poza tym raz w tygodniu spotykałyśmy się na luźnych spotkaniach tzw. spotkaniach kawiarenkowych. Jak nazwa sama 
mówi - piłyśmy kawę, jadłyśmy ciastka i rozmawiałyśmy o naszym życiu i planach na przyszłość. Te spotkania były 
dla mnie bardzo ważne. Mogłyśmy się na nich uczyć jedna od drugiej, słuchać rad i wspierać się. Z każdym dniem 
poprzez wspólne działania, czas spędzony razem przekonywałyśmy się do siebie i nabierałyśmy wzajemnego zaufania. 
Wspólna praca i współdziałanie przyczyniały się do ustalenia zasad funkcjonowania w grupie. W ramach modułu 
„Nasza rodzina ładnie mieszka” przeprowadziłyśmy wspólnie z naszymi rodzinami 3 remonty mieszkań uczestniczek 
grupy. Nie było łatwo, gdyż same musiałyśmy pozyskać sponsorów i zdobyć pieniądze, ale udało się i byłyśmy 
z siebie bardzo dumne. Wtedy poczułam się potrzebna, że potrafi ę coś zrobić, wzmocniłam się. Rodzina, która 
początkowo negatywnie patrzyła na moje spotkania z grupą, zrozumiała, jak są one dla mnie ważne i zobaczyła 
we mnie zmianę na lepsze. Stałam się bardziej otwarta dla mojej rodziny, więcej się uśmiechałam, zaczęłam 
bardziej dbać o siebie, o swój wygląd. Spotkania w ramach grupy powoli mnie zmieniały, a ja czułam 
się coraz lepsza, ważniejsza i bardziej wartościowa. 
A ile się działo na kursie kulinarnym! Czy ktoś wcześniej widział kurczaka w ogniu? Ja nie, a po kursie jestem 
w stanie przygotować wiele wykwintnych potraw, nie mówiąc już o eleganckim przystrojeniu stołu, co – jak 
się okazało – jest istotne także dla moich dzieci i męża. Spotkania z dietetykiem, rozmowy na temat zdrowego 
odżywiania pokazały, że nie wszystko, co gotuję jest zdrowe... Początkowo członkowie mojej rodziny strajkowali, 
kiedy przygotowywałam potrawy, których nauczyłam się na kursie, ale potem sami stwierdzili, że są coraz lepsze. 
Moduł „Nasza rodzina wspólnie spędza czas wolny” uświadomił mi, że można inaczej spędzać czas z rodziną – nie 
przed telewizorem, na ławce przed kamienicą, w supermarkecie, ale np. na rajdzie, na wycieczce, w kinie czy 
teatrze. Zrozumiałam, że wcale nie muszę mieć dużo pieniędzy, żeby ciekawie spędzić czas z rodziną. 
Pamiętam, jak z grupą wybrałyśmy się do restauracji na uroczystą kolację. To było dla mnie niezapomniane 
doświadczenie, gdyż musiałam odpowiednio się ubrać, przestrzegać odpowiedniego zachowania przy stole. Zobaczyłam, 
ile daje ładny wystrój miejsca, sposób nakrywania do stołu czy podawania. Każde takie wyjście było dla mnie czymś 
nowym, uczyło mnie, jak się zachować w danej sytuacji. 
Niesamowitym przeżyciem dla mnie i innych osób z grupy był udział w Międzynarodowej Konferencji Rodzin 
Chrześcijańskich w Wilnie w 2006 roku. Po raz pierwszy wyjechałyśmy z Polski. A wcześniej tyle zamieszania 
z wyrabianiem paszportów; stres, jak się spakować, co wziąć ze sobą. Martwiłyśmy się z dziewczynami, jak będziemy 
rozmawiać z kimś, kto nie zna języka polskiego. Na szczęście wszystkie obawy minęły, kiedy znalazłyśmy się 
w Wilnie. Uczestnictwo w warsztatach, zwiedzanie miasta i poznanie kultury oraz zwyczajów innego narodu, rozmowy 
z innymi rodzinami, wymiana doświadczeń pozwoliły mi zobaczyć inny świat, poznać inne podejście do wielu spraw. 
Czułam się z tymi ludźmi bardzo dobrze. Te rodziny pokazały mi, że są różne sposoby rozwiązywania problemów, nie 
tylko podniesionym głosem czy krzykiem, ale również na spokojnie. Rozmowy podczas warsztatów, wyrażanie swojego 
zdania pomogły mi w otwarciu się na innych ludzi, ich sprawy. 
W 2007 roku zostałam wybrana jako przedstawiciel grupy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Rodzin 
Chrześcijańskich w Wiedniu. Dzięki warsztatom uświadomiłam sobie, że w rodzinie najważniejsza jest miłość oparta 
na wzajemnej akceptacji i zrozumieniu, cierpliwości i wyrozumiałości wobec siebie, ale też przebaczanie 
w sytuacjach trudnych. To, co wyniosłam z tego spotkania rodzin, przekazałam po powrocie moim koleżankom z grupy. 
W ciągu całego życia nie przeżyłam tylu sytuacji, nie zdobyłam takiego doświadczenia, ile przeżyłam 
w ciągu dwóch lat trwania projektu. Grupa dała mi przede wszystkim poczucie, że jestem ważna tak jak każda 
inna osoba, że coś potrafi ę i że mogę wiele jeszcze w życiu zrobić. Nauczyłam się szanować innych ludzi, ich 
czasami tak odmienne zdanie, a także współpracować z innymi, aby osiągnąć wyznaczony cel. Ponadto zrozumiałam, 
że jeśli czegoś bardzo chcę, to jestem w stanie tego dokonać; że są ludzie, którym można zaufać i że trzeba coś 
od siebie dać innym, zanim zacznie się wymagać tego od drugiej osoby. Dzięki warsztatom i szkoleniom zdobyłam 
wiedzę, którą mogę teraz wykorzystywać i przekazywać innym. Zmotywowałam się do zmiany swojej sytuacji rodzinnej, 
odkryłam własne możliwości, a przede wszystkim „stanęłam na nogi” i powróciłam do życia w społeczeństwie. 
Zaczęłam być aktywnym członkiem społeczeństwa przez zaangażowanie w różne lokalne inicjatywy. Ostatnio pomagałam 
w usuwaniu skutków powodzi na Lubelszczyźnie – jestem aktywna, nie pozostaję obojętna na drugiego człowieka.
Cieszę się, że nasza grupa samopomocowa nadal działa, mimo że programu już nie ma. Nie wyobrażam sobie życia 
bez grupy. Gdyby nie ona, nie doświadczyłabym tylu dobrych rzeczy. Dziękuję.

I miejsce  ex aequo: Ewa Panocha 

        Przedsiębiorstwo Usługowo-Edukacyjne „Enter and Go”, Świebodzin

Autorka pracy konkursowej „Okno na świat” była słuchaczem w Pro-

jekcie Partnerskim Grundtviga realizowanym w latach 2008-2010, 

dotyczącym rękodzielnictwa ludowego.

Autorka pokazuje, jak poprzez zaangażowanie w projekt naro-

dził się w niej duch przedsiębiorczości i kreatywności, jakie nowe 

umiejętności oraz wiedzę posiadła oraz co dały jej wyjazdy za-

graniczne. Komisja Konkursowa nagrodziła pracę za opisanie ak-

tywności, których konsekwencją jest nie tylko wzrost kompetencji 

osobistych, ale również próba znalezienia swego miejsca na polu 

zawodowym, a także za refleksję, że hobby może być podstawą 

samozatrudnienia. 

Oto fragmenty pracy:
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Komisja Konkursowa wyłoniła 6 prac i przyznała im równorzędne wyróżnienia.

Komisja w uzasadnieniu swojego werdyktu uznała, że wszystkie wyróżnione pra-

ce prezentowały wysokie walory estetyczne, zaskoczyły członków Komisji dużą 

fantazją w doborze środków wyrazu, ich prostotą a jednocześnie barwą i radością 

formy. Poniżej przedstawiamy prace laureatów tej kategorii:

Kategoria:  Plakat dotyczący programu Grundtvig

III miejsce:   Leokadia Czajkowska 

 Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Autorka pracy konkursowej „Moje wrażenia związane z uczestnic-

twem w programie Grundtvig” była słuchaczem w Projekcie Part-

nerskim Grundtviga realizowanym w latach 2008-2010, dotyczącym 

nauczania seniorów astronomii.

W swojej pracy autorka podkreśla, że uczestnictwo w projekcie sta-

ło się szansą na realizację jej pasji życiowych, marzeń i zaintereso-

wań. Wskazuje również na wagę udziału w projektach międzynaro-

dowych, wielką rolę wyjazdów zagranicznych i „spędzania czasu 

z ludźmi w zbliżonym wieku i o podobnych zainteresowaniach”, 

zwłaszcza dla osób starszych.

Komisja Konkursowa szczególnie doceniła w pracy fakt podkreśla-

ny przez jej autorkę, że można być aktywnym w każdym wieku i że 

na naukę nigdy nie jest za późno. Wystarczy, jak stwierdza autorka, 

„aby nam się chciało chcieć”. 

Oto fragmenty pracy:

Nazywam się Ewa Panocha, mam 46 lat i mieszkam w Świebodzinie. Jestem od wielu lat osobą bezrobotną. Do tej pory 
zajmowałam się wychowaniem dzieci i w wolnych chwilach wyszywałam obrazy haftem krzyżykowym.
Znając moje zainteresowania robótkami ręcznymi, w 2008 roku kierownictwo fi rmy „Enter and Go” zaprosiło mnie 
na warsztaty rękodzielnictwa w ramach projektu „Warsztaty rękodzielnictwa ludowego w Europie”. 
Na jednym ze spotkań poznałam panią Stanisławę, która bardzo ciekawie opowiadała o sposobach przygotowywania 
poszczególnych elementów palmy. Pierwszy raz byłam na spotkaniu, na którym ktoś pokazywał swoje prace 
i o nich opowiadał. Zszokowało mnie to, że przez cały rok trzeba wyszukiwać i zbierać kwiaty, zioła, trawy, 
by je odpowiednio wysuszyć i przygotować do układania palm. Z wielkim zainteresowaniem uczestniczyłam w tych 
warsztatach i zadeklarowałam, że chętnie będę uczestniczyć w następnych.
Podczas rozmowy z organizatorami warsztatów (…) dowiedziałam się, że mogę im pomóc w pracach biurowych związanych 
z projektem. To było dla mnie coś nowego. Pomagałam im, a jednocześnie sama nauczyłam się obsługi faksu, drukarki 
i komputera. Starałam się pomóc, a zarazem jak najwięcej nauczyć się. 
W czerwcu 2009 roku wyjechałam na warsztaty do Mediolanu, by poznać, jak poza naszym krajem, w Europie rozwija 
się rękodzielnictwo. Jednocześnie przedstawiano tam moje hafty krzyżykowe. Przeżyłam szok!!! – Blokada językowa. 
Wszyscy porozumiewali się w języku angielskim. Na początku nic nie rozumiałam. Musiałam prosić innych uczestników 
warsztatów, by mi wszystko tłumaczyli, co w pewnym momencie stało się bardzo uciążliwe. Kiedy wróciłam 
do Polski, stwierdziłam, że nie będę analfabetką. Zapisałam się na kurs języka angielskiego…
(…) Jedne warsztaty były niezapomniane – zainspirowały mnie tak głęboko, że po przyjeździe do domu nie byłam 
w stanie o niczym innym myśleć. Całą noc siedziałam i ćwiczyłam, jak robić podstawowe słupki i pikotki. Dodatkowo 
wspierałam się komputerem. Kiedy udało mi się zrobić pierwsze sploty, zaczęłam ubierać we frywolitki jajka 
i wydmuszki wielkanocne. Pierwsze były mało udane, ale każda następna coraz bardziej mi się podobała. Na święta 
udekorowałam swój stół nowymi wydmuszkami we frywolitkach.
(…) Na początku lipca przyjechali nasi partnerzy z Europy (z Hiszpanii, Estonii, Turcji, Rumunii, Włoch, 
Anglii), z którymi promowaliśmy projekt na targach w Słubicach. Każdy miał osobne stoisko. Ja byłam jednym 
z przedstawicieli Polski z projektu „Rękodzielnictwo w Europie”. Na swoim stanowisku miałam prace, które 
do tej pory wykonałam (biżuteria frywolitkowa, obrazki wykonane haftem krzyżykowym i wydmuszki wielkanocne)...
Pomyślałam o tym, żeby otworzyć swoją fi rmę, ale nie wiedziałam, jak to zrobić – nie miałam żadnego przygotowania. 
Przyszło mi do głowy, że przecież nie tylko ja nie wiem, jak się do tego zabrać. Wtedy pani Małgosia zgłosiła 
mnie na kurs organizowany przez zaprzyjaźnioną od wielu lat Fundację Inicjatyw Społecznych „Dla Przyszłości” 
w Gorzowie. (…) Ten kurs da mi wiedzę, jak otworzyć własną działalność... 
Udział w projekcie otworzył mi okno na świat.

Jestem słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
od 1996 roku. W ramach zajęć poza wykładami tworzą się koła zainteresowań. Jednym z nich jest Koło Miłośników 
Astronomii, w ramach którego zajęcia prowadzone są w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Wskazane 
koło utworzone zostało w lutym 2008 roku. 
Gdy dowiedziałam się, że istnieje możliwość poznania tajników astronomii, niezwłocznie zapisałam się na zajęcia, gdyż 
od dziecka interesowało mnie to zagadnienie. Dużo czytałam na ten temat, ale nie mogłam wszystkiego zrozumieć. Dopiero 
teraz, po zajęciach wiem już dużo więcej o wszechświecie. Zapisując się na zajęcia Koła Miłośników Astronomii, 
nie sądziłam, że będę mogła uczestniczyć w programie Grundtvig (…), a dokładniej w projekcie pod nazwą 
„Aurora Polaris”. Dla mnie najważniejsza jest sama świadomość, że uczestniczę w międzynarodowym projekcie pod 
patronatem Unii Europejskiej. Dużo znaczy dla mnie także to, że mogę poszerzyć swoją wiedzę z zakresu astronomii 
i spędzać czas z ludźmi w zbliżonym wieku i o podobnych zainteresowaniach. Udział w projekcie „Aurora Polaris” 
dostarczył mi niezapominanych wrażeń, którymi chętnie dzielę się z dziećmi i wnukiem.
Po raz pierwszy spotkałam wszystkich uczestników projektu podczas warsztatów zorganizowanych w Olsztynie. Odbywało 
się wtedy wiele wykładów i prelekcji. Najbardziej zainteresowała mnie prezentacja przedstawiona przez prof. Xenophona 
Moussasa na temat przyrządu astronomicznego używanego w starożytności. Zorganizowana została również wycieczka śladami 
Mikołaja Kopernika, podczas której odwiedziliśmy miejsca, w których przebywał i pracował. Wieczorne spotkanie przy 
ognisku sprzyjało wzajemnemu poznaniu się i integracji uczestników projektu „Aurora Polaris”. Najwięcej bardzo miłych 
wspomnień mam z wyjazdów integracyjnych dla uczestników programu z Wielkiej Brytanii, Grecji, Słowacji i Polski.
Miałam przyjemność uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach odbywających się w Starej Leśnej na Słowacji 
oraz w Hereford w Wielkiej Brytanii. (…)

Beata Ozga 
przedstawiciel 
kadry realizującej 
Projekt Partnerski 
Grundtviga, 
Wojewódzka 
Biblioteka 
Publiczna, 
Kraków, 
Towarzystwo 
Polsko-Niemieckie, 
Kraków

Ireneusz Skoczylas 
słuchacz Projektu 
Partnerskiego 
Grundtviga, 
Zakład Karny, 
Gębarzewo

Szymon Kalinowski 
słuchacz Projektu 
Partnerskiego 
Grundtviga, 
Zakład Karny, 
Gębarzewo

Jacek Bednarek 
koordynator 
Projektów 
Wolontariatu 
Seniorów, 
Stowarzyszenie 
„Nowa Rodzina”, 
Wrocław

Katarzyna Dreścik
przedstawiciel 
kadry realizującej 
Projekt Partnerski 
Grundtviga, 
Fundacja 
„Wspólnota 
Nadziei”, 
Kraków

Przemysław Piotr 
Guzow 
przedstawiciel 
kadry realizującej 
Projekt Partnerski 
Grundtviga, 
Park Kulturowy 
Fortyfikacji 
Miejskich 
„Twierdza Gdańsk”

Po powrocie z międzynarodowych warsztatów odbywających się w Starej Leśnej na Słowacji zostałam zaproszona 
do udziału w seminarium tematycznym pt. „Wpływ współpracy europejskiej na edukację seniorów – doświadczenia 
programu Grundtvig w Polsce”, odbywającym się 27 listopada 2009 r. w Warszawie. W czasie seminarium realizatorzy 
innych projektów organizowanych w ramach programu Grundtvig przeznaczonych dla seniorów prezentowali swoje 
dokonania w tym zakresie. (…) Kolejnym wyjazdem organizowanym w ramach projektu „Aurora Polaris”, w którym 
uczestniczyłam, były międzynarodowe warsztaty w Hereford w Wielkiej Brytanii, odbywające się od 26 do 30 
kwietnia 2010 roku. (…)
Na zakończenie projektu „Aurora Polaris” wraz z członkami Koła Miłośników Astronomii Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku uczestniczyłam w jednodniowej wycieczce autokarowej do rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika – Torunia. 
Jestem szczęśliwa, że uczestniczyłam w projekcie „Aurora Polaris”, gdyż dostarczyło mi to dużo niezapomnianych 
wrażeń. Poznałam nowych ludzi, ich zwyczaje, a nawet potrawy. Wyjazdy zagraniczne i spotkania z rówieśnikami 
z innych krajów europejskich dały mi motywację do nauki języka angielskiego. Zrozumiałam, że można być 
aktywnym w każdym wieku, nie ma żadnych barier, a dodatkowo można zrobić coś dla młodszego 
pokolenia, chociażby dając przykład uczestnictwa w tego typu projektach. Wystarczy, aby „nam się 
chciało chcieć” – co jest mottem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie.
Udział w warsztatach pozwolił mi poszerzyć własne horyzonty. Bardzo się cieszę, że pogłębiłam swoją wiedzę 
w zakresie astronomii. Piękne krajobrazy odwiedzanych miejsc oraz miła atmosfera na wykładach pozostawiły 
we mnie wrażenie, że świat jest piękny i przyjazny.
Przekonałam się, że na naukę i aktywne życie nigdy nie jest za późno. Projekt „Aurora Polaris” już się 
zakończył, lecz nawiązane dzięki niemu przyjaźnie, miłe wspomnienia i wiedza pozostaną na całe życie.
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Tytuł projektu:  Wiejskie ośrodki edukacji – ku zrównoważonej przyszłości 

Dane beneficjenta:  Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”, Grzybów

http:// www.ziarno.eu

Osoba kontaktowa: Ewa Smuk-Stratenwerth

Okres realizacji projektu: 1.09.2001 – 31.08.2002 

Dofinansowanie: 9600 EUR

STOWARZYSZENIE 
EKOLOGICZNO-
-KULTURALNE „ZIARNO”

Grzybów

GRUNDTVIG NA POLSKIEJ WSI
Wywiad z Ewą Smuk-Stratenwerth

Czy łatwo było zaszczepić duński model szkół ludowych na pol-

skich obszarach wiejskich?

Na początku lat 90. spędziłam dwa tygodnie w duńskim uniwersy-

tecie ludowym w Silkeborgu. Podczas wykładów o historii i idei edu-

kacji grundtvigowskiej zafascynowały mnie prostota i uniwersalizm 

tej koncepcji. Poczułam, że nie utraciła ona nic ze swej atrakcyjności. 

Było to dla mnie widoczne zwłaszcza, kiedy obserwowałam, jak Duń-

czycy wciąż nadają jej nowy, aktualny wyraz. Ciągle powstają kolej-

ne uniwersytety ludowe, z nowymi przedmiotami i programem dopa-

sowującym metodę do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, 

a przy tym zachowujące istotę założeń pedagogiki Grundtviga: ucze-

nie się przez doświadczenie, praca zespołowa, znaczenie żywego 

słowa, a przede wszystkim to, co Duńczycy nazywają øplysning, 

czyli swoiste wewnętrzne „oświecenie”, obudzenie wewnętrznej 

motywacji do dalszego rozwoju. 

W tym okresie przygotowywałam się do przeprowadzki ze stolicy 

na mazowiecką wieś w powiecie płockim. I nagle odkrycie: polskie 

szkoły ludowe jako sposób na marazm wsi, która po transformacji 

1989 roku przeżywała swój wyjątkowo trudny czas.

Przełożenie marzeń na rzeczywistość stało się możliwe dzięki po-

jawieniu się programu Grundtvig. Czułam wewnętrzny imperatyw, 

że muszę w realizacji tych marzeń korzystać z programu, który ma 

takiego patrona!

Moje koleżanki w pracy, mieszkanki naszej wiejskiej gminy, patrzyły 

na mnie z niedowierzaniem i sporym zwątpieniem, kiedy tłumaczy-

łam, jak wyobrażam sobie wdrożenie koncepcji Grundtviga w realia 

współczesnej polskiej wsi. Starając się zachować najistotniejsze 

elementy pedagogiki grundtvigowskiej, zaproponowałam zasady 

realizacji duńskiego modelu szkół ludowych.

Od roku 2001 w ramach różnych projektów przeprowadziliśmy 

40 udanych kursów szkoły ludowej dla dorosłych mieszkańców wsi 

i to nie tylko w Polsce.

Duński model szkół ludowych, a właściwie idea edukacji powszech-

nej Grundtviga jest uniwersalna. Dotyka natury człowieka, jego we-

wnętrznego pragnienia rozwoju oraz doskonalenia i przypomina 

o tych, którzy z różnych powodów znaleźli się poza głównym nurtem 

życia. Dlatego jeżeli weźmiemy to niezwykłe narzędzie, trochę je od-

kurzymy i zastosujemy w kreatywny sposób – każdą bryłę poruszy 

z posad.

Jakie są szczególne wyzwania edukacyjne na terenach wiejskich?

Te wyzwania się zmieniają. Kiedy rozpoczynaliśmy projekt, jeszcze 

przed wstąpieniem Polski do Unii, polska wieś była swego rodzaju 

pustynią, dotkniętą apatią, bezradnością, swoistym zagubieniem 

we współczesności goniącej z nadmierną prędkością w nieznanym 

kierunku. 

Teraz – mam uczucie – ta wieś się obudziła. Jest ogrom inicjatyw, 

które uruchamiają drzemiący potencjał i w wielu z nich są ziarna 

Grundtviga. Oczywiście przyczyniły się do tego także akcesja Polski 

do Unii Europejskiej, możliwość swobodnego podróżowania i upo-

wszechnienie się Internetu. Nadal jednak wyzwaniem pozostaje do-

tarcie z jakąś ofertą edukacyjną do osób dorosłych, które ukończyły 

formalną edukację. Mówienie, że w każdym powiecie jest jakaś pla-

cówka kształcenia ustawicznego nie rozwiązuje problemu. Wciąż 

istnieją bariery geograficzne (odległość, trudność z dotarciem 

z powodu coraz słabszej sieci komunikacji publicznej itp.) oraz eko-

nomiczne i mentalne (obawy, strach przed nowym środowiskiem, 

niechęć do zmian, zwykła bieda i ciągłe kłopoty z wiązaniem końca 

z końcem, a także fakt, że nasz model kapitalizmu utrwalił potrzebę 

dążenia za dobrami materialnymi).

Czy model współpracy europejskiej jest odpowiedni dla organizacji 

działającej w środowisku wiejskim?

Tak, bo sam element wymiany doświadczeń z innym krajem niesie 

w sobie ogromny ładunek edukacyjny. Dorośli mieszkańcy wsi mają 

w sobie rosnącą potrzebę podróżowania, odkrywania świata za 

swoją miedzą. Często jest to związane z pewną zazdrością wobec 

młodych, którzy z coraz większą odwagą przekraczają granice. Wy-

jazdy i wymiany dają impuls oraz inspirację do dalszego rozwoju.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…świat zapomniałby o dorosłych, którzy nie są celebrytami, 

którzy nie odnieśli materialnego sukcesu i nie zdobyli pełnej 

stabilizacji życiowej. Może i brzmi to nieco przesadnie, ale 

sam Grundtvig, jak i program, któremu on patronuje, przypo-

mina o tych, w których wciąż tli się pasja uczenia i rozwijania, 

a których sytuacja życiowa (ekonomiczna, społeczna, geo-

graficzna) nie daje szans na realizację drzemiącego w nich 

potencjału. I właśnie tacy mali i więksi współcześni Grundtvi-

gowie, wędrujący wiejskimi dróżkami, niosą w te środowiska 

wciąż potrzebne kaganki oświaty.

Wywiad przeprowadził Michał Chodniewicz

Czy wiesz, że…

Polskie organizacje realizują 

w Projektach Partnerskich 

Grundtviga ponad 40% więcej 

mobilności od wymaganego 

minimum. W ramach projektów  

zakończonych w roku 2010 

wyjechało 1221 słuchaczy 

i pracowników, mimo że 

wymagana liczba wyjazdów 

wynosiła tylko 868.
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Tytuł projektu:  Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy

Dane beneficjenta:  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 

http://www.wbp.poznan.pl, http://www.edukacjawbibliotekach.pl

Osoba kontaktowa: Justyna Stoltmann-Prędka

Okres realizacji projektu: 7.08.2008 – 31.07. 2010

Dofinansowanie: 18 000 EUR

WOJEWÓDZKA 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
I CENTRUM ANIMACJI 
KULTURY

Poznań 

BIBLIOTEKA TO NIE TYLKO KSIĄŻKI
Wywiad z Justyną Stoltmann-Prędką oraz Małgorzatą Janiak 

Biblioteka jako centrum edukacyjne dla dorosłych to już nie tylko 

czytanie książek... Czyli jak można zerwać ze stereotypem?

Właśnie ten fakt chcieliśmy uświadomić ludziom – niezwykłą 

elastyczność i otwartość bibliotek na zmieniające się potrzeby 

społeczne. 

Już od lat biblioteki czynią starania, by zerwać ze stereotypem kon-

centrującym się na postrzeganiu ich jako wypożyczalni i czytelni 

książek. Biblioteki tworzą centra informacji, ośrodki multimedialne. 

To jest już normą. Zdobywanie wiedzy poprzez kontakt z biblioteką 

ma kojarzyć się nie tylko z wiedzą podawaną w postaci podręcznika, 

ale także z rozmową z kompetentnym bibliotekarzem, uczestnicze-

niem w warsztacie, spotkaniem z ekspertem. 

Polskie biblioteki prowadzą różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne. 

Nasz projekt miał za zadanie pokazać społeczeństwu ich edukacyj-

ny potencjał. Różnorodność tematów zaproponowanych przez nas 

jest duża: kurs komputerowy, warsztaty z elementami biblioterapii, 

nauka języka angielskiego, nauka przedsiębiorczości, czy zajęcia 

dotyczące współpracy międzypokoleniowej – to już kolejny krok 

w walce ze stereotypem. Z radością stwierdzamy, że biblioteki 

uczestniczące w naszym projekcie można obdarzyć mianem cen-

trum edukacyjnego osób dorosłych.

Uczestnikami szkoleń w ramach projektu były osoby o utrudnio-

nym dostępie do oferty edukacyjnej. W jaki sposób biblioteka może 

pomóc takim ludziom?

Biblioteki są doskonałym miejscem, gdzie można dotrzeć do osób 

z utrudnionym dostępem do edukacji. Działają w niewielkich mia-

steczkach i wsiach, w których organizacje prowadzące edukację 

dorosłych nie mają swoich siedzib. Utrudnienie w dostępie do edu-

kacji rozumiane jest nie tylko w kontekście miejsca zamieszkania, 

ale także niskiej zamożności mieszkańców, których nie stać na 

uczestniczenie w odpłatnych kursach. Oferta biblioteki rzadko bywa 

komercyjna. Do mieszkańców często kierowane są formy edukacji 

nieformalnej, organizowane są nieodpłatne kursy. Ponadto bibliote-

ka może być pośrednikiem, może wyszukiwać i proponować miesz-

kańcom formy dokształcania prowadzone przez inne instytucje. 

W Wielkopolsce mamy sieć 660 placówek bibliotecznych. Jako bi-

blioteka wojewódzka znamy realia działalności bibliotek i wiemy, że 

posiadają one duże możliwości w zakresie pomocy takim osobom. 

Jak biblioteka może im pomóc? Na przykład zapraszając do wzięcia 

udziału w zajęciach i warsztatach spełniających ich oczekiwania, 

wyrównujących szanse na bycie aktywnymi uczestnikami życia 

społecznego lub wspomagających rozwój osobisty. Uważamy, 

że pomysłów na podobne działania jest tyle, ile potrzeb mieszkań-

ców danej społeczności.

Konferencja zorganizowana na zakończenie projektu i publika-

cja z programami zajęć to doskonała promocja jego rezultatów. 

W jaki sposób inne organizacje wykorzystują lub mogą wykorzy-

stać osiągnięcia Państwa projektu?

Programy szkoleń rozpowszechniliśmy wśród bibliotek wielkopol-

skich, ponadto nieodpłatnie przekazaliśmy je wszystkim zaintere-

sowanym instytucjom (organizacjom pozarządowym, placówkom 

edukacyjnym, bibliotekom różnych typów, urzędom gmin). Jeszcze 

w trakcie trwania projektu dwie biblioteki z Wielkopolski, korzystając 

z przygotowanych przez nas materiałów, przeprowadziły warszta-

ty dla dorosłych. To nas bardzo ucieszyło! W Bibliotece Publicznej 

Gminy Strzałkowo zrealizowano cykl zajęć wg naszego programu 

„Przewietrz swoje życie! Literatura jako narzędzie wspierające roz-

wój osób dorosłych i zmianę ich postaw życiowych”. Warsztaty 

komputerowe oparte m.in. na programie WBPiCAK „Wykorzystanie 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

w edukacji dorosłych i nauka umiejętności informatycznych – prze-

ciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu” przeprowadzono w Gminnej 

Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Poza tym stwo-

rzone w ramach projektu programy wykorzystujemy w bieżącej 

edukacji kierowanej do bibliotekarzy i użytkowników bibliotek. Są-

dzimy, że nasza dwuletnia praca będzie służyła kolejnym dorosłym 

słuchaczom, nie tylko w Polsce.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…ominęłoby nas wiele ciekawych doświadczeń, działań, zna-

jomości i uśmiechów. Udział w projekcie Grundtviga to ciężka 

praca, ale też świetna okazja do zdobycia nowych umiejęt-

ności zawodowych, międzyludzkich, językowych i do wymia-

ny wiedzy między ludźmi, którzy pracują w tej samej branży, 

ale w innych krajach, w odmiennych warunkach ekonomicz-

no-społecznych. To naprawdę ciekawe doświadczenie, nie-

rzadko zachęcające do spojrzenia na nasze problemy z in-

nej, nowej perspektywy. Parafrazując, gdyby nie Grundtvig, 

to mielibyśmy czego żałować.

Wywiad przeprowadził Michał Chodniewicz

Czy wiesz, że…

Polscy realizatorzy Projektów 

Partnerskich Grundtviga 

biorą udział w około 320 

międzynarodowych 

spotkaniach partnerów 

w roku.
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Tytuł projektu:  Grupa sztuk wizualnych – przekraczając granice wieku. Edukacja artystyczna dorosłych słuchaczy (VAN GOGH)

Dane beneficjenta:  Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa

http://www.oko.com.pl, http://www.plengogh.eu

Osoba kontaktowa: Katarzyna Skowron

Okres realizacji projektu: 7.08.2008 – 31.07.2010

Dofinansowanie: 18 000 EUR

OŚRODEK KULTURY 
OCHOTY

Warszawa

VAN GOGH
Wywiad z Katarzyną Skowron oraz Joanną Sułek-Malinowską 

Projekt w wiele działań angażował słuchaczy i miał na nich bez-

pośredni wpływ, ale jego rezultaty wskazują na to, że było także 

metodologicznie i naukowo…

Podczas spotkań partnerskich litewscy, polscy i węgierscy instruk-

torzy mieli okazję porozmawiać o metodach pracy z seniorami, 

stosowanych w ich własnych pracowniach. Doszliśmy wspólnie 

do wniosku, że priorytetową sprawą jest podbudowanie u uczest-

ników poczucia własnej wartości, uświadomienie im ich własnych 

możliwości i zdolności. Działania artystyczne z osobami dorosłymi 

często są rodzajem autoterapii. Instruktorzy omawiali swoje progra-

my autorskie, te które stosują w nauczaniu. Dla wszystkich bardzo 

ważne były zadania kształcące wyobraźnię, które pomagają uze-

wnętrznić własne odczucia. 

Wypracowane metody dydaktyczne dostarczyły uczestnikom pro-

jektu bodźców sensorycznych oddziaływujących na ich wzrok, 

słuch, dotyk itp., ułatwiając im bezpośrednie i pośrednie poznanie 

rzeczywistości oraz uwrażliwienie na otoczenie.

Jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to bardzo chętnie rozmawiali 

z kolegami i koleżankami z innych krajów o własnej twórczości, dzie-

ląc się podczas spotkań międzynarodowych swoimi osiągnięciami. 

Dla wielu z nich sztuka jest sposobem na życie, często pomaga 

im przezwyciężyć samotność bądź poradzić sobie z tragediami 

rodzinnymi.

Plenery malarskie na Litwie, Węgrzech i w Polsce – jak można wy-

korzystać sztukę w edukacji dorosłych?

Edukacja dorosłych jest bardziej skomplikowana niż edukacja mło-

dzieży czy dzieci. W pewnym wieku nasze możliwości poszerzania 

wiedzy są bardziej ograniczone. Doskonałym sposobem na naukę 

są programy o profilu artystycznym. Plenery zorganizowane pod-

czas spotkań partnerskich różniły się od zwykłych kursów sposo-

bem przekazywania i zdobywania wiedzy. Podczas nauki uczestni-

cy mają świadomość, że są częścią tej układanki i chcą w niej brać 

udział. Dzięki plenerom, które odbyły się podczas naszego projektu, 

mieliśmy możliwość wypracowania czegoś w rodzaju kodeksu ma-

larskiego. Powstały wspólne metody nauczania od strony bardziej 

naukowej, będące obecnie częścią programów autorskich instruk-

torów pracujących w Magazynie Sztuk. Nowy sposób podejścia do 

edukacji dorosłych przyniósł już pierwsze rezultaty. Dzięki tak przy-

gotowanemu programowi więcej osób uczestniczy w naszych za-

jęciach, a powstałe prace są na wyższym poziomie artystycznym 

niż dotychczas.

Wernisaż w Warszawie na zakończenie projektu cieszył się dużą 

popularnością…

Tak, było to bardzo ważne dla nas wydarzenie. Podsumowanie 

dwuletniej pracy. Przyszli nasi malarze, uczestnicy plenerów wraz 

z rodzinami i przyjaciółmi. To było przede wszystkim ich święto. 

Niektórzy z nich po raz pierwszy wystawili swoje prace publicznie. 

Było wiele wzruszeń, gdy przyjechali Litwini i Węgrzy. Zrozumia-

łam, na jak wiele osób ten projekt miał pozytywny wpływ. Tysiące 

kilometrów, odmienna kultura i język na ogół uniemożliwiają takie 

spotkania artystyczne. W projekcie te bariery zaniknęły. Podczas 

wernisażu sala galerii Zadra pękała w szwach. Były to bardzo upal-

ne dni, więc tym bardziej zaskoczyło nas tak liczne uczestnictwo. 

Wystawa dotarła do szerokiego grona osób związanych z Ochotą, 

naszym domem kultury i oczywiście z naszymi seniorami. Ci, którzy 

nie zdążyli obejrzeć prac, a np. zaglądają do nas do OKO (Ośrodek 

Kultury Ochoty), mogą otrzymać pięknie wydany katalog z pracami 

wszystkich uczestników.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
...zapewne wiele osób nie rozwinęłoby swoich artystycz-

nych skrzydeł. Projekt odegrał ogromną rolę zarówno w ży-

ciu uczestników, jak i instruktorów. Było to nasze pierwsze 

międzynarodowe przedsięwzięcie i każdy z nas czuł pew-

nego rodzaju niepewność. Obawy bardzo szybko minęły, 

gdy spotkaliśmy się na pierwszym spotkaniu w Kazimierzu 

Dolnym nad Wisłą – okazało się, że sztuka, wspólna pasja 

oraz chęć zrobienia czegoś fajnego szybko nas połączyły 

i sprawiły, że zaczęliśmy mówić jednym językiem. Wspania-

le było obserwować wspólne malowanie, rozmowy, posiłki 

i taką niewymuszoną serdeczność. Nasi uczestnicy po ple-

nerach nabrali pewności siebie. Myślę, że teraz są o wiele 

bardziej szczęśliwi, ponieważ udowodnili sobie i innym, że 

ich sztuka jest coś warta. Dzięki międzynarodowej przyjaźni 

w maju 2011 roku dwóch instruktorów z Magazynu Sztuk filii 

Ośrodka Kultury Ochoty miało możliwość pokazania swoich 

prac w Budapeszcie. Partnerzy z Węgier zadbali o świetną lo-

kalizację wystawy, promocję oraz oprawę wernisażu. Jest to 

dowód na udaną współpracę i sens takich projektów, jak VAN 

GOGH, które poszerzają horyzonty i pomagają w zdobywaniu 

nowych umiejętności.

Wywiad przeprowadził Michał Chodniewicz

Czy wiesz, że…

Średnio spotkania partnerów 

w Projektach Partnerskich 

Grundtviga trwają 4 dni.
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Tytuł projektu:  MEMENTO – Sztuka odbiciem wspomnień i kultury

Dane beneficjenta:  Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, Warszawa

http://www.wutw.waw.pl

Osoba kontaktowa: Maryla Metelska

Okres realizacji projektu: 1.08.2006 – 31.07.2008

Dofinansowanie: 18 000 EUR

TOWARZYSTWO 
WARSZAWSKIEGO 
UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU 
IM. FRYDERYKA CHOPINA

Warszawa 

PODJĘTE WYZWANIE
Wywiad z Marylą Metelską

Jaką wartość edukacyjną i dla kogo mają wspomnienia?

Wspomnienia mają wartość edukacyjną, ponieważ zawierają np. 

relacje świadków historii, czyli ludzi w trzecim wieku, których życie 

upłynęło w dwóch systemach totalitarnych: w okresie okupacji nie-

mieckiej i w czasach dominacji sowieckiej (1939-1989). Mają stano-

wić ostrzeżenie przed powrotem tamtych ponurych czasów.

Ponadto ukazują zwyczaje i obyczaje, wartości minionej epoki, 

których dziś już nikt nie respektuje, a które stanowią część kultu-

ry narodowej. Naszemu pokoleniu przyświecało hasło: „Bóg, Honor 

i Ojczyzna” wypisane nie tylko na sztandarach, lecz także będące 

w sercach Polaków. Najlepiej o tym świadczą postawy naszych ro-

daków podczas II wojny światowej i w późniejszych latach, które 

miały wpływ na odzyskanie przez nasz kraj prawdziwej wolności. 

Rządy totalitarne uniemożliwiły nam wolny wybór drogi życiowej, 

realizację własnych planów. Takie doświadczenia nie były udziałem 

ludzi Zachodu, a nasze wspomnienia pomogły odkryć przed nimi 

prawdę historii.  

Projekt „MEMENTO” pokazał, jak ludzie różnych kultur potrafią razem 

pracować dla osiągnięcia wspólnego celu. Jak wielkie korzyści może 

przynieść edukacja. 

Niech więc wspomnienia, jak i historia, spełniają funkcję nauczyciel-

ki życia dla młodych pokoleń.

Czy jako małe stowarzyszenie non profit mieliście Państwo obawy 

przed przystąpieniem do międzynarodowego projektu?

Nasz uniwersytet istniał dopiero od kilku lat (2004 r.), nie miał ani 

zaplecza materialnego, ani przygotowania w kierunku współpracy 

międzynarodowej, nie mówiąc już o kadrze znającej języki obce. 

Od samego początku mieliśmy obawy, lecz mimo ich występowania 

zdecydowaliśmy się na współpracę z partnerami w przekonaniu, że 

warto podjąć takie wyzwanie. Obawialiśmy się barier językowych 

i wiekowych, ponieważ nasi partnerzy z Anglii, Belgii, Hiszpanii 

i Estonii reprezentowali instytucje nieformalnego nauczania 

o profilu artystycznym i byli młodą kadrą zawodową, przygotowaną 

do podejmowania działań na arenie międzynarodowej. 

Okazało się, że nie tylko przełamaliśmy owe bariery, ale zawiązali-

śmy przyjaźnie, które nie zakończyły się wraz z realizacją projektu. 

Pomógł nam w tym zwłaszcza koordynator projektu „MEMENTO” 

Mathew Kolakowski z Greenwich Community College z Londynu, 

a także jego następca Philippe Vandershaeghe z Centrum Kultury 

Flamandzkiej z Brukseli (OVSG), którzy świetnie realizowali projekt, 

wykazując się profesjonalizmem, wyrozumiałością i ogromną kul-

turą osobistą. 

Dlaczego, Pani zdaniem, projekt w 2009 roku został wybrany przez 

Komisję Europejską do grona najlepszych projektów dotyczących 

kreatywności i innowacji? Wydaje się to doskonałym zwieńcze-

niem jego realizacji. 

Moim zdaniem, wybór projektu przez Komisję Europejską do grona 

najlepszych spełniających kryteria kreatywności i innowacji po-

dyktowany był tym, że w sposób odważny i twórczy ukazał sztukę 

jako odbicie wspomnień i kultury, przedstawił zawartość meryto-

ryczną o walorach artystycznych, kulturowych, historycznych na 

najwyższym poziomie. W swoim programie połączył dokonania 

kilku pokoleń, których kreatywność pozwoliła na zorganizowanie 

międzynarodowej wystawy w Alden Biesen, w Kulturalnym Cen-

trum Społeczności Flamandzkiej. Wystawa reprezentowała sobą 

najwyższy poziom artystyczny i profesjonalny, eksponując dokona-

nia wszystkich partnerów, poczynając od wykonanych rzeźb abs-

trakcyjnych i figuralnych, metaloplastyki, ceramiki, obrazów, kolaży, 

aż po tkactwo artystyczne; ponadto w dwóch gablotach dziesięć 

książek, okazów kolekcjonerskich, ze wspomnieniami w języku pol-

skim pt. „Historia życiem pisana”, wydanych i artystycznie oprawio-

nych w Academy of Virtual Arts w Genk.

Michel Wieczerniak, ze swoim zespołem grafików komputerowych 

z Akademii przedstawił na wystawie projekcję multimedialną całe-

go projektu, a poza tym stworzył stronę internetową (którą można 

było oglądać w Internecie przez trzy lata), umieszczając na niej 

nasze wspomnienia w wersji polskiej i angielskiej. Opracował także 

znak graficzny i katalog projektu „MEMENTO”. Wszystko to stanowi 

o innowacyjności tego przedsięwzięcia.  

Okazuje się, że kultura i sztuka nie znają granic...

Gdyby nie Grundtvig, to… 
...nie poznalibyśmy tylu ciekawych ludzi z różnych stron Eu-

ropy, nie nawiązalibyśmy z nimi przyjaźni. Nasze wyobraże-

nia o ludziach z innych kręgów językowych byłyby niepełne, 

stereotypowe – program ten pozwolił nam te wyobrażenia 

zweryfikować. Najważniejsze, że wzbogacił nas duchowo, 

odmłodził, pozwolił uwierzyć we własne możliwości, a po-

nadto dowartościował.

Wywiad przeprowadził Michał Chodniewicz

Czy wiesz, że…

W ramach jednego projektu 

Projektu Partnerskiego Grundtviga 

organizowanych jest średnio 

5 spotkań partnerów. Zazwyczaj 

każde spotkanie odbywa się 

u innego partnera projektu.
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Tytuł projektu: „Moje miejsce w Europie” – Życie z niepełnosprawnością: Niemcy – Francja – Polska

Dane beneficjenta:  Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek", Poznań

http://www.smialek.org

Osoba kontaktowa: Krystyna Dużewska

Okres realizacji projektu: 7.08.2008 – 31.07.2010

Dofinansowanie: 18 000 EUR

STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ MŁODZIEŻY 
SPRAWNEJ INACZEJ 
„ŚMIAŁEK”

Poznań

MOJE MIEJSCE W EUROPIE
Wywiad z Krystyną Dużewską

Jak ważny jest dla stowarzyszenia zajmującego się osobami nie-

pełnosprawnymi udział w międzynarodowym projekcie?

Udział w tym projekcie pozwolił na nawiązanie przyjaźni między oso-

bami niepełnosprawnymi z Polski, Francji i z Niemiec. Taka wymiana 

to doskonały sposób na poznanie zarówno możliwości komplekso-

wej opieki, jak i wsparcia, jakie otrzymują osoby niepełnosprawne 

w danych krajach Europy. Wsparcie to dotyczy sfery zawodowej, 

społecznej oraz rehabilitacji. Patrząc na przykłady Francji oraz Nie-

miec, my jako Polacy możemy czuć zazdrość, gdyż tam liczba osób 

zatrudnionych jest dość pokaźna, a osoby z niepełnosprawnością 

bez większych przeszkód mogą odnaleźć się w mniej lub bardziej 

dostosowanej przestrzeni społecznej, ekonomicznej i kulturalnej da-

nego kraju.

Zwiększyło się zaangażowanie i zadowolenie osób uczestniczących 

w projekcie. Miał on duży wpływ na chęć działania i zaangażowa-

nie w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, dzięki możliwości 

porównania systemów pracy i edukacji w innych krajach Unii Eu-

ropejskiej. Projekt pozwolił od nowa spojrzeć na potrzeby i metody 

pracy z osobami niepełnosprawnymi. Miał duży wpływ na kadrę 

nauczycielską; został wzmocniony nacisk na współpracę i lepsze 

nakierowanie terapii zajęciowej (rozwój społeczny i zawodowy) 

na poszczególne osoby.

„Realizacja projektu pozwoliła nam zrozumieć, że wszędzie, 

w każdym kraju i mieście, osoby niepełnosprawne żyją tak jak my” 

– mówi jeden z uczestników. Jaki wpływ na osoby niepełnospraw-

ne miał udział w międzynarodowych warsztatach?

Podopieczni zdali sobie sprawę, że osoby niepełnosprawne żyją 

wszędzie. Jednym żyje się trochę lepiej, a innym gorzej, ale jest 

wiele wspólnych spraw, które należy rozwiązać poprzez wymianę 

doświadczeń, gdyż tylko wiedza może zmienić przyszłość osób nie-

pełnosprawnych. Uczestnicy sami zauważyli wiele wspólnych cech 

i podobieństw łączących nasze organizacje, równocześnie znajdu-

jąc dla siebie role, jakie mogliby odgrywać w życiu nowo poznanych 

i zaprzyjaźnionych osób. 

Im dłużej trwało wspólne spotkanie partnerów projektu, tym mniej-

szą barierę stanowił brak znajomości języka. Zrealizowany projekt 

miał znaczący wpływ na wzrost poczucia własnej wartości i pod-

wyższenie samooceny uczestniczących w nim osób. Jest to widocz-

ne obecnie, po zakończeniu projektu, w działaniach i pracy naszej 

organizacji na rzecz osób objętych programem. Uczestnicy projektu 

to osoby niepełnosprawne, w znacznej mierze pochodzące z rodzin 

o niskim statusie materialnym. Dzięki temu projektowi osoby te miały 

możliwość doświadczenia przeżyć, które w normalnych warunkach 

mogą być dla nich nieosiągalne. Podczas trwania całego projektu 

nieodzowne były wsparcie, pomoc i akceptacja działań uczestników 

przez członków ich rodzin.

Jak zamierzacie Państwo dalej wykorzystywać rezultaty projektu? 

Czy nawiązana współpraca będzie kontynuowana?

Naszym, jako stowarzyszenia, marzeniem jest utworzenie cało-

dobowego ośrodka dla naszych podopiecznych oraz organizacja 

stanowisk pracy na wolnym rynku. Bardzo podobały nam się roz-

wiązania, jakie zostały przyjęte w zaprzyjaźnionych organizacjach 

we Francji oraz w Niemczech. Podczas projektu została nawiązana 

współpraca pomiędzy organizacjami, wyrażająca się na przykład 

w udziale we wspólnych przedsięwzięciach i konkursach. Ponadto 

wśród uczestników została rozbudzona chęć usamodzielnienia się 

i podejmowania działań w zakresie zatrudnienia i spędzania czasu 

wolnego. 

Z naszymi partnerami jesteśmy w ciągłym kontakcie e-mailowym, 

a niedługo planujemy spotkanie z przedstawicielami organizacji 

z Francji w celu zastanowienia się nad możliwościami dalszej 

współpracy. 

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…stowarzyszenie nie miałoby możliwości poznania tylu 

wspaniałych ludzi. Poza tym mieliśmy możliwość bardzo 

wiele nauczyć się od naszych partnerów i nawiązać wiele 

wartościowych kontaktów. Największą wartością są dla nas 

wielkie, niezapomniane przeżycia naszych uczestników, któ-

rzy mieli okazję poznać zwyczaje i obyczaje przedstawicieli 

innych kultur, a często przeżyć największą przygodę swoje-

go życia.

Wywiad przeprowadził Michał Chodniewicz

Czy wiesz, że…

W Projektach Partnerskich 

Grundtviga najczęściej 

uczestniczą kobiety. Biorą 

one udział w 71% wyjazdów 

zagranicznych w ramach 

projektów. 
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Tytuł projektu:  Włączenie rodziców w społeczność praktykującą (PARCOP)

Dane beneficjenta:  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Ostrowiec Świętokrzyski

http://www.mos.ostrowiec.pl/

Osoba kontaktowa: Zdzisław Klusek

Okres realizacji projektu: 1.08.2007 – 31.07.2009

Dofinansowanie: 18 000 EUR

MŁODZIEŻOWY 
OŚRODEK SOCJOTERAPII

Ostrowiec Świętokrzyski

PRAKTYKUJĄCY RODZICE
Wywiad ze Zdzisławem Kluskiem

Dlaczego edukacja rodziców jest tak ważna dla powodzenia pracy 

z trudną młodzieżą?

Ścisła współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami naszej mło-

dzieży jest kluczowa dla powodzenia procesu wychowania i wypeł-

niania misji placówki. Zawsze staramy się pozyskać rodziców do 

współpracy w realizacji indywidualnych programów edukacyjno-

-terapeutycznych. Bez pomocy i współdziałania rodziców skuteczny 

i efektywny proces wychowania podopiecznych nie byłby możliwy! 

Stworzono w placówce przyjazną przestrzeń oraz konkretne miej-

sce spotkań rodziców, dzieci i kadry ośrodka. Ponadto na rodziców 

z odległych miejsc czeka pokój gościnny. Nocleg udostępniamy za 

darmo. Ostatnio z Sosnowca przyjechała matka jednego z naszych 

podopiecznych i spędziła w ośrodku dwa dni. Zabrała ze sobą czwo-

ro rodzeństwa. Dla jej syna, wychowanka Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii (MOS), było to bardzo ważne spotkanie, pierwsze po 

trzech miesiącach od chwili umieszczenia chłopca w placówce. 

Od czasu tej wizyty chłopiec nie oddala się i nie ucieka z ośrodka. 

W pełni zaakceptował pobyt w placówce. 

Szeroko rozumiana edukacja rodziców dała szansę na aktywizację 

opiekunów przy jednoczesnym zbliżeniu ich do dzieci. W naszym 

przekonaniu, dzięki pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ro-

dziców ośrodek znacznie lepiej spełnia wielorakie funkcje i zadania 

statutowe. Oprócz realizacji dotychczasowych, edukacyjno-wycho-

wawczych funkcji, sprzyja zbliżeniu rodziców do placówki, kształ-

towaniu odpowiedzialności za ośrodek i wychowanie dzieci. Służy 

to także pogłębianiu więzi rodzinnych i nie pozostaje bez wpływu 

na sferę postaw starszego i młodszego pokolenia. 

W jaki sposób międzynarodowy projekt umożliwił Państwu rozwi-

nięcie zakresu działań edukacyjnych?

Projekt znacznie poszerzył ofertę edukacyjną Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii. Realizowano trudną ideę włączania w życie 

placówki rodziców ze środowisk zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym. Projekt Partnerski Grundtviga w dużym stopniu wpłynął 

pozytywnie na społeczność ośrodka, rozwiązując część problemów 

bytowych, życiowych i edukacyjnych konkretnych rodzin. Indywidu-

alne podejście do każdego rodzica i wychowanka, a jednocześnie 

zespołowe działanie i współpraca pedagogów, psychologa oraz na-

uczycieli to kierunek zmian, dzięki któremu każdy rodzic i wychowa-

nek otrzymuje efektywne wsparcie w MOS. Zapewniono możliwość 

kontynuacji projektu bez wsparcia finansowego środków unijnych 

na kolejne lata. 

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe stało się wprowa-

dzenie dla rodziców naszych podopiecznych nowej formuły zajęć 

„nieformalnych” i bardziej interaktywnych. Poza tym właśnie dzięki 

projektowi i stronie internetowej nasza instytucja stała się bardziej 

znana i doceniana w środowisku. To gwarancja dla rodziców, że na-

sza kadra jest złożona z oddanych pracy fachowców. Zwiększył się 

także udział rodziców zarówno w procesie wychowania dzieci, jak 

i w życiu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. 

W ramach realizacji projektu w programie Grundtvig podjęto szereg 

działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, parateatralnym i ar-

tystycznym. Zorganizowano też system pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej dla rodzin. Zwłaszcza indywidualne porady i zajęcia 

o charakterze terapeutycznym cieszyły się największym zaintereso-

waniem i zostały dobrze ocenione przez rodziców.

„To było życiowe doświadczenie, nigdy tego nie zapomnę..." 

– jaki wpływ na rodzica wypowiadającego te słowa miał udział 

w projekcie?

Rodzic pozytywnie odnosił się do realizacji indywidualnego planu 

edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla jego syna. Współ-

działanie rodzica i kadry ośrodka przyczyniło się do ukończenia 

przez wychowanka gimnazjum.  

Opiekun ten po raz pierwszy w życiu był za granicą. Po raz pierw-

szy widział morze, a właściwie Ocean Atlantycki w Portugalii oraz 

zabytki stolicy tego kraju. Kontakt z rodzicami z Portugalii i Rumunii 

uświadomił tej osobie, że wszędzie rodzice mają w gruncie rzeczy 

podobne problemy, związane np. z kłopotami z wychowywaniem 

dzieci, brakiem stałej pracy, trudnościami finansowymi. 

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…nie mielibyśmy sposobności do podwyższenia jakości pra-

cy placówki i poszerzenia oferty edukacyjnej. Pracownicy nie 

mieliby okazji do spotkania ludzi, którzy pomogli im spojrzeć 

na zadania i cele placówki w nowy, inspirujący sposób. Nie 

byłoby zmian systemowych w placówce, polegających np. 

na nowej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej dla rodziców. Ponadto działania projektowe zapobiegły 

wypaleniu zawodowemu kadry. Była to też sposobność 

do doskonalenia umiejętności zarządzania projektami 

na szczeblu europejskim.

Wywiad przeprowadził Michał Chodniewicz

Czy wiesz, że…

W Polsce Projekty Partnerskie 

Grundtviga realizują najczęściej 

stowarzyszenia i fundacje.
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Tytuł projektu:  Most

Dane beneficjenta: Zakład Karny, Gębarzewo

Osoba kontaktowa: Karolina Mantey-Sekulska

Okres realizacji projektu: 7.08.2009 – 31.07.2011

Dofinansowanie: 18 000 EUR

ZAKŁAD KARNY 

Gębarzewo

MOST
Wywiad z Karoliną Mantey-Sekulską

Projekt międzynarodowy w zakładzie karnym to na pewno korzyść 

edukacyjna dla pracowników, ale czy mogą z niego także skorzy-

stać osoby skazane?

Jednym ze sposobów prowadzenia oddziaływań wychowawczych 

jest metoda wpływu osobistego. Jest ona tym skuteczniejsza, im 

prowadzący oddziaływania ma coś ciekawszego do zaproponowa-

nia. Pracując z drugim człowiekiem, często zdarza się, że popada-

my w rutynę. Rutyna natomiast powoduje nudę i błędy. Inwestując 

w siebie, jednocześnie inwestujemy w naszych podopiecznych. 

Otwierając się na nowe propozycje, szanse, wyzwania, dajemy pod-

opiecznym przykład, że warto się rozwijać. Wiek w tym zakresie nie 

ma znaczenia. Ważny jest impuls. Ten impuls często jest ziarenkiem, 

które powoli może wyrosnąć w naszych podopiecznych.

Skazani często mają małe doświadczenia pozytywne związane 

z realizacją siebie. Oferując im różne możliwości, wpływamy na ich 

przyszłość. Mając szerokie spojrzenie na świat i występujące w nim 

problemy, możemy z większą skutecznością działać w zakresie po-

mocy w rozwiązywaniu ich przez naszych podopiecznych.

Dodatkowo, dzięki udziałowi w projekcie istnieje możliwość zor-

ganizowania kursów języka angielskiego dla kadry i skazanych. 

Ci ostatni nie tylko mają możliwość nauki języka, ale przede wszyst-

kim podnoszenia własnej samooceny i poznawania nowych ludzi 

oraz sposobów spędzania czasu wolnego.

W jaki sposób rozwiązania dotyczące pracy z osobami skazany-

mi, stosowane w krajach partnerów można przenieść na grunt 

polski?

Wizyty w krajach partnerów projektu "Most" dały nam różne przykła-

dy prowadzenia oddziaływań. Mieliśmy negatywne opinie o niektó-

rych z nich, a inne wręcz były dla nas niewyobrażalne do przeniesie-

nia w polskiej rzeczywistości. Nauka polega na analizie informacji 

i wybraniu najbardziej wartościowych przykładów. Bardzo ważne, 

choć może nie innowacyjne, było podkreślanie w każdym z krajów 

konieczności zaangażowania najbliższych w proces resocjaliza-

cji oraz pozyskiwanie nowych możliwości zatrudnienia skazanych. 

W Zakładzie Karnym w Gębarzewie dużą rolę w podejmowanych 

oddziaływaniach odgrywa rodzina. Stworzony został specjalny pro-

gram readaptacji skazanych pt. „Rodzina", w ramach którego, wła-

śnie z pomocą skazanych powstało wydzielone miejsce do zabaw 

z dziećmi w trakcie odbywanych widzeń. Skazani ponadto mają 

organizowane dodatkowe widzenia związane np. z Dniem Dziecka, 

Dniem Matki, Świętami Bożego Narodzenia itp. Położyliśmy także 

większy nacisk na zaangażowanie skazanych w życie lokalnego 

społeczeństwa poprzez wykonywanie przez nich nieodpłatnych 

prac porządkowych na rzecz okolicznych gmin. Skazany, który daje 

coś od siebie, podnosi swoją wartość. Czuje, że jest uczestnikiem, 

a nie jedynie obserwatorem życia codziennego.

Czy "Most" zbudowany właśnie w ramach współpracy międzynaro-

dowej będzie trwalszy i skuteczniejszy?

Bez wątpienia działania poparte doświadczeniami przedstawicieli 

różnych krajów mają zdecydowanie większe szanse na powodze-

nie, głównie z uwagi na fakt ich wielowymiarowości. Umożliwiają 

one skuteczniejsze działanie. Wskazują równocześnie błędy innych 

i dają szansę uniknięcia ich we własnym działaniu. Trwałość i jed-

nocześnie skuteczność "Mostu" oparta jest na przyjaźniach, jakie 

zostały nawiązane w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Dzięki projektowi "Most" w Zakładzie Karnym w Gębarzewie odbyła 

się także konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele służby 

kuratorskiej, pracownicy socjalni, terapeuci uzależnień i przedsta-

wiciele instytucji pozarządowych. Powstał więc niewidzialny most 

między nami w zakresie systemowego podejścia do skazanego. 

W Polsce jest dużo instytucji i organizacji pracujących dla społecz-

nej readaptacji skazanych na różnych etapach ich życia. Skuteczne 

działanie to działanie wspólne, umożliwiające kompleksową realiza-

cję zadań w zakresie pomocy skazanemu.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
...nie mielibyśmy potwierdzenia, że nie jesteśmy gorsi od na-

szych europejskich partnerów. Polskie przepisy w pewnych 

aspektach wyprzedzają systemy innych krajów. W Polsce 

dostrzega się ważną rolę nauki, pracy, terapii uzależnień, 

oddziaływań kulturalno-oświatowych i sportowych, a przede 

wszystkim rodziny w procesie resocjalizacji skazanych. 

Te elementy pozwalają tworzyć skuteczne oddziaływania. 

Jedynie wielopłaszczyznowe podejście do skazanego, od-

powiadające na jego potrzeby, może przynieść pożądany 

skutek. Mówi się, że resocjalizacji nie ma. Naszym zadaniem 

jest udowadniać, że można oddziaływać na drugą osobę 

i odnosić w tym zakresie sukcesy.

Wywiad przeprowadził Michał Chodniewicz

Czy wiesz, że…

W ostatnich latach w Polsce 

najchętniej wybieranymi 

partnerami do współpracy 

w akcji Projekty Partnerskie 

Grundtviga są organizacje 

z Włoch i Turcji.
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Tytuł warsztatu:  Kum arain in szenk – Jewish Inn

Dane beneficjenta:  Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź

http://www.pos.lodz.pl

Osoba kontaktowa: Anna Rutkowska-Rochmińska

Okres realizacji warsztatu: 26.09 – 3.10.2010

Dofinansowanie: 22 749 EUR

POLESKI OŚRODEK 
SZTUKI

Łódź

PAMIĘĆ WPISANA W MIASTO
Wywiad z Małgorzatą Uptas

Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie warsztatu o tematyce 

żydowskiej?

Łódź jest miastem szczególnym, ukształtowanym przez wielokultu-

rowość jego mieszkańców i tradycje włókniarskie. Żyły tu obok siebie 

4 nacje: Polacy, Żydzi (którzy do roku 1939 stanowili 1/3 populacji), 

Niemcy i Rosjanie. II wojna światowa przerwała te społeczne i eko-

nomiczne więzi, dopisała do wspólnych losów tragiczny kontekst. 

Jako pedagodzy i łodzianie wykorzystujemy do celów edukacyjnych 

dziedzictwo historyczne miasta, pamiętając o roli, jaką odegrała 

społeczność żydowska w tworzeniu świetności Łodzi przemysłowej. 

Ślady tej obecności wpisane są w architekturę miasta: pałace i re-

zydencje fabrykanckich rodów są dziś siedzibami urzędów, uczelni, 

galerii i muzeów, w Łodzi znajduje się też największa nekropolia ży-

dowska w Europie. Chcieliśmy uczynić nasze warsztaty spotkaniem 

z unikalną kulturą, która oparła się planom jej unicestwienia. Prze-

trwa, jeśli będziemy ją odtwarzać i przypominać – aby zachowała 

się pamięć o świecie, którego już nie ma.

Jak uczestnicy motywowali swoją chęć udziału w warsztacie? 

Częstym powodem była ciekawość, chęć poznania nowych miejsc 

i ludzi, względy poznawcze i emocjonalne, co widać w kolejnych 

wypowiedziach uczestników. Rumunka: "Odkryłam swoje żydowskie 

korzenie zbyt późno, teraz chcę to nadrobić. Judaizm jest częścią 

mnie". Francuzka: "W moim otoczeniu jest wiele osób pochodzenia 

żydowskiego. Chcę poznać lepiej ich kulturę". Niemka: "Mój dziadek 

mieszkał w Łodzi". Fin: "Chcę nawiązać kontakty z ludźmi, którzy od-

najdują dla siebie nowe pola działania". Anglik: "Interesuje mnie kul-

tura innych narodów, chcę poznać historię Żydów i skonfrontować 

z tym, co media piszą na ten temat", inny Anglik: "W szkole nabyłem 

mało wiedzy na temat kultury żydowskiej, a ona według mnie wyróż-

nia się wśród innych". Austriaczka: "Wiem o tragedii Żydów, ale nie 

znam dobrze ich kultury".

Jakie były najważniejsze efekty warsztatu?  

Uczestnicy poznali obiekty historyczne: zabytki XIX-wiecznej archi-

tektury industrialnej, rejon Litzmanstadt Ghetto, Cmentarz Żydowski, 

Synagogę, siedzibę Gminy Żydowskiej, Stację Radegast. Wysłuchali 

wykładów i przygotowali dokumentację fotograficzną tych miejsc. 

Zdobyli wiele nowych umiejętności: nauczyli się podstawowych 

zwrotów języka hebrajskiego, układów choreograficznych tańców 

chasydzkich, kilkunastu pieśni żydowskich, przyrządzania koszer-

nych potraw według oryginalnych receptur oraz wykonywania 

symbolicznych wycinanek żydowskich. W trakcie wykładów i poka-

zów poznali zwyczaje, obrzędy, kalendarz i rytuał celebracji świąt 

żydowskich. Przygotowali dla publiczności multimedialny pokaz 

samodzielnie wykonanych zdjęć, scenografię i koncert – wspólnie 

z chórem Clil i kapelą klezmerską. Warsztat był także czasem reflek-

sji nad dramatem narodu żydowskiego i tragicznymi konsekwen-

cjami etnicznej nienawiści.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…kroczylibyśmy nadal utartymi szlakami edukacyjnych i ar-

tystycznych przedsięwzięć. Nie bywaliśmy na imprezach 

zagranicznych, ani jako obserwatorzy, ani uczestnicy. Nie 

znaliśmy realiów pracy naszych europejskich kolegów, ich 

"narzędzi" statutowych, bazy, priorytetów, jakimi się kierują. 

Instytucjonalna współpraca z nimi wydawała się niemal abs-

trakcyjna. Do czasu... Pierwszy kontakt z Narodową Agencją 

Programu Grundtvig w 2007 roku był naszym "nowym otwar-

ciem", przełomem w myśleniu. To, co dotąd wydawało się 

niedostępne, stało się realne, to, co uważaliśmy za trudne, 

okazywało się mniej skomplikowane niż sądziliśmy. Trzeba 

się było tylko odważyć, odrzucić stereotypy, rutynę, często 

też kompleksy. Dziś, co brzmi paradoksalnie, bliżej nam do 

edukatorów ze Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec niż do 

polskich animatorów kultury – nie konkurujemy bowiem ze 

sobą, ale tworzymy zupełnie nową formułę współdziałania. 

Dzięki środkom unijnym nie czujemy się "ubogimi krewnymi" 

naszych partnerów, a projektom możemy zapewnić oprawę 

stosowną do merytorycznych wątków. Grundtvig to także 

nowa wartość dla naszych polskich słuchaczy, którzy mogą 

włączać się w wybrane fazy działań realizowanych przez 

nas projektów. Ich aktywna obecność wzbogaca europejski 

dialog o lokalny koloryt, a dla nich samych ten udział, jak mó-

wią, jest niezwykłym, nowym, nobilitującym działaniem.

Ponadto... wytrwale szlifujemy angielski, nabywamy pew-

ności siebie i logistycznych sprawności, doradzamy innym 

aplikującym… Wielkie dzięki, Grundtvigu!

Wywiad przeprowadziła Joanna Grzegorczyk

Czy wiesz, że…

Od września 2009 roku 

do czerwca 2011 roku w polskich 

warsztatach wzięło udział 

prawie 400 obcokrajowców.
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Tytuł warsztatu:  La paix est-elle possible sur la terre?

Dane beneficjenta:  Centrum Edukacji EDUZ, Warszawa

http://www.eduz.pl

Osoba kontaktowa: Alicja Żmudzka

Okres realizacji warsztatu: 13-20.06.2010

Dofinansowanie: 29 060 EUR

MEDYTACJA NAD POJEDNANIEM
Wywiad z Alicją Żmudzką

W dorosłe życie niedługo wejdzie już trzecie pokolenie Europejczy-

ków, które nie zetknęło się z okrucieństwem czasów wojennych. 

Dlaczego zatem nadal powinniśmy uczyć się o pokoju?

Nauczanie i wychowanie do pokoju winno być priorytetem wycho-

wania wszystkich pokoleń – i młodych i starszych, ponieważ praw-

dziwy pokój nie jest stanem braku wojny ani wynikiem zwycięstwa 

militarnego, ale zakłada przezwyciężenie przyczyn wojny i auten-

tyczne pojednanie między narodami. Z historii dobrze wiemy, że 

budowanie pokoju nie może się dokonać z pominięciem porządku 

etycznego i prawnego. 

Budowanie pokoju dzisiaj to uświadamianie, że przemoc i terroryzm 

są sprzeczne z jakąkolwiek religią; to uczenie wzajemnego szacun-

ku i uznania tak, aby ludzie różnych narodów, kultur czy religii mogli 

współżyć w pokoju i solidarności. To również rozwijanie kultury dialo-

gu opartego na przekonaniu, że konfrontacja z ludźmi o odmiennych 

zapatrywaniach może stać się okazją do lepszego zrozumienia. To 

także zobowiązanie, aby bronić prawa każdego człowieka do god-

nego życia zgodnego z własną tożsamością. Wreszcie budowa-

nie pokoju to zobowiązanie do wzajemnego przebaczenia błędów 

i uprzedzeń przeszłych oraz teraźniejszych; to wspieranie się we 

wspólnych wysiłkach zmierzających do przezwyciężenia egoizmu 

i chęci dominacji, nienawiści i przemocy, ponieważ na podstawie 

doświadczeń z przeszłości wiemy, że pokój bez sprawiedliwości 

nie jest prawdziwym pokojem. Dlaczego zatem powinniśmy uczyć 

i wychowywać do pokoju? Aby żyć godnie i sprawiedliwie, co jest 

pragnieniem każdego człowieka. 

Wizyta w obozie koncentracyjnym w Auschwitz często jest szoku-

jącym doświadczeniem. Jak odebrali ją uczestnicy warsztatu? 

Tak, wizyta na terenie byłego obozu koncentracyjnego jest nowym 

doświadczeniem dla każdego, kto bramy obozu przekracza. Jedna 

z uczestniczek, mocno zaangażowana w działanie na rzecz budo-

wania pokoju w Europie i na Bliskim Wschodzie, została poza tere-

nem obozu; chciała ten czas poświęcony na zwiedzanie przeżyć 

na osobistej refleksji i medytacji. Pozostali uczestnicy oglądali te 

miejsca w ogromnej ciszy, skupieniu i zamyśleniu, byli zasłuchani 

w „głos milczenia”, jak to później wyrazili. Na zakończenie wizyty 

wszyscy uczestnicy – wyznawcy różnych religii, osoby obojętne re-

ligijnie, niewierzący – spontanicznie stanęli do wspólnej modlitwy 

o pokój. To było mocne doświadczenie pragnienia życia w pokoju 

i pragnienia budowania go.

W Państwa warsztacie udział wzięli przedstawiciele 11 narodów, 

3 pokoleń i jednocześnie kilku różnych wyznań. Jak Pani wspomina 

pracę z tak różnorodną grupą?

Po raz pierwszy gościliśmy w naszym Centrum tak różnorodną gru-

pę: najmłodszy uczestnik miał 22 lata, najstarszy 76; uczestnikami 

byli przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodów: studen-

ci, biznesmeni, nauczyciele, artyści; wyznawcy różnych religii, oso-

by niewierzące lub obojętne religijnie.

Będąc i pracując razem, uświadomiliśmy sobie, iż jesteśmy częścią 

Europy wielokulturowej i wieloreligijnej. Zdaliśmy sobie sprawę, że 

ta różnorodność ubogaca nas i jednoczy, daje poczucie wspólnych 

korzeni, które są u początków powstawania Europy. Zdaliśmy sobie 

sprawę, że ta jedność jest zarówno darem, jak i zadaniem. O tym, 

że praca z tak wspaniałymi ludźmi wzajemnie nas ubogaciła, niech 

świadczą słowa wypowiedziane przez uczestników na koniec na-

szych warsztatów, niektóre z nich zacytuję:

„Wyjeżdżamy stąd szczęśliwsze i ubogacone”; „To spotkanie po-

zwoliło mi zmienić spojrzenie na sytuacje konfliktowe”; „Odnalazłam 

nowe znaczenie słowa, ciszy i działania, które prowadzą do pokoju”; 

„Ten czas dał mi pragnienie podążania w kierunku dobra, w kierunku 

poznawania innych”; „Zrozumiałam, jaką moc ma przebaczenie”.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
...przede wszystkim nie byłoby nowych pomysłów na spo-

tkania wielokulturowe, wielonarodowe i różnorodne pod 

względem religijnym – a tylko podczas takich spotkań może 

się dokonać to doświadczenie przeżywania różnorodności, 

które najpełniej możemy przekazać młodym pokoleniom, by 

uczyć, jak budować jedność w różnorodności przy zachowa-

niu tożsamości, jak budować pokój i przyczyniać się własną 

pracą i zaangażowaniem do poszanowania godności i pod-

stawowych praw człowieka. 

Gdyby nie Grundtvig, to brakowałoby nam tego bogatego do-

świadczenia, jak organizować spotkania wielokulturowe. 

Wreszcie gdyby nie Grundtvig, to nie mielibyśmy tylu wspa-

niałych przyjaciół w całej Europie, nie byłoby również no-

wych projektów współpracy na rzecz budowania pokoju 

i pojednania.

Wywiad przeprowadziła Joanna Grzegorczyk

Czy wiesz, że…

W roku 2010 w całej Europie 

dofinansowanie otrzymało 

ponad 200 warsztatów, dla 

około 2,5 tysiąca słuchaczy.

CENTRUM EDUKACJI 
EDUZ

Warszawa
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Tytuł warsztatu:  Empowering Victims of Domestic Violence

Dane beneficjenta:  Centrum Kształcenia Ustawicznego, Sopot

http://lms.cku.sopot.pl

Osoba kontaktowa: Sylwia Knot

Okres realizacji warsztatu: 9-15.05.2010

Dofinansowanie: 24 550 EUR

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO 

Sopot

RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY
Wywiad z Sylwią Knot

Ofiary przemocy domowej często mają problem z wyjazdem do in-

nego miasta. Skąd zatem pomysł, aby zaprosić je na międzynaro-

dowy warsztat?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której kobieta doświadcza przemocy 

domowej. Jej partner, który z założenia powinien ją kochać i wspie-

rać, nieustannie ją krzywdzi. Cieszy się przy tym ogólną sympatią 

i zaufaniem innych. Jest znanym i szanowanym prawnikiem, leka-

rzem, politykiem, kolegą z pracy, znajomym, sąsiadem. Nikt nie po-

myślałby, że znęca się nad żoną! Rozważmy inny przypadek, kobie-

ty, która mieszka z rodziną na wsi czy w małym miasteczku. Tam 

wszyscy się znają i o wszystkim wiedzą; także o tym, co dzieje się 

za drzwiami domu, w którym od lat dochodzi do aktów przemocy. 

Kobieta znosi przemoc fizyczną ze strony męża, jak się jej wydaje, 

dla dobra własnych dzieci. Nikt nie reaguje – z różnych powodów… 

Historie krzywdzonych kobiet pochodzą z różnych zakątków świata 

i opowiadane są w różnych językach, jednakże przesłanie zawsze 

jest takie samo. Pomoc takim kobietom niosą różne organizacje. 

W Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Sopocie mamy pa-

sjonatów chętnych do podejmowania nowych wyznań. Jak więc 

można było nie spróbować organizacji warsztatów międzynaro-

dowych oferowanych przez program Grundtvig? Tym bardziej, że 

była to dla nas okazja do zapewnienia ofiarom przemocy poczucia 

bezpieczeństwa, jakie mogły zyskać z dala od domu, w atmosferze 

zaufania, wśród kobiet o podobnych doświadczeniach życiowych. 

Wspólny udział w warsztatach to dla tych kobiet niesamowite, uni-

kalne doświadczenie.  

Czego się Państwo nauczyliście? Czego nauczyły się słuchaczki?

Dla nas jako organizatorów było to bezcenne, kolejne doświadczenie. 

To ciężka praca, nie tylko z powodu czasu i energii poświęconej na 

sprawy organizacyjne i liczne problemy z tym związane, ale także 

z uwagi na trudności w nieangażowaniu się emocjonalnie w pro-

blemy uczestniczek. O wiele ważniejszy jednak był wpływ warszta-

tów na życie kobiet. Dla nich było to spojrzenie na własne problemy 

z innej, szerszej perspektywy. Były to kobiety, które mają za sobą pe-

wien etap wychodzenia z błędnego kręgu przemocy; nasze warsz-

taty miały na celu wzmocnić je na drodze do zmian. Poza „typowy-

mi” elementami programów dla ofiar przemocy, podczas pobytu 

w Polsce kobiety uczyły się także, jak rozładowywać złość (np. po-

przez taniec) i zdobyć umiejętności niezbędne do codziennego, 

samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzez udział 

w kształceniu ustawicznym mogły też zdobyć wiedzę z zakresu 

komunikacji elektronicznej, tak by pozostać w kontakcie z nami 

i przede wszystkim z innymi uczestniczkami. Dzięki późniejszym 

kontaktom wiemy, że warsztaty przyczyniły się do zmiany ich po-

staw w życiu zawodowym i prywatnym. Poza tymi praktycznymi 

aspektami obecność w środowisku międzynarodowym, poznawanie 

innych kultur i przygoda (niejednokrotnie przygoda życia) w formie 

pobytu w tak pięknym miejscu, jakim jest Sopot, odniosły pozytyw-

ny wpływ na uczestniczki. Była to także okazja, by popracować nad 

umiejętnościami komunikowania się w języku angielskim.  

Czy umiejętności wypracowane w trakcie zaledwie kilkudniowego 

warsztatu mogą przynieść trwałe korzyści?

To oczywiście sprawa indywidualna, na ile ktoś chce wykorzystać 

narzędzie, które dostaje. Niby kilka dni, ale jak wielki ładunek! Jak 

w życiu, czasami jedno spotkanie potrafi przewrócić nasze dotych-

czasowe doświadczenia do góry nogami. Uczestniczki kontaktowały 

się z nami po powrocie do swych krajów, podkreślając, jak pozytyw-

ny wpływ miało to wydarzenie na ich życie. Nie sposób prześledzić 

tu losy wszystkich uczestniczek, ale dobrym przykładem może być 

jedna z nich. Po powrocie do kraju podjęła stanowczą decyzję, aby 

w końcu nie wahać się i diametralnie zmienić swoje życie. Ostatecz-

nie wyprowadziła się z domu i zerwała kontakty ze swoim oprawcą, 

zaczęła wszystko od nowa. Zrozumiała, że mimo wieku ciągle może 

zacząć szczęśliwsze życie. Odważyła się opowiedzieć o tym w pro-

gramie telewizyjnym, tak by dać siłę innym kobietom. 

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…takie wyjątkowe przedsięwzięcie nie miałoby miejsca! Na-

leży mieć świadomość, że chociaż bezpośrednio z oferty 

skorzystała stosunkowo niewielka grupa osób, to zdobyte 

doświadczenie uczestniczki zabrały ze sobą, by dzielić się 

spostrzeżeniami i zdobytą wiedzą ze znajomymi i innymi 

ofiarami przemocy. 

Wywiad przeprowadziła Joanna Grzegorczyk

Czy wiesz, że…

Różnica wieku między 

najmłodszym a najstarszym 

uczestnikiem warsztatów 

w Polsce wynosi aż 65 lat, 

najmłodszy uczestnik miał 

18 lat, a najstarszy – 83 lata. 
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Tytuł projektu:  Wolontariat osób starszych – międzynarodowy przepływ wiedzy i pomysłów

Dane beneficjenta:  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "FOSa", Olsztyn

http://www.federacjafosa.pl

Osoba kontaktowa: Agnieszka Sójka

Okres realizacji projektu: 1.08.2009 – 31.07.2011

Dofinansowanie: 17 382 EUR

FEDERACJA ORGANIZACJI 
SOCJALNYCH 
WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-
-MAZURSKIEGO „FOSa”

Olsztyn

STARSZA MŁODZIEŻ
Wywiad z Bartłomiejem Głuszakiem

Dlaczego zdecydowali się Państwo przystąpić do Projektu Wolon-

tariatu Seniorów?

To naturalna konsekwencja działań Federacji „FOSa”. Zainicjowali-

śmy i opracowaliśmy wspólnie z partnerami wojewódzki program 

na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna 

jesień życia na Warmii i Mazurach” oraz Program Rozwoju Wolonta-

riatu w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Pierwszy z nich zo-

stał przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w styczniu 2009 roku, drugi jest obecnie kończony. To jeden z nie-

licznych przypadków, gdy organizacja pozarządowa odpowiada 

za proces powstania programu społecznego. Część zadań przypi-

sano do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym Federacji. 

Podjęliśmy więc systemowe działania na rzecz osób starszych, jak 

chociażby uruchomienie instytucji Rzecznika Praw Osób Starszych 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rozwój sieci centrów wolon-

tariatu i inne. Wspieranie wolontariatu seniorów jest zatem konty-

nuacją obranego kierunku działań, służącą zarówno realizacji misji 

Federacji, jak i praktycznej promocji aktywności osób starszych. 

Jaki dostrzegają Państwo potencjał w wolontariuszach-seniorach 

i co najbardziej pozytywnie zaskoczyło Państwa podczas pracy 

z nimi?

To jedna z największych grup z potencjałem aktywności i pracy 

na rzecz innych. Potwierdzają to też wyniki prac nad programem wo-

lontariackim. Seniorzy posiadają kwalifikacje, wiedzę i umiejętności, 

potwierdzone dużym doświadczeniem zarówno zawodowym, jak 

i życiowym, a przy tym dysponują wolnym czasem. Wykazują się 

niezwykłym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Ponadto wno-

szą niezwykle ważne wartości, takie jak szacunek dla drugiego czło-

wieka, dbałość o historię i tradycję, wrażliwość na los innych. Bardzo 

często są nieformalnymi organizatorami niesienia pomocy czy ini-

cjatyw kulturalnych w swoim środowisku. Seniorzy są zatem grupą, 

która z jednej strony może wymiernie pomóc w budowaniu zmiany 

w społeczności lokalnej, a z drugiej strony pozytywnie oddziaływać 

na rozwój i kształtowanie postaw młodzieży.

To co nas najbardziej zaskoczyło podczas pracy z wolontariuszami, 

to łatwość, z jaką nawiązują nowe kontakty, ich otwartość na róż-

ne wyzwania, zapał do pracy, niepodążanie za stereotypami. Naj-

lepszym przykładem są wolontariuszki z Holandii, których jednym 

z zadań podczas pobytu w Polsce było zapraszanie mieszkańców 

społeczności wiejskiej na festiwal teatralny organizowany przez 

Stowarzyszenie Teatr Węgajty. Mimo częstych barier językowych 

siedemdziesięciolatki wsiadły na rowery, odwiedzając wszystkie 

gospodarstwa i… udało im się zachęcić wielu niezdecydowanych. 

Dodajmy, że energia bijąca od wolontariuszy-seniorów sprawia, 

że nie zauważa się ich wieku – to jest po prostu „starsza młodzież”.

Co umożliwiła Państwu realizacja Projektu Wolontariatu Seniorów?

Realizację misji, zwłaszcza w dwóch kierunkach – rozwoju wolon-

tariatu oraz systemowych działań na rzecz osób starszych. Reali-

zacja projektu pomogła też zdecydowanie w promocji aktywności 

osób starszych i wzmocnieniu wizerunku Federacji.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…nie poznalibyśmy tylu ciekawych ludzi, nie nawiązalibyśmy 

kontaktu z kolejnym partnerem zagranicznym, nie poznaliby-

śmy „od kuchni” form wolontariatu w Holandii. 

Wywiad przeprowadził Dariusz Bieranowski

Czy wiesz, że…

Realizatorzy Projektów 

Wolontariatu Seniorów 

najczęściej wysyłają 

wolontariuszy 

na trzytygodniowe 

zagraniczne pobyty 

wolontariackie.
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Tytuł projektu:  Miłość, pokój i… wolontariat

Dane beneficjenta:  Stowarzyszenie APERTO, Koszalin

http://www.aperto.org.pl

Osoba kontaktowa: Marcin Urban

Okres realizacji projektu: 1.08.2009 – 31.07.2011

Dofinansowanie: 19 614 EUR

STOWARZYSZENIE 
APERTO

Koszalin

DOLCE VITA
Wywiad z Marcinem Urbanem

Dlaczego zdecydowali się Państwo przystąpić do Projektu Wolon-

tariatu Seniorów?

Pojawienie się akcji Wolontariat Seniorów umożliwiło rozszerzenie 

oferty Stowarzyszenia APERTO w zakresie wolontariatu. Wcześniej 

nasze działania były ukierunkowane właściwie wyłącznie na osoby 

w wieku 16-30 lat. Realizowaliśmy projekty goszczące i wysyłające 

w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) oraz koordynowaliśmy 

wolontariat lokalny. 

Projekt Wolontariatu Seniorów „zbudowaliśmy” na bazie jednego 

z projektów goszczących EVS, wspólnie z naszym partnerem, do-

świadczonym w goszczeniu zagranicznych wolontariuszy mło-

dzieżowych – Stowarzyszeniem SOS Wioska Dziecięca w Karlinie. 

Z uwagi na posiadany potencjał pracowników ze znajomością języka 

włoskiego oraz wcześniejsze pozytywne doświadczenia we współ-

pracy z organizacjami z tego kraju postanowiliśmy szukać partnera 

zagranicznego wśród organizacji włoskich. W efekcie poszukiwań 

przez Internet nawiązaliśmy współpracę z organizacją CERSEO 

z Vercelli, z którą ostatecznie zdecydowaliśmy się napisać projekt 

do programu Grundtvig.

Czynnikiem decydującym o przystąpieniu do realizacji projektu była 

również diagnoza zapotrzebowania na tego typu przedsięwzięcie ze 

strony seniorów, przeprowadzona w ramach innego naszego projek-

tu. Wśród członków koszalińskich klubów seniora, działających przy 

klubach osiedlowych, sporą grupę stanowią osoby bardzo aktywne 

– szukające możliwości podniesienia kompetencji językowych czy 

informatycznych, uczęszczające regularnie na zajęcia sportowe, 

otwarte na propozycje zagospodarowania czasu wolnego, włącznie 

z poświęceniem tego czasu na rzecz innych. Akcja Projekty Wolon-

tariatu Seniorów doskonale wpisuje się w potrzeby takich właśnie 

osób. 

Dwa największe atuty akcji, z punktu widzenia seniorów, to aspekt 

edukacyjny – możliwość doskonalenia lub zdobycia nowych kompe-

tencji – oraz bezkosztowy udział w projekcie. 

isji Federacji, jak i praktycznej promocji aktywności osób starszych. 

Co najbardziej pozytywnie zaskoczyło Państwa podczas pracy 

z wolontariuszami-seniorami?

Bardzo pouczającym, nowym doświadczeniem zarówno dla nas, 

jako koordynatorów projektu, jak i dla polskich wolontariuszy był wy-

soki poziom zorganizowania działalności społecznej seniorów we 

Włoszech. Oprócz cyklicznych spotkań integracyjnych i wspólnego 

świętowania różnych okazji, od wielu lat organizują oni sprawnie 

działający ruch samopomocowy. Wolontariusze seniorzy zapewnia-

ją swoim rówieśnikom bezpłatny transport do szpitali, posiłki dowo-

żone do domu, pomoc w pozyskaniu i serwisowaniu sprzętu reha-

bilitacyjnego. Mamy nadzieję, że polscy seniorzy zainspirowani tymi 

działaniami będą motywować swoich znajomych z klubów seniora 

do podobnych aktywności. 

Pozytywnym zaskoczeniem było dla nas również duże zaintereso-

wanie polskich seniorów udziałem w projekcie oraz ich otwartość 

na naukę języka obcego. Uznanie budzą też same efekty nauki. 

Po miesięcznym kursie i trwającym drugie tyle pobycie we Włoszech 

część naszych wolontariuszy potrafiła już komunikować się po wło-

sku na podstawowym poziomie. Warto dodać, że prawie dla każde-

go z nich był to pierwszy kurs języka obcego w życiu. 

Co umożliwiła Państwu realizacja Projektu Wolontariatu Seniorów?

Jak już wspomniałem, projekt pozwolił nam rozszerzyć ofertę w za-

kresie wolontariatu o wsparcie wolontariuszy w wieku 50+. Dzięki 

niemu APERTO zdobyło nowego partnera, z którym będzie kontynu-

ować współpracę w przyszłości, przy innych projektach. Promocja 

Projektu Wolontariatu Seniorów w mediach lokalnych i ogólnopol-

skich oraz upowszechnianie jego rezultatów wzmocniło markę 

stowarzyszenia. Między innymi dzięki temu projektowi zostaliśmy 

wybrani przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do przepro-

wadzenia kampanii promującej Europejski Rok Wolontariatu 2011 

w województwie zachodniopomorskim. Innym wymiernym efek-

tem projektu jest wzmocnienie potencjału naszego zespołu. Każda 

z zaangażowanych w te działania osób (koordynator, tłumaczka, 

nauczycielka, wolontariuszka) rozwinęła dzięki niemu swoje kom-

petencje. W końcu kontakt ze środowiskiem włoskich seniorów 

ułatwił rekrutację do realizowanych w tym samym czasie przez 

APERTO Warsztatów Grundtviga. 

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…nasi wolontariusze nie mieliby okazji zobaczyć, w jaki spo-

sób ich rówieśnicy z Włoch zorganizowali wolontariacką 

samopomoc. Te doświadczenia będą przez najbliższe lata 

inspirować do inicjowania podobnych działań w polskich 

klubach seniora.

Wywiad przeprowadził Dariusz Bieranowski

Czy wiesz, że…

Wolontariusze jako największą 

korzyść wynikającą z udziału 

w projekcie najczęściej podają 

rozwój osobisty, możliwość 

pracy z rówieśnikami z innych 

krajów oraz poznanie kultury 

kraju, w którym odbywał się 

wolontariat.
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Tytuł kursu: Motivating Activities for Language Learning 

Dane beneficjenta:  Ewa Brzozowska, nauczycielka języka angielskiego

Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Warszawa

http://www.pzn-mazowsze.org.pl

Kraj goszczący: Wielka Brytania

Termin wyjazdu: 19.09 – 2.10.2010

Dofinansowanie: 2859 EUR

EWA BRZOZOWSKA

Warszawa

Program Grundtvig oczami Beneficjentów   KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH

ANGIELSKI W ODCIENIACH SZAROŚCI
Wywiad z Ewą Brzozowską

W przypadku nauczania osób niepełnosprawnych szczególnie 

ważne jest zwrócenie uwagi na poziom motywacji. Czy podczas 

kursu poznała Pani jakieś nowe metody w tym zakresie?

O tak, mnóstwo. Znany prozaik Stefan Kisielewski powiedział: „Nuda 

i strach uczą, ale dopiero gdy miną”. Pamiętam ze szkoły, jak stresu-

jące było dla mnie odpowiadanie przy tablicy. Wszystko nagle ula-

tywało mi z głowy. Chciałabym, żeby na moje zajęcia przychodzono 

licznie i bez żadnych zahamowań. Bez odpowiedniej motywacji słu-

chaczy nie osiągnę zamierzonego celu. Wiem, że będę borykać się 

z oporem, tym bardziej że często ludzie niepełnosprawni mają zani-

żoną samoocenę, skłonność do izolacji, a dodając do tego wiek 50+ 

dochodzi jeszcze brak wiary w opanowanie nowych umiejętności.

Na kursie w Wielkiej Brytanii szczególne znaczenie miały dla mnie 

ćwiczenia rozładowujące napięcie, z domieszką humoru. Poznałam 

wiele gier i zabaw, które wprowadzają luźną atmosferę, a uczą jakby 

przy okazji. 

Uważam, że dobre rezultaty daje nauka poprzez bezpośredni kon-

takt, ekspresywne wyrażanie siebie. Ważne więc też były dla mnie 

ćwiczenia pantomimiczne, wykorzystujące ruch ciała, odgrywanie 

ról. Ruch, interakcja i współpraca to pozytywne wyzwania!

Uczyliśmy się również korzystać z nowych technologii, które znacz-

nie urozmaicają zajęcia, jak pisanie historyjek i dialogów. Potem za-

mieszczaliśmy je na specjalnie przeznaczonej do tego stronie in-

ternetowej. Zabawne było oglądanie i słuchanie własnej twórczości 

na stronie YouTube.

Jak wyglądają lekcje języka angielskiego, które prowadzi Pani 

z osobami niewidomymi i niedowidzącymi i czy wprowadziła Pani 

w nich jakieś zmiany dzięki udziałowi w kursie?

Większość moich uczniów to ludzie starsi, więc dużo czasu po-

święcam na powtórki. Z drugiej strony ciągłe powtarzanie podob-

nych struktur gramatycznych jest zwyczajnie nudne. Tu z pomocą 

przychodzą rozwiązania, które poznałam na kursie. Teraz jest więcej 

muzyki, śpiewu, rymowanek. Kursanci to uwielbiają. Często przygo-

towuję różne quizy i gry. Na każdej lekcji, w zależności od bieżącego 

tematu symulujemy jakąś sytuację. Przy tworzeniu tych miniscenek 

zawsze jest dużo śmiechu. Uczniowie, wcielając się w rolę innych 

postaci, mają większą odwagę wyrażać własne zdanie, odczucia. 

Ćwiczenia wykorzystujące ruch i ekspresję dawkuję stopniowo, 

gdyż spontaniczność jest niekiedy trudna do wydobycia. Łamie ba-

riery nie tylko językowe, ale i psychologiczne. 

Na kursie w Wielkiej Brytanii były bloki zajęć poświęcone motywo-

waniu do czytania i pisania. Niewielu moich uczniów z powodu wła-

snej dysfunkcji ćwiczy te umiejętności, dlatego też naukę czytania 

i pisania realizuję w ilości maksymalnie ograniczonej.

Co Pani dała praca podczas kursu z uczestnikami z innych krajów?

Dreszczyk emocji – nauczyciele z różnych kręgów kulturowych, 

a do tego profesjonalny trener. Poczucie szerszego wymiaru, prze-

sunięcia granic, a właściwie braku granic. To jest bardzo stymulują-

ce do robienia czegoś więcej, czegoś ponad…  

Nauczyciele z innych krajów borykają się z podobnymi problema-

mi, więc była to bardzo efektywna praca nad szukaniem nowych 

rozwiązań. Było to niezwykle inspirujące, ponieważ opinie i pomy-

sły były składową różnych doświadczeń, połączonych z różnicami 

kulturowymi. 

Gdyby nie Grundtvig, to… 
...za kilka lat byłabym jak moja nauczycielka języka polskiego, 

która przychodziła na lekcję z pożółkłymi konspektami.

Teraz zwracam większą uwagę na metody i tempo pracy, 

które wpływają na pobudzenie i podtrzymywanie motywacji.

Gdyby nie Grundtvig, to nie poznałabym tylu fantastycznych 

nauczycieli z innych krajów. Utwierdziłam się też w przekona-

niu, że moje działania mają właściwy kierunek, a teraz mogą 

nabrać szerszego wymiaru.

Wywiad przeprowadziła Karolina Milczarek

Czy wiesz, że…

W ostatnich latach średnia 

wieku wnioskodawców 

ubiegających się 

o dofinansowanie udziału 

w zagranicznych kursach 

wynosi około 37 lat.
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Tytuł kursu: ICT for Collaborative, Project Based, Teaching and Learning

Dane beneficjenta:  Aleksander Adles, nauczyciel języka angielskiego

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

http://www.cku.bytom.pl

Kraj goszczący: Malta

Termin wyjazdu: 8-14.08.2010

Dofinansowanie: 2022 EUR

ALEKSANDER ADLES

Bytom
Czy wiesz, że…

Około 80% wnioskodawców 

w tej akcji stanowią kobiety. 

Gdzie ci mężczyźni?

Program Grundtvig oczami Beneficjentów   KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH

PRZEKRACZANIE GRANIC
Wywiad z Aleksandrem Adlesem

Co warto wziąć pod uwagę, wyjeżdżając na szkolenie za granicę? 

Co by Pan poradził osobom wyjeżdżającym po raz pierwszy?

Jeżeli chcesz wynieść jak najwięcej korzyści z uczestnictwa w da-

nym kursie, dokonaj jego starannego doboru pod względem tema-

tyki i zakresu zagadnień, które będą na nim poruszane. Musi to być 

coś, co cię naprawdę interesuje, co chcesz koniecznie poznać, co 

będzie ci przydatne w twojej pracy. Wtedy na pewno wrócisz z prze-

konaniem, że dobrze wykorzystałeś czas spędzony na szkoleniu.

Zanim zdecydujesz się na konkretny kurs, postaraj się wyszukać 

w Internecie opinie na jego temat osób, które już wcześniej w nim 

uczestniczyły. Warto upewnić się drogą mailową u organizatora kur-

su, czy jego program uwzględnia zagadnienia, które cię szczególnie 

interesują. Warto też zasugerować własne oczekiwania co do tre-

ści szkolenia. Takie wcześniejsze sugestie ze strony uczestników 

są zwykle mile widziane przez organizatorów.

Zapoznaj się wcześniej z zagadnieniami, które będą poruszane 

na kursie, a w których nie orientujesz się zbyt dobrze. Będziesz czuł 

się pewniej.

Jeśli posługujesz się językiem, w jakim prowadzone będzie szko-

lenie, jedynie w stopniu komunikatywnym – nie miej oporów przed 

mówieniem. Z doświadczenia wiem, że poziom znajomości języka 

obcego wśród uczestników takich spotkań jest bardzo zróżnicowa-

ny i jest to coś normalnego. 

Jak udział w kursie wpłynął na Pana codzienną pracę?

Po powrocie z kursu nabiera się ochoty, a także odwagi, do wpro-

wadzania nowych metod i narzędzi pracy na lekcji. W moim przy-

padku – narzędzi i technik komunikacji, jakie daje Internet i wolne 

oprogramowanie. Świadomość, że ktoś w innym kraju stosuje je 

z powodzeniem dodaje pewności przy podejmowaniu nowych, nie-

szablonowych metod nauczania. W przypadku problemów i wątpli-

wości mogę liczyć na wsparcie ze strony osób poznanych na kursie, 

a często samych organizatorów kursu. 

Dzięki szkoleniom takim jak to, w którym brałem udział, poznałem 

nowe, przynajmniej dla mnie, niestandardowe zastosowania po-

wszechnie znanych programów, np. wykorzystanie programu Po-

werPoint do tworzenia interaktywnych quizów i testów.

Większość moich uczniów to słuchacze kierunków zaocznych, 

uczęszczający na zajęcia co dwa tygodnie, a czasami rzadziej 

– z powodów zawodowych czy rodzinnych. Okazuje się wtedy, że 

dzięki wykorzystywaniu takich narzędzi, jak WIKI, Skype czy też pod-

casting mam z nimi stały kontakt i możliwość udzielania wskazówek, 

wyjaśniania wątpliwości i śledzenia postępów w opanowywaniu 

materiału. Oni natomiast, nie będąc ograniczonymi do codwutygo-

dniowych spotkań, mają możliwość systematycznej pracy i świa-

domość, że nawet, jeśli nie będą mogli uczestniczyć bezpośrednio 

w zajęciach, to mają okazję nadrobienia zaległości w nauce przed 

kolejnym zjazdem.

Jeśli chodzi o uczniów szkoły wieczorowej, to sprawdzają się pro-

gramy komputerowe do pracy w grupach, umożliwiające tworzenie 

fotokomiksów, historyjek obrazkowych czy animacji. Wyzwalają one 

kreatywność i czynią zajęcia atrakcyjnymi.

Co Pana najbardziej zaskoczyło podczas kursu?

W moim przypadku był to profesjonalizm w przygotowaniu kursu, 

zarówno pod względem doboru tematów, materiałów, jak i osób 

prowadzących. Zajęcia nie polegały jedynie na wykładach i dysku-

sjach. Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu w temat uczyliśmy 

się, jak poznane zagadnienia i narzędzia wykorzystać w praktyce.

Dobre przygotowanie i zaangażowanie prowadzących przełożyło 

się na zaangażowanie uczestników, co miało wyraz w 100% fre-

kwencji i punktualności w rozpoczynaniu i kończeniu zajęć. A do 

tego wspaniała atmosfera panująca wśród uczestników. Miałem 

wrażenie, że jestem w grupie przyjaciół, a nie obcych osób, które 

jedynie się zjechały, aby uczestniczyć w kursie. Urodziny jednego 

z uczestników stały się okazją do wspólnej krótkiej uroczystości, 

w przerwie między zajęciami, uświetnionej tortem ufundowanym 

przez organizatorów.

Wyjeżdżałem w poczuciu, że dobrze wykorzystałem swoją szansę 

i z żalem, że to już koniec.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…należałoby go wymyślić. Tak naprawdę trudno jest przecenić 

szanse i możliwości, jakie daje ten program nam, nauczycie-

lom. To, że możemy spotkać się ze swoimi koleżankami i ko-

legami po fachu z innych europejskich krajów i wymienić się 

doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz poglądami na temat 

wszystkiego, co związane z naszą pracą, jest czymś wspa-

niałym. Dzięki temu mam poczucie, że należę do wspólnoty, 

jaką stanowią mieszkańcy Europy, a nie, że jestem jedynie 

obywatelem jednego kraju. Ponieważ należę już do starsze-

go pokolenia nauczycieli, odczuwam to może bardziej niż ci, 

którzy kształcili się w czasach, gdy swobodne przekraczanie 

granic i możliwość kontaktów z ludźmi z całego świata stały 

się czymś naturalnym.

Wywiad przeprowadziła Karolina Milczarek
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Tytuł kursu: Open Distance Learning – Teacher Training

Dane beneficjenta:  Barbara Dudycz-Hajgiel, Przewodnicząca Zarządu

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Sopot

Kraj goszczący: Włochy

Termin wyjazdu: 1-5.04.2008

Dofinansowanie: 1900 EUR

BARBARA 
DUDYCZ-HAJGIEL

Sopot
Czy wiesz, że…

Wnioskodawcy chętniej 

wybierają krótsze kursy, 

trwające od 5 do 7 dni, mimo że 

mogą one trwać aż do 6 tygodni.

Program Grundtvig oczami Beneficjentów   KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH

KOMPUTER DLA WSZYSTKICH
Wywiad z Barbarą Dudycz-Hajgiel

Nauczanie na odległość – tego dotyczył wybrany przez Panią 

kurs. Czy tego typu wiedza wyniesiona ze szkolenia rzeczywi-

ście przydała się w pracy organizacji działającej na rzecz osób 

niepełnosprawnych?

Bardzo, ale nie od razu i w nieco inny sposób niż wcześniej plano-

wany. Początkowo w SPON podchodziliśmy do sprawy nauczania 

na odległość z wielkim, być może zbyt wielkim entuzjazmem. Nie 

mieliśmy wiedzy, więc tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie sprawy, 

jakie trudności napotkamy na tej drodze i my, i nasi beneficjenci. 

Już w pierwszym dniu szkolenia we Włoszech zorientowałam się, 

że nauczanie na odległość dla naszych niepełnosprawnych benefi-

cjentów będzie wymagało ogromnych przygotowań i zmian – również 

mentalności. Na dobrą sprawę żadna z przedstawionych dobrych 

praktyk nie wydawała mi się prosta do zastosowania w Stowarzysze-

niu SPON. Przyjazna atmosfera sprzyjała jednak absolutnej otwartości 

– szczerze powiedziałam, czego się obawiam i dostałam całe mnó-

stwo dodatkowych wyjaśnień i rad. Z wielu z nich skorzystałam.

Wykłady na temat konkretnych metod nauczania, roli nauczyciela 

i tworzenia programu szkolenia były mniej stresujące – przedstawio-

ne wzory były jasne i logiczne, a rady dotyczące ich zastosowania 

w SPON wydawały się bardzo pomocne. 

Po powrocie z Włoch zabraliśmy się do pracy. Pierwszy „kubeł zimnej 

wody” pojawił się bardzo szybko – nasi niepełnosprawni beneficjen-

ci nie mieli ani komputerów, ani wystarczających umiejętności. Brak 

komputera w domu wynika nie tylko z faktu kiepskiej sytuacji ma-

terialnej, ale również z braku zainteresowania nowym narzędziem 

i świadomości, jak bardzo może być przydatny w każdej sytuacji. 

Następnym krokiem był więc kontakt z sopockim Centrum Kształ-

cenia Ustawicznego i zorganizowanie kursów komputerowych 

dla niepełnosprawnych członków SPON. CKU zrobiło to świetnie 

i w rezultacie pierwsi absolwenci kursów zarażali swoim entuzja-

zmem kolejnych ludzi. Teraz nie martwimy się już o chętnych, mar-

twimy się, że jest za mało miejsc.

Szkolenia na odległość – niezbędne w sytuacji braku czasu ze strony 

rodziców i opiekunów oraz w obliczu problemów z wyjściem z domu 

– prowadzone są obecnie drogą mailową, na zasadzie „informacja 

– pytanie – odpowiedź”.

Teraz do pokonania mamy następną (i mam nadzieję już ostatnią) 

przeszkodę – brak odpowiedniej strony internetowej, która umożli-

wiłaby realizację planowanych kursów. Po szkoleniu we Włoszech, 

kursach komputerowych i przy niewielkiej pomocy informatyka je-

steśmy w trakcie samodzielnego tworzenia strony internetowej na-

szego stowarzyszenia. Nie będzie „obstalowanym na miarę potrzeb” 

instrumentem, będzie przydatnym narzędziem.

Po 3 latach, jakie upłynęły od udziału w kursie, jak ocenia Pani całe 

przedsięwzięcie?

Jeśli chodzi o mnie i moje korzyści, to wciąż odczuwam wdzięcz-

ność za otrzymanie takiej możliwości. Poczułam się pewniej, mniej 

się boję podejmowania nowych wyzwań. W rezultacie jako sto-

warzyszenie pracujemy szybciej i lepiej, a informacje kierowane 

do członków i beneficjentów są precyzyjniej przygotowywane i sku-

teczniej dostarczane.

Nasze stowarzyszenie stać teraz na prowadzenie większej liczby 

projektów i na sprawniejszą ich realizację. W 2010 roku otrzymaliśmy 

Medal Prezydenta Sopotu – Sopockie Serce – dla najlepszej organi-

zacji pozarządowej Sopotu. Myślę, że włoskie szkolenie w ramach 

Grundtviga miało bardzo duży wpływ na jakość naszego obecnego 

działania.

Członkowie SPON już mają świadomość dostępności i przydatności 

nowych technologii. Komputer w naszej świetlicy coraz rzadziej słu-

ży do układania pasjansa. Coraz częściej używany jest do pisania 

pism czy zdobywania informacji. Pierwsze kroki za nami, teraz już 

„z górki”. Jestem o tym przekonana.

Czy miała Pani jakieś obawy związane z udziałem w kursie?

Wielkie. Miałam już „swoje lata”, a moje umiejętności w zakresie ob-

sługi komputera były – delikatnie mówiąc – na średnim poziomie. 

Już jednak pierwszego dnia kursu okazało się, że nie było się czego 

bać. Każda moja wątpliwość była natychmiast wyjaśniana, każdy 

brak traktowany był jak coś naturalnego i szybko uzupełniany. 

Obawy dotyczyły również możliwości wykorzystania zdobytych 

umiejętności w pracy. Te obawy częściowo okazały się uzasad-

nione – potrzebne były inne działania. Daliśmy sobie jednak radę 

z organizacją kursów komputerowych dla naszych członków, 

a z prowadzonych drogą mailową treningów korzysta coraz więcej 

osób. 

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…trudno byłoby mi uwierzyć, że nowe technologie mogą być 

przydatne również dla „studentów 50+”.

Wywiad przeprowadziła Karolina Milczarek
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Typ wyjazdu:  Praktyka job shadowing w Home Start International

Dane beneficjenta:  Renata Szredzińska, koordynator programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”

Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa

http://www.fdn.pl

Kraj goszczący: Wielka Brytania

Termin wyjazdu: 4-9.10.2009

Dofinansowanie: 1468 EUR

RENATA SZREDZIŃSKA

Warszawa

Czy wiesz, że…

Najczęściej wybierany kraj 

wyjazdu w ramach akcji Wizyty 

i wymiana kadry dla edukacji 

dorosłych to Niemcy. Tuż za nim 

plasują się: Hiszpania, Włochy 

i Wielka Brytania.

Program Grundtvig oczami Beneficjentów   WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH

PASJA POMAGANIA INNYM
Wywiad z Renatą Szredzińską

Pani organizacja jest prawdziwym liderem w tematyce przeciw-

działania krzywdzeniu dzieci i wsparcia rodziców w Polsce. Dlacze-

go potrzebny był Wam „import” rozwiązań zagranicznych?

Rzeczywiście Fundacja Dzieci Niczyje, w której pracuję, jest jedną 

z największych organizacji pozarządowych, zajmujących się tema-

tyką ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Prowadzimy wiele projek-

tów i programów, które z jednej strony mają na celu pomoc dzieciom 

i rodzinom, w których doszło już do krzywdzenia, a z drugiej strony 

staramy się wesprzeć te rodziny, w których pojawiają się różnego 

rodzaju trudności, ale w których przemoc wobec dziecka nie wy-

stąpiła. Tym ostatnim obszarem zajmuje się program „Dobry Rodzic 

– Dobry Start”, w którym pracuję. Stawiamy w nim sobie za cel wspar-

cie rodziców najmłodszych dzieci. I choć wiele wysiłków wkładamy 

w naszą pracę, to ciągle widzimy, jak dużo jest jeszcze do zrobie-

nia. Nieustannie szukamy nowych inspiracji, pomysłów, jak jeszcze 

skuteczniej pomagać rodzicom borykającym się z trudnościami wy-

chowawczymi. W Polsce obszar wczesnego wspomagania rodziny 

jest jeszcze stosunkowo słabo rozwinięty, choć wiele się zmienia. 

Stąd też staramy się śledzić dokonania zagranicznych kolegów 

w tej dziedzinie. Hołdujemy bowiem zasadzie, że nie ma po co 

tracić sił na wyważanie drzwi, które ktoś już wcześniej otworzył. 

Jeśli gdzieś, w jakimś kraju wypracowano rozwiązania, które są 

sprawdzone, akceptowane przez rodziców, przynoszą korzyści, to 

warto się im przyjrzeć i zastanowić, jak twórczo można by je było 

zaadaptować do naszych realiów. Tak też było w przypadku orga-

nizacji Home Start z Wielkiej Brytanii, którą wraz z koleżanką z Fun-

dacji miałyśmy okazję odwiedzić dzięki dofinansowaniu z programu 

Grundtvig. Podpatrzyłyśmy wiele rozwiązań i niektóre z nich prze-

niosłyśmy do naszego programu, w postaci nowego projektu „Wo-

lontariusz w rodzinie”.

Które z doświadczeń zdobytych podczas wizyty okazało się 

najcenniejsze? 

Trudno wskazać jedno konkretne. Cała wizyta była bardzo inspiru-

jąca. Miałyśmy okazję zapoznać się zarówno z metodami naboru, 

szkolenia i motywowania wolontariuszy, którzy wspierają rodziny 

w ich własnych domach, jak i z metodami organizacji, administra-

cji i finansowania tego typu przedsięwzięć. Wszystkie zdobyte in-

formacje były dla nas bardzo cenne, gdyż nie mamy zbyt dużego 

doświadczenia w pracy z wolontariuszami w naszym programie, 

zwłaszcza w takiej roli.

W jaki sposób na co dzień wykorzystuje Pani zdobytą wiedzę? 

Co udało już się zmienić/osiągnąć?

Jak już wspomniałam, zainspirowani brytyjskimi rozwiązaniami 

podjęliśmy próbę wdrożenia podobnego projektu na warszawskiej 

Pradze. Projekt ten zakłada, że rodzinę z małym dzieckiem regular-

nie odwiedza wolontariusz – też rodzic, któremu nieobce są trudno-

ści związane z wychowaniem. Zadaniem wolontariusza jest zapew-

nienie emocjonalnego wsparcia rodzinie, którą odwiedza, wspólny 

spacer, zabawa, podpowiedzenie, gdzie można szukać pomocy… 

Trochę na zasadzie przyjaciela rodziny. Nasz projekt ma charakter 

pilotażowy – chcemy sprawdzić, czy w ogóle warszawscy rodzice 

z jednej strony zaangażują się w tego typu działalność wolonta-

riacką, a z drugiej strony, czy przyjmą wolontariusza do swojej ro-

dziny. W tej chwili mamy 3 wolontariuszy i 3 rodziny i na razie obie 

strony są zadowolone z uczestnictwa w programie. Mamy nadzieję, 

że to zadowolenie się utrzyma i że będzie przybywać zarówno wo-

lontariuszy, jak i rodzin.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…być może nie udałoby się nam odwiedzić organizacji Home 

Start, a wtedy kto wie, czy bez naocznego przekonania się, 

że taki projekt ma szanse powodzenia, zdecydowalibyśmy 

się na jego uruchomienie w Warszawie. Co więcej, wizyta 

w Home Start w Anglii rozpoczęła całą serię kontaktów z or-

ganizacjami z innych krajów, które wdrażają podobne projek-

ty m.in. na Litwie, Malcie, Węgrzech, w Szwecji, Czechach… 

I oprócz tego, że możemy się bardzo dużo nauczyć dzięki 

wymianie doświadczeń z tymi organizacjami, to też tak zwy-

czajnie, po ludzku fajnie jest spotkać tyle osób, które z pasją 

i zaangażowaniem starają się coś zrobić dla innych!

Wywiad przeprowadziła Ewa Orzeszko



52 Gdyby nie Grundtvig… 10 lat programu Grundtvig oczami beneficjentów 53

Typ wyjazdu: Praktyka job shadowing w Muzeum Teatralnym w Düsseldorfie

Dane beneficjenta:  Agnieszka Kowalska, Adiunkt w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Teatralny

http://www.mhk.pl

Kraj goszczący: Niemcy

Termin wyjazdu: 2-30.11.2010

Dofinansowanie: 1809 EUR

AGNIESZKA KOWALSKA

Kraków
Czy wiesz, że…

Celem wyjazdów jest 

częściej udział 

w konferencjach 

i seminariach niż tzw. 

job shadowing (rodzaj 

praktyki/stażu).

Program Grundtvig oczami Beneficjentów   WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH

MUZEUM PRZESTRZENIĄ 
PRAWDZIWIE EDUKACYJNĄ
Wywiad z Agnieszką Kowalską

Jakie wyzwania stoją dziś przed muzeami jako placówkami wspie-

rającymi nieformalne uczenie się dorosłych?

Pojęcie i rozumienie słowa muzeum zmieniało się na przestrzeni 

lat. Jednak powszechnie jest ono nadal utożsamiane z miejscem 

przeznaczonym dla edukacji kulturalnej. Niestety przez wiele lat 

propozycje zajęć edukacyjnych nie wychodziły poza zakres prezen-

towanych wystaw stałych lub czasowych, a przygotowywane były 

przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej. W ostat-

nim czasie idee dotyczące edukacji muzealnej, jak i samego pojęcia 

muzeum jako przestrzeni edukacyjnej nastawionej na uczenie przez 

doświadczenie spowodowały, że placówki muzealne coraz częściej 

kierują swoje propozycje do osób dorosłych, a nawet starszych. Wy-

nika to z rozumienia funkcji muzeum jako miejsca przeznaczonego 

na indywidualne i subiektywne poznanie oraz samodzielną naukę. 

Dlatego najważniejszym wyzwaniem dla współczesnego muzeum 

jest nie tylko przygotowanie programów edukacyjnych oraz warszta-

tów skierowanych do osób dorosłych, lecz także takie ich zaprezen-

towanie, aby widzowie ci poczuli się pełnowartościowymi i ważnymi 

uczestnikami wydarzeń kulturalnych. A to z kolei może doprowadzić 

do zwiększenia zdolności funkcjonowania w społeczeństwie cho-

ciażby osób starszych, np. poprzez wykorzystanie ich potencjału do 

pracy w charakterze wolontariuszy (także w muzeum). Wydaje mi 

się, że największą trudnością, jaka pojawia się podczas tworzenia 

programów edukacyjnych dla dorosłych, są nie najlepsze doświad-

czenia samych muzealników i ich sposób myślenia o wolontariacie. 

Niestety, z własnej praktyki wiem, jak trudno jest przekonać innych 

pracowników muzeum do tego, że ta sprawdzona już za granicą 

forma aktywizacji osób starszych jest możliwa do zrealizowania 

w polskich muzeach i że może obu stronom przynieść wymierne 

korzyści. Obawiam się, że prawdą jest, iż czasami największym 

przeciwnikiem zmian jest sam pracownik muzealny. Dlatego kolej-

nym, chyba nie mniej ważnym, wyzwaniem, jakie staje przed mu-

zeum, jest przeobrażanie lub zwiększenie świadomości społecznej 

i sposobu myślenia o roli widza w muzeum.

Dlaczego warto korzystać z doświadczeń innych krajów w edukacji 

dorosłych?

W moim przypadku program Grundtvig był wielką szansą na pod-

niesienie kwalifikacji w dziedzinie teatralnej edukacji dorosłych. 

W Polsce nie ma drugiej placówki muzealnej o profilu teatralnym, 

która przy przygotowywaniu wystaw oferowałaby szereg różnorod-

nych warsztatów edukacyjnych przeznaczonych dla różnych grup 

wiekowych, mam tu na myśli przede wszystkim osoby dorosłe, któ-

re dawno ukończyły edukację. Muzeum Teatralne w Düsseldorfie, 

w którym przebywałam w listopadzie 2010 roku, wypracowało już 

schemat i sposób nauczania oraz aktywizowania osób dorosłych. 

Przygotowanie takiego bloku zajęło jego pracownikom kilka lat. Jed-

nak udało im się skupić wokół muzeum zespół wolontariuszy, a tak-

że założyć grupę „przyjaciół muzeum”. Z reguły są to emeryci, często 

byli nauczyciele. Pracują oni w muzeum od lat, a do ich obowiązków 

należy nie tylko prowadzenie kawiarni, kasy biletowej, lecz także ka-

talogowanie zbiorów. Chociażby z tego powodu warto zapoznać się 

z zagranicznymi propozycjami. Nawet rozmowa o praktyce w dzie-

dzinie edukacji, o sukcesach i porażkach różnych projektów eduka-

cyjnych jest ubogacająca, poszerza horyzonty, pozwala spojrzeć 

na swoją pracę z dystansu.

Co już udało się zmienić w Pani instytucji? Jakie są dalsze plany?

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa od kilku lat stara się zaktywi-

zować osoby dorosłe. Powstała już Akademia 60+ oraz seria „Wy-

kłady w Sali pod Faetonem”, która postawiła sobie za cel prowadze-

nie cyklicznych referatów specjalnie dla osób dorosłych i starszych. 

Akademia 60+ ma nawet formę wykładów uniwersyteckich. 

Po każdym wykładzie uczestnicy zbierają podpisy, tak jak zaliczenia 

do indeksu. Istnieje też Kolegium Edukacyjne, którego członkowie 

opracowują strategię działań edukacyjnych w poszczególnych od-

działach. Coraz częściej pracownicy muzeum korzystają z różnych 

szkoleń i treningów przeznaczonych dla muzealników, podczas 

których uczą się kreatywnie tworzyć ścieżki i zajęcia edukacyjne. 

Normą jest już współpraca z innymi placówkami (szkoły, instytucje 

kultury, muzea, ośrodki edukacyjne) przy tworzeniu zajęć edukacyj-

nych oraz warsztatów, zabaw i gier, które często odbywają się poza 

murami muzeum. 

Gdyby nie Grundtvig, to… 
…nie poszerzyłabym swoich kwalifikacji zawodowych, nie 

zwiedziłabym innych placówek muzealnych, nie poznałabym 

wspaniałych ludzi, profesjonalistów w swoich dziedzinach, 

z którymi współpracujemy do dziś.

Wywiad przeprowadziła Ewa Orzeszko
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Typ wyjazdu: Asystentura w LOS – Liberecká Občanská Společnost

Dane beneficjenta:  Katarzyna Szajda, Koordynatorka projektów edukacyjnych 

Centrum Inicjatyw UNESCO, Wrocław

http://www.unescocentre.pl

Kraj goszczący: Czechy

Termin wyjazdu: 1.12.2009 – 31.07.2010

Dofinansowanie: 5247 EUR

KATARZYNA SZAJDA

Wrocław
Czy wiesz, że…

Średnie dofinansowanie 

w tej akcji w latach 

2009-2011 wyniosło 

ponad 8500 euro.

Program Grundtvig oczami Beneficjentów   ASYSTENTURY GRUNDTVIGA 

Dlaczego wyjazd na Asystenturę właśnie do Republiki Czeskiej 

i dlaczego na tak długo?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę zacząć od „zamierzchłej 

przeszłości“. Przez wiele lat zarówno w ramach swojej organiza-

cji, jak i we współpracy z różnymi instytucjami z Polski i Europy 

organizowałam i prowadziłam szkolenia i projekty edukacyjne dla 

uczestników z wielu krajów. Było to bardzo ciekawe i wzboga-

cające doświadczenie, ale tak naprawdę nigdy nie wiedziałam, 

na ile uczestnicy realnie wykorzystują nowo nabyte kompetencje. 

Nie miałam możliwości obserwowania ani zmiany w nich samych, 

ani zmiany, którą inicjowali w swoim otoczeniu. 

Któregoś dnia, a było to sześć lat temu, pojechałam na krótkie szko-

lenie do Republiki Czeskiej i to był moment, w którym stopniowo za-

częłam odkrywać potencjał współpracy transgranicznej. Od tamtej 

pory stopniowo zacieśniała się też współpraca Centrum Inicjatyw 

UNESCO, w którym pracuję, z czeską organizacją LOS – Liberecká 

Občanská Společnost. Stopniowo rosło też moje zainteresowanie 

sąsiadami oraz współpracą w ramach Euroregionu Nysa i silniejsza 

była motywacja do poznania nowych technik pracy, o których sły-

szałam, jak również do nauki języka czeskiego. Decyzja o wyjeździe 

na Asystenturę była tego naturalną konsekwencją. 

Dlaczego na tak długo? Dlatego, że chciałam w pełni wykorzystać 

daną mi możliwość nauki języka, poznania nowych metod pracy 

oraz doświadczenia życia w zupełnie innej kulturze, która dla mnie 

– trenerki kompetencji międzykulturowych – jest bardzo istotna.

Co podczas pobytu okazało się dla Pani najtrudniejsze?

W trakcie mojej wizyty w Czechach organizacja, w której odbywałam 

Asystenturę, prowadziła projekty zarówno o charakterze międzyna-

rodowym, jak i lokalnym – w jednych i drugich brały udział osoby do-

rosłe i młodzież. Tematyka projektów lokalnych obejmowała polsko-

-czeskie sąsiedztwo, animacje językowe oraz kulturowe w ramach 

integracji osób mieszkających na pograniczu. Natomiast w ramach 

projektów międzynarodowych promowaliśmy współpracę bibliotek 

z organizacjami pozarządowymi i szkoliliśmy edukatorów z ponad 

30 krajów m.in. w zakresie edukacji obywatelskiej. 

Początkowo moja dość duża frustracja związana była z językiem. 

Z niektórymi osobami mogłam porozumiewać się w języku angiel-

skim, ale też starałam się używać jak najwięcej czeskiego. Na po-

czątku było oczywiście śmiesznie – stopniowo przyzwyczajałam 

się do melodii języka i poznawałam coraz to nowe pułapki – słowa, 

które brzmią w obu językach podobnie, ale mają zupełnie inne zna-

czenie. Potem rozumiałam coraz więcej, ale bardzo trudno było mi 

wyrazić swoje myśli. Jednak słuchacze doceniali moje starania i dla 

wielu niejednokrotne mieszanie słownictwa polskiego i czeskiego 

było zabawne, przez co też mieli dość pozytywny stosunek nawet 

do popełnianych błędów. Z czasem komunikacja zaczęła przycho-

dzić dość naturalnie. Wtedy jednak okazywało się, że mimo iż znam 

znaczenia poszczególnych słów, zdarza się, że nie znam ich zna-

czenia kulturowego. Dużo czasu zajęło mi odkrywanie tego, co jest 

pod powierzchnią wody w kulturowej górze lodowej. 

Myślę, że wybór organizacji, którą wcześniej znałam, i znajomość 

konkretnych osób, na które mogłam liczyć, a także fakt, że Liberec 

znajduje się jedynie 3 godziny drogi od Wrocławia i swobodnie mo-

głam od czasu do czasu odwiedzać rodzinę, w znacznej mierze po-

mogły mi zaaklimatyzować się w nowym środowisku.

Do czego zmotywowała Panią Asystentura? Jak zmieniła ona Panią 

i Pani organizację?

Asystentura zmotywowała mnie głównie do dalszej pracy w ramach 

Euroregionu Nysa i do realizacji działań, które skierowane będą 

do Polaków i Czechów w każdym wieku, a których celem jest 

przełamywanie stereotypów i przede wszystkim tworzenie okazji 

do spotkania się oraz rozmowy, a także do dbania o wspólny re-

gion. Do Liberca wciąż powracam jako współpracowniczka mojej 

organizacji goszczącej. Jednocześnie Asystentura przyczyniła się 

do zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacją, z której pocho-

dzę, i organizacją Liberecká Občanská Společnost. W tej chwili pla-

nujemy cały szereg wspólnych projektów skierowanych do Liberca, 

Jeleniej Góry i innych miast Euroregionu.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
...nie miałabym tyle radości z nauki języka czeskiego.

Nie dowiedziałbym się tyle nowego o naszych czeskich 

sąsiadach i o sobie samej.

Wywiad przeprowadziła Ewa Orzeszko

POZNAJĄC SĄSIADÓW, 
POZNAJĄC SIEBIE
Wywiad z Katarzyną Szajdą
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Typ wyjazdu: Asystentura w Parea-Integration wirkt e.V.

Dane beneficjenta:  Monika Gołdyn-Krul, nauczycielka języka niemieckiego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Liceum Ogólnokształcące nr 1, Wrocław

http://www.cku.wroc.pl

Kraj goszczący: Niemcy

Termin wyjazdu: 1.09.2009 – 13.07.2010

Dofinansowanie: 7537 EUR

MONIKA GOŁDYN-KRUL

Wrocław
Czy wiesz, że…

Asystentury Grundtviga 

trwają średnio 37 tygodni. 

Najkrótszy wyjazd 

zaplanowano 

na 13 tygodni, 

a najdłuższy na 45.

Program Grundtvig oczami Beneficjentów   ASYSTENTURY GRUNDTVIGA 

LEKCJE BARDZIEJ EUROPEJSKIE
Wywiad z Moniką Gołdyn-Krul

Co było Pani główną motywacją do odbycia Asystentury?

Moją główną motywacją była chęć poprawy kompetencji języko-

wych oraz poszerzenia wiedzy na temat kultury oraz mentalności 

Niemców. Prowadząc zajęcia z języka niemieckiego, zauważyłam, 

że słuchacze chętniej uczą się języka w momencie, kiedy jestem 

w stanie przedstawić im konkretne struktury językowe w szerszym 

kontekście kulturowym. Większość moich słuchaczy była żywo za-

interesowana podjęciem pracy za granicą i oczekiwała, że udzielę im 

praktycznych wskazówek związanych z niemieckim rynkiem pracy, 

życiem codziennym, wymaganiami urzędów oraz zwyczajami ludzi. 

Chcieli konkretnych, praktycznych informacji, które miały pomóc 

im odnaleźć się w nowych sytuacjach życiowych.  

Żeby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i dogonić stale zmienia-

jącą się rzeczywistość, postanowiłam wyjechać na dłuższy czas 

do Niemiec. Wiedziałam również, że wyjazd pozwoli mi poszerzyć 

wiedzę związaną z możliwościami, jakie pojawiły się po przystąpie-

niu Polski do Unii Europejskiej. Zauważyłam, że powstaje coraz wię-

cej organizacji non profit zajmujących się zdobywaniem funduszy 

na działalność bardzo ciekawych i użytecznych społecznie projek-

tów. Zależało mi, by zapoznać się bliżej z projektami europejskimi 

i włączyć polskie szkoły do tych działań.

Co najbardziej Panią zaskoczyło – pozytywnie lub negatywnie 

– podczas Asystentury? Czego nauczyła się Pani dzięki temu 

doświadczeniu? 

Mój wyjazd wydawał mi się dobrze zaplanowany i przemyślany. 

Jednak rzeczywistość jest materią, którą trudno „trzymać w gar-

ści”. Pozytywnie zaskoczyło mnie to, że mogłam rozwinąć się pod 

względem metodycznym i językowym. Bardzo cieszyło mnie to, że 

poznałam ludzi z Polski, którym mogłam realnie pomóc i których za-

chęciłam do nauki języka, którzy dzięki temu realnie mogli poprawić 

swój byt i ponownie uwierzyć w siebie. Sama także nauczyłam się 

ufać swojej intuicji i mieć odwagę działać, pomimo różnych obaw. 

Negatywnie zaskoczona zostałam szczególnie na początku, kiedy 

moja organizacja nie była specjalnie przygotowana na mój przyjazd 

i właściwie nie wiedziano, co ze mną zrobić. Wszystko było w powi-

jakach, bez struktur i jasnego podziału zadań. Organizacja budowała 

się na bezinteresownym zaangażowaniu kilkunastu osób o różnych 

charakterach i potencjale. Nie miałam żadnego opiekuna, który mógł 

mnie wesprzeć merytorycznie. Na szczęście w sukurs przyszła 

inna zaprzyjaźniona organizacja wspierająca, dzięki której mogłam 

uczestniczyć w bardzo profesjonalnie przygotowanych i prowadzo-

nych kursach fundrainsingu europejskiego. Po wypracowaniu solid-

nej bazy teoretycznie mogłam przejść do działań praktycznych.

Jak na zdobytej przez Panią wiedzy skorzystają Pani dorośli słu-

chacze? Co już udało się zmienić w pracy z nimi?

Przede wszystkim poprawiłam swoją pracę pod względem meto-

dycznym i merytorycznym. Lepiej poznałam potrzeby i bolączki do-

rosłych uczniów. Stałam się bardziej empatyczna wobec tej grupy 

i staram się lepiej dobierać materiały do zajęć. Swoje lekcje wzbo-

gaciłam o wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny Unii Euro-

pejskiej. Staram się uwrażliwiać słuchaczy na pozytywne aspekty 

działań polityki europejskiej. Moje lekcje zyskały nowy wymiar, a hi-

storie o Niemcach, ich mentalności i obyczajowości nie opierają się 

na zdjęciach z podręczników, tylko stanowią realne odbicie moich 

codziennych zmagań i przeżyć.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
...to pewnie do dziś nie wiedziałabym, czym są tak naprawdę 

projekty europejskie i jaki potencjał użyteczności społecznej 

niosą w sobie. Mój obraz Niemiec i Europy nie byłby aż tak 

wielowymiarowy. Nie miałabym w sobie tyle energii i odwagi 

oraz wiary w działania na polu edukacji. A przede wszystkim 

nie zdawałabym sobie sprawy, czym wypełnione są takie 

pojęcia, jak: tolerancja, europejskość, interkulturowość.

Wywiad przeprowadziła Ewa Orzeszko
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Typ wyjazdu: Udział w seminarium kontaktowym „Engaging Disadvantaged Social Groups in Adult Learning”

Dane beneficjenta:  Wojciech Dużewski, Członek Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek”, Poznań

http://www.smialek.org

Kraj goszczący: Estonia

Termin wyjazdu: 19-22.11.2009

Dofinansowanie: 950 EUR

WOJCIECH DUŻEWSKI

Poznań

Czy wiesz, że…

Przedstawiciele organizacji 

częściej biorą udział 

w zorganizowanych 

seminariach kontaktowych 

programu Grundtvig niż 

w indywidualnych wizytach 

przygotowawczych.

Program Grundtvig oczami Beneficjentów   WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZ GRANIC
Wywiad z Wojciechem Dużewskim

Dlaczego zdecydowali się Państwo wziąć udział w seminarium 

kontaktowym programu Grundtvig pt. ”Zwiększanie udziału grup 

defaworyzowanych społecznie w edukacji dorosłych”?

Na udział w seminarium kontaktowym programu Grundtvig zdecy-

dowaliśmy się, ponieważ mieliśmy bardzo dobre doświadczenia 

związane z akcją Projekty Partnerskie Grundtviga. W trakcie działań 

związanych z tym projektem udało się nawiązać interesujące znajo-

mości i mieliśmy okazję wiele się nauczyć od przedstawicieli orga-

nizacji z Niemiec i Francji na temat pracy z osobami niepełnospraw-

nymi. Takie działania to doskonała szansa na wymianę doświadczeń 

i pogłębianie wiedzy na temat pracy, jaką się wykonuje, ale często to 

również jedyna okazja dla osób niepełnosprawnych, aby wyjechać 

poza granice kraju i tam zobaczyć oraz uświadomić sobie podo-

bieństwa i różnice występujące pomiędzy ludźmi mieszkającymi 

w innych krajach. Uważamy, że jeżeli takie działanie miałoby się 

przyczynić do rozwoju chociaż jednej osoby i pomocy jej, to my jako 

stowarzyszenie zrobimy wszystko, aby w tym uczestniczyć. Kilku-

letnie doświadczenia pokazały jednak, że liczba osób, do rozwoju 

których przyczyniły się prowadzone działania, jest zdecydowanie 

większa, z czego jesteśmy ogromnie zadowoleni.

Jakie dostrzega Pan korzyści z udziału w tego typu seminarium? 

Podstawowa korzyść to niewątpliwie jego efekt finalny. Jest nim za-

akceptowany do realizacji przez Narodową Agencję projekt partner-

ski pomiędzy naszym stowarzyszeniem a organizacjami z Wielkiej 

Brytanii i Grecji, dotyczący wsparcia dorosłych osób ze specjalny-

mi potrzebami edukacyjnymi w procesie usamodzielniania się jako 

członek społeczeństwa, uniezależniania od pomocy innych. Tej 

podstawowej korzyści z udziału w seminarium kontaktowym towa-

rzyszą też mniejsze, lecz nie mniej ważne pozytywy, np. takie jak 

nawiązane kontakty i znajomości z ludźmi realizującymi podobne 

zadania w całej Europie. Projekty partnerskie pozwalają na wymia-

nę doświadczeń z osobami z innych krajów, przeważnie pomiędzy 

trzema lub czterema organizacjami. Seminaria kontaktowe nato-

miast dają możliwość dyskusji grupowej z o wiele większą grupą 

przedstawicieli różnych organizacji. W takich stowarzyszeniach jak 

nasze praktycznie nie ma ludzi przypadkowych. Każdy kto pracuje 

z osobami niepełnosprawnymi ma w tym swój własny cel lub misję, 

więc wszelkie spotkania czy wydarzenia takie jak omawiane semi-

narium są zawsze ciekawym i wiele wnoszącym do naszej pracy 

doświadczeniem.

Co najbardziej pozytywnie zaskoczyło Pana podczas pobytu 

na seminarium?

Przede wszystkim niezwykle wysoki poziom i zaangażowanie jego 

organizatorów. Bardzo przydatna była też pomoc obecnej przedsta-

wicielki Narodowej Agencji z Polski, która podczas całego spotkania 

gotowa była pomóc i udzielić bardzo przydatnych rad związanych 

ze sprawami technicznymi dotyczącymi pisania Projektów Partner-

skich Grundtviga, za co serdecznie dziękuję.

Poza tym tematyka seminarium wpłynęła na to, że było ono niezwy-

kłe pod względem składu uczestników. Wszyscy reprezentowali or-

ganizacje działające na rzecz osób wymagających szczególnego 

wsparcia, zagrożonych wykluczeniem lub wręcz wykluczonych 

społecznie, w tym niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Z Pol-

ski, poza mną, obecni byli przedstawiciele następujących organi-

zacji: Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek dla Osób Niepeł-

nosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie, Stowarzyszenie na 

Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny z Rzeszowa oraz 

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku.

Atmosfera wielkiego zaangażowania w pracę i pasja w niesieniu 

pomocy poprzez edukację członków wymienionych grup społecz-

nych, wręcz misja, były tym, co wyróżniało uczestników tego semi-

narium.

Gdyby nie Grundtvig, to… 
...niespecjalnie widzę alternatywę dla tego typu działań, na ja-

kich realizację pozwala program Grundtvig. Obecnie bierzemy 

udział w drugim już Projekcie Partnerskim Grundtviga i mamy 

nadzieję na dalszą współpracę europejską. Dzięki udziałowi 

w projektach bardzo dużo się nauczyliśmy i nawiązaliśmy 

wiele przydatnych naszemu stowarzyszeniu kontaktów, 

a także stale poprawiamy nasze metody pracy edukacyjnej 

z osobami niepełnosprawnymi.

Wywiad przeprowadził Dariusz Bieranowski
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10 YEARS OF THE GRUNDTVIG PROGRAMME 
THROUGH THE EYES OF ITS BENEFICIARIES 

GRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR
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Dear Readers!

In 2010, we celebrated the 10th anniversary of the 

European Commission’s Grundtvig programme 

in the whole Europe. The aim of the programme 

is to support and develop non-vocational adult 

education by funding international projects and 

mobilities. Programme beneficiaries include 

organisations working in this sector, their personnel and adult 

learners. Thanks to participating in educational activities funded 

under the programme these adult learners improve the quality of 

their and their families’ lives and have positive influence on their 

local communities. 

In Poland, the highlights of the celebrations of the first decade of 

Grundtvig programme’s operations included a competition entitled 

“Grundtvig’s First League” addressed to programme’s beneficiaries 

and a conference organised in December 2010. 

The first part of the publication features a summary of the 10 years 

of the Grundtvig programme in Poland. The second part presents the 

results of the “Grundtvig’s First League” competition and contains 

excerpts from the awarded works. The third part includes interviews 

with programme beneficiaries. Educational activities discussed in 

the interviews demonstrate the seven decentralised actions of the 

Grundtvig programme and the broad variety of thematic areas and 

target groups of the programme. The publication also shows projects 

implemented by educational associations and organisations, 

libraries, museums and other cultural institutions, as well as 

academic and scientific centres, welfare institutions, and prisons. 

The projects described are addressed to adult learners in rural 

areas, the disabled, the elderly, parents, members of dysfunctional 

families, young people at risk of social exclusion and prisoners.

The year 2011 marks the beginning of the second decade of the 

Grundtvig programme implementation. We hope that the programme 

will develop further and its beneficiaries will continue to profit from 

active participation in programme activities. I hope we will make 

the future of the Grundtvig programme together and collectively 

enjoy the results on the occasion of its fifteenth, twentieth and 

subsequent anniversaries!

I wish you pleasant reading and finding inspiration in this 

publication.

Alina Respondek

Deputy Director of the Lifelong Learning Programme

Grundtvig Programme

Foundation for the Development of the Education System 

Warsaw, July 2011

Dear Readers!

We are pleased to present to you a publication 

on the European Union’s Grundtvig programme. 

Though it is not a very well-known educational 

programme,  its patron – Nikolaj Grundtvig 

– was the one who formulated the concept of 

lifelong learning. It is also thanks to him that 

adult education started to be perceived as an important element 

of personal and social development.

The significance of the Grundtvig programme is even greater in view 

of the  inevitable ageing of European societies. Poland and Europe 

have to face the challenge. Today, all of us must be prepared for 

changing jobs frequently and developing competences continuously 

throughout our lives. This is necessary due to fast technological 

progress, dynamic social changes, labour market shifts and 

progressive globalisation.

Today, Poland is a relatively young society, but in future the process 

of ageing of populations will become more acute. Therefore we 

must strive for fuller exploitation  of the potential of all persons who 

remain professionally and socially inactive only because of limited 

opportunities for development. The above is true both for young 

people with low qualifications and groups which require stronger 

support, such as the elderly who have already withdrawn from the 

labour market.

The Grundtvig programme plays a special role in promoting 

competence raising as part of lifelong learning, as well as combating 

social exclusion and poverty. Funds of the Grundtvig programme 

are earmarked for providing assistance to adults in developing their 

competences and for promoting cooperation in the field of education. 

By supporting mobility and non-vocational adult education the 

programme provides opportunities for optimum use of the potential 

of all citizens of the European Union.

I would like to encourage you to read the publication in which 

programme beneficiaries elaborate on the idea: ”If it were not for 

Grundtvig…”.

Marcin Rolnik

Director of the Lifelong Learning Programme

Foundation for the Development of the Education System

Warsaw, July 2011
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10 YEARS  OF THE GRUNDTVIG 
PROGRAMME IN POLAND
Throughout my entire life, I had not gone through so many 
situations, and had not had so many experiences as I did over 
the two years of project implementation.

The tenth anniversary of the Grundtvig programme in Europe cel-

ebrated in 2010 was the time for re-examining, celebrating and mak-

ing plans for the future. This foreword briefly describes major an-

niversary events and programme goals, as well as its activities and 

development throughout the past 10 years.

Why Grundtvig?

In autumn 2000, the first applications were submitted under the new 

Grundtvig programme designed to promote non-vocational adult edu-

cation. Programmes supporting other sectors of education: higher 

education (Erasmus), school education (Comenius), and vocational 

education (Leonardo da Vinci) had already operated. The Grundtvig 

programme, although addressed to the largest target group, i.e. all 

adults forming nearly 80% of Europe’s population, was the last of the 

four sectoral programmes to be launched and is provided with the 

smallest budget.

The programme is named after Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Dan-

ish clergyman, philosopher and educationalist, author of the lifelong 

learning concept and originator of folk universities. N.F.S. Grundtvig 

was born in 1783 and lived 89 years. Thanks to him, approach to edu-

cation, including adult education, has changed. Education has started 

to be perceived as an element of personal and social development, 

which can affect the quality of life. It has been noticed that social de-

velopment is not only the matter of economy, and economic growth is 

not possible without well-educated, progressive and happy society. 

What were the grounds for the establishment of the programme other 

than the concept of Nikolaj Grundtvig? The answer lies in data pertain-

ing to the number of adults in Europe who have not graduated from 

any school, have gaps in general education, do not speak foreign lan-

guages, and also do not speak the language of the country they live 

in, and have difficulty with counting and coping with life in a modern 

society. This, accompanied by challenges related to problems of the 

ageing society in Europe, and the need to create alternative forms 

of adult learning provision, as well as problems related to migrations, 

and the need to prevent and combat social exclusion and poverty by 

education called for establishing international cooperation in the field 

of non-vocational adult education, which would form a solution for 

all these problems. The Grundtvig programme has answered these 

needs and challenges for the past 10 years. 

It should be emphasised that the Grundtvig programme has support-

ed the learning of adults from vulnerable groups with special educa-

tional needs and at risk of social exclusion. Although non-formal and 

informal education is the most frequently represented in the Grundtvig 

programme, activities taken by institutions operating in the formal 

non-vocational adult education sector are also funded.

10th anniversary celebrations in Europe and 
in Poland

Europe celebrated the decade of international cooperation in the field 

of non-vocational adult learning, exchanges of experiences, joint 

searching for solutions to the problem of ageing European society, 

and creating new better ways for broadening knowledge and com-

petences of adult learners. 

The celebrations were inaugurated in January 2010 in Brussels with 

a conference to sum up programme’s achievements entitled “A Dec-

ade of European Innovation in Adult Learning”. It was followed by 

another conference held in February in Budapest with the aim of 

disseminating the topic of prison education. The conference was 

entitled “Pathways to Inclusion - Strengthening European Coopera-

tion in Prison Education and Training”. The third and the most notable 

European conference to mark the 10 years of the programme enti-

tled “European Cooperation in Adult Learning – Shaping the Future” 

was held in September in Copenhagen, the home town of Nikolaj 

Grundtvig. It has resulted in concrete proposals for the future, as the 

challenges of adult learning in the years to come were discussed and 

the best solutions for future EU educational programme in the field 

were presented. The conference was attended by European experts 

and decision makers in the field of adult education, beneficiaries of 

the Grundtvig programme and representatives of the European Com-

mission, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 

and National Agencies from the countries participating in the pro-

gramme.

Polish National Agency has also organised a conference to mark the 

10th anniversary of the Grundtvig programme in Poland. It was held on 

10 December in Warsaw and was attended by programme beneficiar-

ies, proponents, decision makers and representatives of organisa-

tions cooperating with the programme. Mirosław Sielatycki, Under-

Secretary of State at the Ministry of National Education in his opening 

speech emphasised the importance of non-vocational adult education 

in the times of rapid demographic, social and technological changes. 

During the first part of the conference, the stages of Grundtvig pro-

gramme’s development were presented and initiatives supported 

by the programme in Poland over the past 10 years were described: 

learning by senior citizens, parents, family development, adult learn-

ing in rural areas, in prisons and in libraries. The second part was de-

voted to award ceremony of the “Grundtvig’s First League” competi-

tion announced by the National Agency composed of four categories: 

best learner, best employee, best organisation and best poster. Dur-

ing the award ceremony and the presentation of good practices, con-

ference participants heard the accounts proving how the Grundtvig 

programme helped adult learners, organisations and their workers to 

develop (competition results are presented in the second part of this 
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publication). The conference was rounded off with a birthday cake 

featuring the logo of the 10th anniversary of the Grundtvig programme 

in Poland. 

Development of the Grundtvig programme

In the years 2000-2006, the Grundtvig programme formed a part of 

Socrates II programme. At that time, it incorporated three decentral-

ised actions managed by National Agencies in the countries partici-

pating in the programme (partnerships, preparatory visits and staff 

mobility) and three centralised actions managed by the European 

Commission. 

Initially, 30 countries participated in the programme, including 15 

member states of the European Union, 12 candidate countries and 

three EFTA/EEA countries, i.e. Iceland, Liechtenstein and Norway. 

In 2004, Poland entered the European Union, which resulted in a con-

siderable, more than two-fold increase in the budget for decentral-

ised actions of the Grundtvig programme. Also in 2004, Turkey joined 

the programme to become 31st participating country.

In 2007, a new seven-year edition of the Grundtvig programme as 

part of the Lifelong Learning Programme commenced. Sub-pro-

grammes of the Lifelong Learning Programme: Erasmus, Comenius 

and Grundtvig were enriched by Leonardo da Vinci programme. This 

structure of the programme facilitates cooperation between indi-

vidual sectors and helps to present a broader offer to prospective 

beneficiaries. 

Another breakthrough change in the programme was observed in 

2009, when four new decentralised actions were introduced, which 

considerably broadened opportunities for European cooperation in 

the field of non-vocational adult education and educational mobility 

of learners and adult education staff. This considerable broadening 

of the Grundtvig programme offer also resulted in a significant budg-

et increase, both across Europe and in Poland, where 60% growth 

was observed. Apart from two-year multilateral Grundtvig Learning 

Partnerships, the new offer includes two-year bilateral Senior Vol-

unteering Projects. The existing offer of training for adult education 

staff was expanded from one to three actions. From then on it is pos-

sible to benefit from mobilities, which range from five-day courses 

and a few-day seminars/conferences to 12-week job shadowings 

and assistantships lasting up to one year.

In 2010, Croatia and Former Yugoslav Republic of Macedonia (for one 

year) joined the programme. In 2011, Switzerland joined the partici-

pating countries. 

Over the years, the number of applications submitted to the 

Grundtvig programme has consistently grown, both in Poland and 

across Europe. Fortunately, the growth has been accompanied by 

increase in the programme’s budget. Funds earmarked for the imple-

mentation of the Grundtvig programme in Europe have grown almost 

seven-fold from 9 million euros in 2000 to 62 million euros in 2010. 

The budget of decentralised actions of the Grundtvig programme in 

Poland has grown even faster from 180 thousand euros in 2001 to 

almost 2.5 million euros in 2010. In 2011, it exceeded 3 million euros, 

which translated into seventeen-fold increase!

Increase in the budget volume and popularity of the programme have 

been accompanied by growth in the number of submitted and ap-

proved applications for funding. Poland is in the lead of European 

countries in terms of the number of submitted and approved applica-

tions for funding. So far, including the data for the eleventh year of pro-

gramme’s operations in Poland, approx. 4,000 applications have been 

submitted, 50% of which have been approved for implementation.

The diversity and achievements of the 
Grundtvig programme in Poland
 
The activities supported under the Grundtvig programme in Poland 

have been in the majority of cases carried out by associations, 

foundations, and also cultural institutions, research and science 

centres, third age universities, continuing education centres, peni-

tentiaries, public offices, local authorities, welfare institutions and 

other public organisations the tasks of which include conducting, 

organisating and supervising of broadly understood non-vocational 

adult education. 

One of the major successes of the Grundtvig programme in Poland 

has been providing support to public libraries as centres of non-vo-

cational adult education. In 2007, the READCOM project implement-

ed by W.J. Grabski Public Library in the Ursus district of Warsaw was 

classified one of twenty best European projects financed under the 

Grundtvig programme and presented in an occasional publication 

of the European Commission entitled “Success Stories”. Soon after, 

other libraries have started successfully implement projects under 

the Grundtvig programme. The Regional Public Library in Cracow has 

been very successful in supporting the learning new IT and com-

munication technologies by senior citizens, implementing not only 

partnerships under the Grundtvig programme, but also projects 

under centralised actions. The Library was awarded the First Prize 

in the “organisation” category in the “Grundtvig’s First League” 

competition organised to celebrate the 10th anniversary of the pro-

gramme. Another library that has used the funds available under the 

Grundtvig Learning Partnerships with great success is the Regional 

Public Library and Culture Animation Centre in Poznań – you can find 

an interview with a representative of the institution in the third part 

of this publication. 

Discussing the participation of libraries in the Grundtvig programme, 

you cannot leave out a very important type of cultural institutions 

that are frequently involved in the programme – museums. The staff 

at museums and at science centres benefit especially from indi-

vidual educational mobilities. Reflections of a representative of the 

Historical Museum of the City of Cracow after she returned from an 

internship in a museum in Germany can be read in the last section 

of this publication.

A spectacular success, this time under the centralised actions 

of the Grundtvig programme was the Grundtvig Award granted in 

2003 by the European Association for the Education of Adults to 

the project co-implemented by the Continuing Education Cen-

tre (Polish: Centrum Kształcenia Ustawicznego - CKU) in Sopot. It 

was the first round of the competition, whose objective until today 

has been to award the best European adult education initiatives. 

The awarded project was entitled “Employing Women’s Potential“. 

Its objective was to provide support to women re-entering the job 

market – especially those in very difficult living and family situa-

tions – by organising mentoring courses, computer courses and 

personal development training for them. The continuation of CKU’s 

educational activities for women requiring special support was the 

educational Grundtvig Workshop, organised in May 2010 and ad-

dressed to women living in violent families. An interview with the 

people conducting the workshop is to be found in the third section 

of this publication. 

Education for parents, especially those from dysfunctional families, 

is frequently present in the projects supported under the Grundtvig 

programme. The First Prize in the “Grundtvig’s First League” com-

petition went to a participant in a Grundtvig Learning Partnership 

carried out by the Municipal Welfare Centre in Lublin. The awarded 

entry – showing the impact of participation in the project on per-

sonal development of a mother of eight – is cited in extenso in the 

second part of the publication. The last section contains interviews 

with representatives of organisations that support parents’ devel-

opment, inter alia thanks to the Grundtvig funds: The Socio-Therapy 

Centre for Maladjusted Youth in Ostrowiec Świętkorzyski has imple-

mented a partnership, whereas a representative of the Nobody’s 

Children Foundation in Warsaw has gone on an educational mobil-

ity, which turned out to be a clear motivation for even better work 

with parents. 

From the very beginning of the Grundtvig programme’s implementa-

tion in Poland, special care has been given to supporting initiatives 

aimed at senior education. Over ten years, grants have been award-

ed to many projects and individual staff mobilities, which aimed at 

supporting the target group. These actions have been implemented 

primarily by third age universities, as well as associations and foun-

dations. Examples of these projects are described in a special bilin-

gual publication entitled: “Europe for Senior Citizens, Senior Citizens 

for Europe“, and were also discussed in detail at Grundtvig thematic 

monitoring meeting organised in 2009 in Warsaw. The same year 

the National Agency organised a contact seminar attended by 50 

representatives of European organisations interested in education 

and activation of elderly people willing to establish collaboration 

in that area. The seminar was held in Gdańsk. The first Grundtvig 

projects of that theme have been carried out by the Third Age Uni-

versity at the Jagiellonian University in Cracow, and then the Ful-

ness-Of-Life Academy from Cracow, and other third age universities, 

including the Society of the Warsaw Frederick Chopin University 

of the Third Age, whose representative granted us an interview fea-

tured in the third part of the publication. This publication presents 

several other references to this subject – e.g. the section describing 

the “Grundtvig’s First League” competition contains excerpts from 

the awarded entry of a senior learner taking part in a project organ-

ised by the Planetarium and Astronomical Observatory in Olsztyn, 

whereas in the third section you may find interviews with people 

involved in the implementation of Senior Volunteering Projects, 

the participants in which are volunteers working for the benefit 

of younger generations.

Many activities funded under the Grundtvig programme are ad-

dressed to the disabled adults. They are implemented with special 

commitment and passion, both on the part of the staff as well as 

the disabled learners. Inter alia, the following organisations have 

Chart 1.  Grundtvig programme budget increase in Europe in the years 

2000-2010 in million euros
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successfully taken part in the programme: the Polish Society for the 

Intellectually Disabled (Branches in Gdańsk and Szczecin), the As-

sociation for the Disabled Youth “Śmiałek” in Poznań, the Mazowsze 

Chapter of the Polish Association for the Blind (PZN) and the Society 

for the Assistance to the Disabled (SPON) in Sopot. Interviews with 

representatives of the latter three organisations are to be found in 

the third part of the publication. 

Another important target group supported by the Grundtvig pro-

gramme are institutions providing educational care to people 

who have broken the law. The first penitentiary institution, which 

has undertaken cooperation under the programme was the Prison 

in Rzeszów. The programme supports activities addressed to the 

staff dealing with inmates, their families, as well as the inmates 

themselves. Projects implemented by penitentiaries stress the im-

portance of the preparation of inmates for a return to the society 

after they have served their sentence. In recent years, active ben-

eficiaries of the programme include No. 4 School Compound at the 

Penitentiary in Płock and the Prison in Gębarzewo. The artistic works 

(awarded posters) of the participants in a Grundtvig Learning Part-

nership implemented by the latter can be found in the second part 

of the publication, whereas the third section features an interview 

with representatives of prison staff.

Grundtvig promotes European integration, better understanding 

of differences between various cultures, and language learning. It 

supports the attitudes of tolerance, teaches about cultural herit-

age and history of nations, and allows for personal development 

through cultural expression. The topics including European integra-

tion, tolerance, multiculturalism, also combined with teaching ar-

tistic creativity, are frequently present in activities supported with 

grants under the Grundtvig programme. These issues form subjects 

of many projects, practically all Grundtvig Workshops, as well as 

many individual educational mobilities. In this publication, you can 

find these topics in the awarded competition entries and in inter-

views, for instance with representatives of the organisations which 

carried out Grundtvig Workshops (a workshop dedicated to Jewish 

culture has been organised by the Poleski Art Centre in Łódź, and 

a workshop on dialogue and reconciliation organised by EDUZ Edu-

cation Centre in Warsaw) and in the interview with a representa-

tive of the Wrocław UNESCO Initiatives Centre, a beneficiary of 

a Grundtvig Assistantship. Very interesting example of education 

and European integration are activities conducted by the Board 

of the Polish Esperanto Association in Nowy Sącz and the Polish 

chapter of the International League of Esperanto Instructors (ILEI). 

These organisations have carried out a Grundtvig Learning Part-

nership and a Grundtvig Assistantship. Worth mentioning is the 

fact that Polish participants in these actions did not speak any 

foreign language other than Esperanto, in which they could com-

municate well with project partners and the host organisation, 

so the knowledge of Esperanto was indeed the factor making Eu-

ropean collaboration possible and at the same time a stimulus for 

that collaboration. Excerpts from two awarded entries by winners 

of the first prize in the “employee” category and the second prize 

in the “learner” category are published in the second part of the 

publication. 

The subject of the adult education in rural areas was one of the 

first to be tackled in Grundtvig Learning Partnerships in Poland. The 

Ecological and Cultural Association "Ziarno" from Grzybów in Ma-

zowieckie Voivodeship, which knows very well and practices the 

ideas of Nikolaj Grundtvig, including the Danish folk school model, 

already in 2001 started the first partnership project, and then carried 

out large projects under the centralised actions of the Grundtvig 

programme. Reflections of “Ziarno” representative can be found 

in the third part of the publication.

Basic data on the implementation of 
Grundtvig programme actions in Poland

Below we present basic data pertaining to the number of submit-

ted and approved applications in individual actions of the Grundtvig 

programme in Poland. For those readers who are less familiar with 

the Grundtvig programme, we present brief information on the prin-

ciples guiding each action. First, we present three actions that have 

accompanied the programme since 2001 and next new actions in-

troduced in 2009. 

Grundtvig Learning Partnerships

This is the largest action of the Grundtvig programme, which con-

sumes nearly 70% of the programme’s budget in Poland, and one of 

the three implemented from the beginning of programme’s opera-

tions. First applications to National Agencies in individual European 

countries were submitted and first partnerships were implemented 

in 2001. 

Grundtvig Learning Partnerships are two-year small-scale mul-

tilateral projects aiming at exchange of experiences in the scope 

of non-vocational adult education implemented by at least three 

partners coming from at least three different European countries. 

The projects are oriented at the process rather than the develop-

ment of an innovative product, and mutual visits paid by learners 

and staff in partner institutions constitute an indispensable ele-

ment of project implementation. This action focuses on smaller 

organisations who do not have broad experience in international 

cooperation. Project topics include issues of non-vocational adult 

learning of parents, disabled adults, senior citizens, residents of ru-

ral areas, and prisoners. Projects may also concentrate on language 

learning, information and communication technologies, as well as 

intercultural, civic, consumer, intergenerational, cultural and artistic 

education.

Over the eleven years of programme implementation, 1,626 applica-

tions were submitted to the National Agency. In 2001, there were 26 

of them and their total number grew to 287 in 2011. Nearly 43% of 

submitted applications were approved for funding, starting from 17 

in the first year to 111 in 2011. Across Europe, in this particular action, 

32,000 applications have been submitted, which means that 5% of 

them have originated from Poland. Out of the three actions imple-

mented since 2001, this one has developed the fastest.

In-service Training for Adult Education Staff 

This action has been implemented from the beginning of the 

Grundtvig programme and allowed persons working in the field of 

non-vocational adult learning to undertake a training course abroad. 

Until 2008, the mobilities included in-service training, seminars/

conferences and job shadowing, but after the changes introduced 

to the programme in 2009, the action has focused on training last-

ing from five days to six weeks. The action has enjoyed variable yet 

significant interest, and the number of submitted applications has 

always exceeded financing capabilities. Over the years, language 

teachers, and mainly English teachers, formed the largest group 

of applicants. 

On average, the number of approved applications reaches 80 per 

year. Over the past ten years, representatives of adult education 

staff in Poland submitted 1,290 applications and more than 500 

educational mobilities have been funded. 

Grundtvig Preparatory Visits

This is the third action implemented from the beginning of the 

Grundtvig programme. Its goal is to enable representatives of or-

ganisations dealing with non-vocational adult education to under-

take individual mobilities lasting up to a few days in future partner 

organisations with whom Grundtvig projects will be implemented 

or these to attend a contact seminar, where representatives of 

several European organisations interested in a given topic meet. 

During such visits, partners get to know one another and discuss 

guidelines for future projects. The most effective in terms of projects 

resulting from them are contact seminars, which are organised by 

National Agencies in individual participating countries. On average 

the number of approved applications in Poland ranges from 50 to 

60, which is quite a considerable share of all submitted applica-

tions. Over the past ten years, representatives of Polish organisa-

tions have submitted 420 applications for preparatory visits and 

implemented 320 mobilities.

Grundtvig Workshops

This action was introduced in 2009 and over the past three years 

has enjoyed growing popularity in Poland. The goal of Grundtvig 

Workshops is to enable adult learners in Europe to participate in 

educational thematic workshops staged in another European coun-

try. Workshops last from 5 to 10 days and are organised for 10-20 

adult learners coming individually from abroad. Workshops organ-

ised in Poland are very popular and participants highly rate their 

thematic scope and quality. Topics for workshops vary from teach-

ing Polish to foreigners, through arts, singing, handicraft, and drama 

workshops to these devoted to Jewish culture, and memory training 

for senior citizens.

Over the past three years, the number of applications submitted in 

Poland has grown from 34 in 2009 and 60 in 2010 to 96 in 2011. Un-

fortunately, due to budgetary restraints, the number of workshops 

approved for implementation is around 20 each year. 

 

Senior Volunteering Projects 

This action has also been implemented since 2009. Senior Vol-

unteering Projects’ aim is a two-year cooperation of two partner 

organisations in two European countries in the field of senior vol-

unteering. They mainly focus on the exchanges of groups of volun-

teers aged 50+. Prior to leaving abroad, volunteers obtain training 

and their work abroad lasts at least a few weeks and constitutes 

an opportunity for learning and sharing knowledge, skills and ex-

periences. Projects aim at the promotion of senior volunteering 

and European cooperation in the field. Volunteers work at welfare 

centres, with the disabled, help troubled youth, senior citizens and 

other people in need. They promote ecology and teach their mother 

tongues to local communities in the host countries.

The number of projects implemented in Europe as part of this ac-

tion is not large, but Poland plays a significant role here. Over the 

first three years of action implementation in Poland, 48 applications 

have been submitted: 13 in the first year, 12 in the second and as 

many as 23 in 2011, which is the European Year of Volunteering. As 

part of the selection process in Poland, 6 projects were approved 

for implementation in 2009, 6 in 2010, and 9 in 2011. 

Chart 3.  Number of Grundtvig Partnership project applications submitted 

and approved in the years 2001-2011 in Poland
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Visits and Exchanges for Adult Education Staff 

This action was introduced in 2009 in order to facilitate individual 

mobilities abroad undertaken by representatives of adult education 

staff and students in adult education who are about to graduate. 

Mobilities are held to participate in seminars, conferences and job 

shadowings, and may last from 1 day to 12 weeks. These types of 

mobility were also offered before 2009, but did not have a separate 

programme action devoted to them. Thanks to a new action cov-

ering less formal types of training, the number of applicants has 

grown. It should be emphasised that the action is characterised by 

high quality of submitted applications. Its beneficiaries include ac-

tivists working on behalf of disabled adults, science and research 

institute staff and family educators.

Over the first two years of action implementation in Poland, 33 ap-

plications were submitted each year, and 30 and 32 were accord-

ingly approved. In 2011, the selection process is still underway. 

Grundtvig Assistantships

This is the fourth action introduced in 2009 and the third one per-

taining to mobility of adult education staff. It has brought up new 

opportunities for its beneficiaries. Assistantships entail longer 

stays, ranging from 12 to 45 weeks. They are offered to adult educa-

tion staff and students about to graduate in adult education at adult 

education organisations abroad. A Grundtvig assistant may either 

play an auxiliary role, assisting in the teaching process or organisa-

tion management or act as an expert responsible for one or more 

training courses or for a given aspect of organisation management. 

Action beneficiaries include experts in culture and arts education, 

as well as intercultural, arts and civic education coaches. Tasks 

performed by Grundtvig assistants at host organisation include 

providing assistance in the management of European educational 

projects. 

This action is not as popular as the remaining two focusing on the 

mobility of adult education staff, as it is difficult for people with con-

siderable professional experience and with professional and family 

duties to leave abroad for such a long time. In Poland, 9 applications 

were submitted in 2009 and 11 in 2010, out of which 6 and 8 were 

approved accordingly. However, in 2011 as many as 34 application 

were submitted. Unfortunately, due to budgetary restraints, only 10 

of them were approved for implementation. Majority of applicants 

opted for long stays, lasting up to 45 weeks, therefore the cost of an 

individual mobility was much higher than it was the case with other 

mobility actions. 

The future of the Grundtvig programme 

The year 2013 will be the last period of submitting applications under 

the current edition of the Grundtvig programme (2007-2013), which 

forms a part of the Lifelong Learning Programme. Advanced works 

on the shape of the future generation of educational programmes 

starting from 2014 are conducted. It may be expected that all sec-

tors of education, including adult education, will be represented. Ma-

jor types of actions to be funded, such as multilateral projects and 

educational mobility of adult education staff and learners, will be 

maintained. It is forecasted that selection and financing procedures 

will be streamlined, the number of actions reduced and financing 

in the form of lump sum payments will be more widely introduced. 

Streamlined finances will allow for greater concentration on the re-

sults of funded activities. It is also planned to standardise funded 

actions for individual sectors of education.

In the more near future, we cannot forget the European Year for 

Active Ageing and Solidarity between Generations (2012). Persons 

aged 60+ will constitute an increasingly numerous group in many 

European societies. Therefore it is necessary to ensure them par-

ticipation in lifelong learning and make sure that their potential is 

well realised. Educational programmes, and mainly the Grundtvig 

programme, will continue to promote actions aimed at preventing 

social exclusion of the elderly, maintaining their professional and 

social activity, and realising their potential, also in the form of vol-

unteering on behalf of those in need, including the representatives 

of younger generations.

It should be emphasised that the European Year for Active Ageing 

and Solidarity between Generations is the third in the row European 

Year, in which the Grundtvig programme plays a significant role. The 

year 2010 was the European Year for Combating Poverty and Social 

Exclusion, and the year 2011 is the European Year of Volunteering. 

Combating social exclusion by providing adults with opportunities 

for learning and supporting volunteering as a method for learning 

and providing support in learning to others frequently constitute 

topics of actions funded under the Grundtvig programme.

Prepared by Alina Respondek

“GRUNDTVIG’S 
FIRST LEAGUE” 
COMPETITION

Taking part in Grundtvig Assistantship allowed her not only 

to gain professional experience, but also learn the necessary 

skill of responding to the changes taking place in life by asking 

herself a question: “How to turn this new difficult situation 

to one’s benefit?” She learned that it is not passive complaining 

or poisoning oneself and one’s nearest with the sense of 

helplessness, but taking pro-active approach, standing up to 

the problems, trusting one’s own abilities and boldly trying new 

solutions that brings about better self-assessment and courage 

in mapping and reaching the goals. (…)

Małgorzata Jolanta Komarnicka, 
The International League of Esperanto

 Instructors (ILEI) – Poland, Cracow 

The celebrations of the 10th anniversary of the Grundtvig pro-

gramme in Poland has been an excellent opportunity to announce 

a competition devoted to the programme. At the beginning of 2010, 

the programme team met to discuss the topic for the competition. 

How to present the diversity of thematic areas, target groups and 

types of organisations involved in implementing projects under 

the Grundtvig programme? How to plan the competition so that 

the entries could become a source of inspiration for others and at 

the same time presented the benefits of participating in the pro-

gramme?

Following a heated discussion, the team has initially decided to 

have three categories: the impact of the Grundtvig programme on 

an adult education organisation ; the impact of the Grundtvig pro-

gramme on the employee of an adult education organisation and 

the impact of the Grundtvig programme on an adult learner. The 

idea was to invite entries in any literary form (e.g. essay, reportage, 

script, diary, memoir, etc.) illustrated with photos. But what about 

the beneficiaries who are not very able writers? And so the fourth 

competition category has been devised: A poster related to the 

Grundtvig programme.

The competition was announced in April 2010 – information was 

sent to beneficiaries of the grants awarded in 2001 - 2010 under 

any of the actions of the Socrates-Grundtvig and Lifelong Learning 

Programme - Grundtvig. We have also posted information on our 

website. As a result, the National Agency received 49 competition 

entries. 

In accordance with the competition rules, in the case of three cat-

egories (‘organisation’, ‘employee’ and ‘learner’), the following as-

pects were assessed: adequacy of the described experiences with 

respect to the competition theme, sustainability, efficiency, signifi-

cance/scope/extent of positive results of activities supported un-

der the Grundtvig programme and their positive effect on the envi-

ronment (e.g. local community, other learners, etc.). In the ‘poster’ 

category, the adequacy of the presented subject to the Grundtvig 

programme, popularity of the contents, the message aptly fitting 

the promotion of the Grundtvig programme, as well as aesthetic val-

ues and interesting graphics were taken into consideration. 

After two-day session, the jury comprised of external experts se-

lected the winners from amongst all entries that had been sent in. 

The results of the competition were announced at the conference 

organised in December 2010 in Warsaw to celebrate the 10th anniver-

sary of the Grundtvig programme in Poland. Please find below the 

justification of the Competition Jury for the selection of winners and 

excerpts from the winning entries.
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(...) Our goal was to prepare a strong group of new teachers of the international Esperanto language, mostly volunteers to teach at the Third Age University (...). We decided to ‘open the window on the world for them’ by providing them with the easiest method of communication in international situations. Basing on years of experiences and teaching practice, we concluded that the only language that may be learned by elderly people is Esperanto: thanks to its logic, exclusion free rules and easy pronunciation. Moreover, other languages are used only for communication, whereas Esperanto, which carries important humanistic ideas, is a genuine tool of integration that allows getting to know other people and cultures and establishing friendships.(...) A year has already passed and we have experienced so much – we have expanded our knowledge, skills, but also have gained self-confi dence; we know that we can do whatever we have planned. We have new acquaintances, and even friends. We have created a friendly team, which is the best medicine for a serious civilization disease, suffered especially by seniors – loneliness. We like being together, we are no longer afraid of contacts with foreigners. Our colleagues are already asking about next international meetings. They want to travel and see the world, they have no linguistic barriers since they know that at each gathering they can communicate with Esperantists from the most remote corners of the world. The credit goes to us, since we gave to this project our time, work and hearts. This would not have been possible, however, without fi nancial support under the Grundtvig programme, which literally opened the door to Europe for us. We have seen so many places, we have met interesting and magnifi cent people, our European neighbours, but along the way we have also encountered representatives of different, distant cultures. Those were the object lessons in acceptance and tolerance for ‘otherness’.
(...) Now we want others to follow us; we want to show them that it is enough to have a will to make your life more attractive, to acquire skills which will help you to communicate freely with people of different nationalities and cultures. Observing our group, I saw how the eyes of one of our friends got glassy when having listened to a diffi cult lecture she confessed: ‘I have grasped everything!’. I shall never forget her brightened, happy face; I was also moved... Many people have given their efforts to make such a moment happen. What does it mean for our organisation? Apart from making some twenty odd project participants happy, we have also gained experience of partnership collaboration, and even more – we’ve made friends and we trust one another. (…)
We have sown the seeds of opportunity we received from you in a fertile soil and we’ve reaped a rich harvest. Therefore, it is our joint success. (…)

Third Prize:  The RYBNIK – EUROPE Association for International Cooperation, Rybnik

the organiser of a Grundtvig Workshop under selection procedure 2009

Author of the competition entry: Marek Margoński 

By awarding the first prize to this entry, the Competition Jury emphasised that the 

winning organisation has carried out activities addressed to various groups of 

beneficiaries, including intergenerational activities, and at the same time skilfully 

used financial support from the Grundtvig programme. Since 2007, the library has 

implemented several European partnerships and multilateral projects.

It was also noted that the library has proven that being a public institution, it can 

operate as a centre for personal, intellectual and cultural development for adults, as 

well as a focal point for intergenerational integration. Especially worth mentioning 

is the fact that the institution focuses on enabling senior citizens to use modern 

technologies in the learning process, which contributes to preventing age-related 

exclusion.

The entry not only stressed the effect of the Grundtvig programme on project 

participants, but also showed changes that took place within the institution and 

amongst its staff. These changes helped to turn the library from a mere book lend-

er into an institution of genuine dialogue. It is also worth stressing that the library 

competently shares the knowledge and experience it gained with other organisa-

tions and the local community.

Below are the excerpts of the winning entry:

The Competition Jury awarded the second prize to the organisation, stress-

ing the innovative manner of using of EU funds by the organisation of Espe-

The entry was awarded for describing a Grundtvig Workshop, which 

promoted activities and comprehensive actions of the association in 

new areas. The description of the implemented project showed that 

it had been a platform for intergenerational cooperation on an inter-

national scale. The Competition Jury appreciated active participation 

of volunteers and members of the local community in conducting the 

workshops and activities of the society described in the entry. 

Below is an excerpt of the entry:

Second Prize:  The Polish Esperanto Association, Board in Nowy Sącz, 

who has implemented a Grundtvig Learning Partnership 

in the years 2009-2011

Author of the competition entry: Halina Komar 

First Prize:  Regional Public Library, Cracow,

which has implemented several Grundtvig projects

Author of the competition entry: Maria Cibicka

Category:  Impact of the Grundtvig programme 
on an adult education organisation 

(…) Today our corridors and departments 
are equally frequently populated with 
groups of teens as well as the 50+ – 

colourful, preoccupied, on the way to their 
classes or coming back. And there are 
more and more classes to chose from.
Meetings of the bridge club, computer 

courses, seasonal meetings combined 
with outings have become a matter 

of everyday routine. There are regular 
meetings of the arts club – the fruits of 
these meetings are exhibitions of “our” 

seniors or performances, some of which 
have already been shown several times to 

meet the request of the audience.

Senior citizens do not meet
 only in peer groups, but e

qually frequently events ar
e organised which allow for

 

intergenerational integrati
on. At those meetings we le

arn to reconcile different 
paces and temperaments, 

because in each community t
hey have to supplement one 

another. Quick people and s
low people? Those meetings 

help to discover the obviou
s truth that the dividing li

ne is not generational.

(…) Senior citizens have in
habited our library again, 

and this is the thing that 
we are glad of most. 

But the recent years with G
rundtvig have also changed 

us; the institution and its
 staff. 

First of all, we have learn
t how to teach. Initially, t

hree persons from among the
 library staff 

conducted activities for se
nior citizens; today, there

 are 13 of them. At the beg
inning, we trained ourselve

s 

and made many mistakes. Lat
er on, under the projects, 

coaches not only took part 
in various workshops and 

courses, but also met with 
their counterparts from oth

er countries and together w
ith them developed useful 

tools. (…) We have changed 
our image. The activities o

f the School for @ctive Sen
iors (S@S) have signifi cantl

y 

helped us win the eternal b
attle against the stereotyp

e of a library as a book le
nder, apparently old books.

 

The library starts to be, l
uckily, recognised also as 

a place for meeting others,
 spending leisure time, 

undertaking joint activitie
s. Our media sponsors – TVP

 Kraków (Cracow TV station)
 and Dziennik Polski local 

daily– are very helpful.

However, fi rst of all the libra
ry has become an institutio

n of dialogue. The most impor
tant and the most 

wonderful result of the S@S
 activities is genuine dial

ogue – we are all students 
at the school, and senior 

citizens who were invited t
o the library when the S@S 

was established are not pas
sive consumers of what 

it offers, but are actively
 creating it. (…)

On 21-30 June 2010, the RYBNIK – EUROPE Association for International Cooperation, thanks to fi nancial support under the Lifelong Learning Programme conducted a Grundtvig Workshop entitled “Proud of Our Heritage”. For members of our Society, the Workshop was a signifi cant experience of European integration and this within the organisation. We took part in the preparations, accompanied our guests during daily tandem workshops, educational trips and events, we had them stay in our homes.
(...) There were more people willing to have foreigners staying in their homes than there were guests, and that is why the non-hosting persons were involved in tandem activities. Members of the association for the fi rst time experienced such a method for foreign language teaching, and it was even more surprising for them that there were people willing to learn Polish. They were so curious that already at the preparatory stage applied to take part in training, wishing to make their best to assist our guests in learning Polish. (…)The utmost experience for all members of the association were daily tandem language classes. At 2:30 p.m. sharp, they arrived at the language school and after getting brief instructions they helped our guests in practicing Polish words and phrases.(…)

“Grundtvig’s First League” competition

rantists in Poland. The Jury appreciated the involvement of 

the organisation in activating people aged 55+ and the lo-

cal community. They also emphasised the practical dimension 

of the competition entry – the remarks how to better organise 

a project. Worth of special emphasis is the fact that the organisa-

tion promotes the value of Esperanto, which brings people closer 

and makes it possible for them to communicate easily, and – what 

has been shown in the project – serves as a genuine tool of integra-

tion. The entry has also widely discussed the benefits for project 

participants, the institution, and its staff brought about by partici-

pation in the Grundtvig programme. 

Below is a passage of the entry:
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(…) The goal of the stay (…) was, among other things: becoming acquainted with the education systems and 
observing educational activities of adult learners, as well as the effi ciency and effectiveness of adult 
education; organising and conducting seminars and practical courses (classes) for adult learners, as well as 
becoming acquainted with the operations of the organisation well-known in Esperantia. Therefore, Małgosia had an 
opportunity to exchange experiences with many professionals that had come there from all over the world. Everyday, 
she worked with Esperanto users and availed herself of the abundant library and archives. She could spend her 
time on studying what was most interesting for her (i.e. shaping and development of interpersonal methods), 
attending seminars on motivating adult learners' groups, observing the society of the host country with respect 
to personality development and attitude towards the elderly, analysing the conditions that make adult learning 
programmes effective and researching educational methods adapted to the level of intellectual competences of the 
elderly. 
(…) Almost everyday, she perceived important, unforgettable and previously unknown feelings and experiences. 
She took an active part in various municipal events, holidays, local projects – always full of enthusiasm and 
involvement. 
She quickly made herself at home in the city and met friendly people who became her new friends; with each day 
passing, she felt more at home there. Her new German friends invited her to their homes to meet their families, 
friends, cooked German dishes for her and organised sightseeing tours to show the beauty spots of their country. 
The small German town has a unique atmosphere. It is inhabited by people of several nationalities who nurture 
their own culture, religion, customs and traditions. It is somewhat similar to Białystok in the times of Zamenhof 
(...). All nationalities live there in friendship, with respecting their diversity. Living in the small German 
town she understood that friendship was a great treasure of humanity, one of the greatest achievements 
of human culture, the supreme good man had at his disposal, since it responded to our deepest desire 
– the desire to communicate. 
In order to get to know the local community better, she enrolled in a German language course organised for Turkish 
and Arabic women living there for many years, but almost without any knowledge of the local language. The course 
allowed her to understand that we frequently assess others without knowing them at all, basing on unrealistic 
preconceptions, tendentious information, stereotypes. We frequently judge the entire nation by the behaviour 
of merely a single person... (…)

(…) I started my adventure with the Grundtvig programme in 2006 by writing the fi rst application in my life 
for participation in a contact seminar in Luxembourg. 
It was there that I met magnifi cent people involved in working for others, and it was also there that 
a partnership group comprising 12 countries was set up, which for logistic reasons was later limited to 
include Denmark, Luxembourg, Latvia, Portugal and Poland. Our souls spoke the same language, pointing our 
common thoughts and ideas in the right direction. We jointly fi lled an application for a grant, established 
its goals and assumptions. We were unanimous as regards the very essence and form of the project. That was 
the start of the project “Lifelong Learning 55+ ...Aiming for the Future” for people aged 55 and older. It 
was the fi rst Grundtvig project approved for implementation in 2007 in our region. That was the beginning 
of our common adventure, which has lasted already for several wonderful years. All of us experienced 
loneliness in our lives, and we all know how diffi cult it is to part with friends who pass away so quickly.
I remember very well my fears that it would be hard to fi nd a right group of persons interested in the 
project. However, all of my fears proved to be groundless, since information about the project spread 
among the people coming to our Centre and the town itself as a tsunami hitting with unimaginable 
force. It was hard to refuse so many people, who wanted to take part in the common project. So many elderly 
people felt lonely (...). 
The project became like second home for them; the people in the project – a group of the dearest friends, 
the people they like being with, play with, develop their passions with. 
Conducting language, culture and integration classes every week for two years, I have become an active 
member of the ‘project community’; a group of people of the same age as my parents, who became so close 
to me as my closest relatives. We were familiar with our problems, we knew our ailments, pains, dreams, 
and even whom we loved. I know that thanks to these meetings I will not be afraid of the old age. 
Common trips taught us to be open to others. All of us looked forward to them; they were a kind of an 
award, all the more so that all had been pen pals from the very beginning. Sometimes the trips confi rmed our 
opinions about other countries, while other times totally changed our views of the others. All visits had 
been carefully prepared, so as to present in the best possible light all that we were proud of. 
Each of us felt exceptionally needed. 
(…) After the meeting in Poland, 67 people came to our Centre wishing to be entered in the waiting list for 
the future project. 
Thanks to such a wonderful group of people, I had an opportunity to learn what were the needs 
of the elderly, the methods of teaching them, and how to live with them and not next to them. 
I observed their life experiences and wisdom, which would always be present in my life. I promised them 
all that I would write another project in the future. 
(...) I know that thanks to these fi rst experiences the manner of my self-expression has changed. I have 
always been a very shy person, trying not to stand out. Now I know that differences are very important and 
necessary. Without them the world is both boring and sad. (...)

In 2009, the author of the entry took part in Grundtvig Assistantship in Herzberg 

am Harz, Germany. 

The Jury emphasised that the entry was original, full of passion and enthusiasm, 

contained a large load of personal reflections, and the form of the message was to-

tally different from other descriptions. In the entry, the author presented in detail the 

experience and skills she had acquired as an Assistant and how they affected her 

personal and professional life. Specially worth mentioning is the personal reflection 

of the author concerning the raising of her personal competences. Apart from that, 

the author extensively described the benefits of individual mobilities abroad, both 

to the mobility beneficiary, and the sending and the host organisation. 

Below is a passage of the winning entry:

First Prize:  Małgorzata Jolanta Komarnicka

The International League of Esperanto Instructors (ILEI) 

– Poland, Cracow

Category:  Impact of the Grundtvig programme on the 
employee of an adult education organisation 

She learned that it is not passive 
complaining or poisoning oneself 
and one’s nearest with the sense 

of helplessness, but taking pro-
active approach, standing up to 

the problems, trusting one’s own 
abilities and boldly trying new 

solutions that brings about better 
self-assessment and courage in 

mapping and reaching the goals. (…)

Second Prize:  Ewa Maria Chociej 

Continuing Education Centre, Białystok

The author was the coordinator of the Grundtvig Learning Partner-

ship entitled “Lifelong Learning 55+... Aiming for the Future”, carried 

out in the years 2007-2009.

The entry was awarded for its personal reflection as regards the 

assessment of competences gained, as stressed by the author, 

thanks to the Grundtvig programme, as well as for indicating the 

huge potential the project had for the local community, involving 

many of its members. There are also noticeable emphatic relation-

ships of the author with senior citizens, which contributed to the 

development of her biographical skills. 

The Competition Jury also noted the innovative approach of the in-

stitution that generally works with young adults, which consisted in 

the broad impact of the project concept on the 55+ group. 

Below is an excerpt of the entry:

Volunteers from the society loved their new roles of teachers of their native language and were glad that they could help the visitors.
Our Grundtvig Workshop was a truly intergenerational event. The oldest participant was 73, the youngest was 24. Volunteers from the association are adults, but even the youngest – 6-year-old Kuba bravely accompanied his mother at tandems and on trips.
Hania and Domingo, Ewa and Heinrich, Etienne and Danuta, Santa and Szymon... The workshops were fi nished, the friendships have lasted.
“When will be the continuation?” - our guests asked when they were leaving Rybnik.“When are we organising the next Workshop?” - asked members of the association. Enriched with new experience, more aware of their national and regional status, proud of their heritage…

Third Prize:   Maria Margońska

The RYBNIK – EUROPE Association for International Cooperation, Rybnik

The author of the entry entitled “Sleepless Nights of a Rookie Coor-

dinator” was the coordinator of a “Proud of our Heritage” Grundtvig 

Workshop carried out in 2010.

Awarding the third prize, the Competition Jury noted the personal 

nature of author’s reflection, appreciated the precise description of 

the process which constitutes the essence of the role of the coor-

dinators. The entry contains not only a report on the course of the 

workshop, but is also filled with personal reflections describing the 

learning process the author underwent owing to the implementation 

of the Grundtvig Workshop. 

Below are excerpts of the entry:
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The author of the competition entry was a learner under the Grundtvig Learning 

Partnership carried out in 2005-2007, which concerned family education. 

The experiences described by the learner of her participation in the self-help group 

set up under the project show that participation in it has changed author’s life, 

made her reflect on the nature of own actions, liberated activity in new areas, and 

motivated her to change her lifestyle. Participation in the project had a positive ef-

fect also on her family and neighbourhood. 

In her competition entry the author points out that despite the fact that the project 

was completed, the initiated actions have been continued. The Competition Jury 

appreciated primarily the fact that the experiences of the author described in the 

entry constitute an example of a profound reflection of the Grundtvig programme 

idea in the life of a single learner, which is illustrated by the following fragment: 

“Throughout my entire life, I had not gone through so many situations, and had not 

had so many experiences as I did over the two-year project implementation.”

With a view to an extremely personal and exceptional character of this entry 

we are quoting it in its entirety:

First Prize ex aequo:  Grażyna Rejak 

The Municipal Centre for Family Assistance, Lublin

Category:  Impact of the Grundtvig programme on adult 
learners

My name is Grażyna. I am 51. I live in an 
old tenement house in the Old Town 

in Lublin. When I think back of my life 
before I joined the self-help group set 
up under the Grundtvig programme in 
2005, I see monotony, loneliness and 

many problems I had coped with alone. 
It had been hard for me, I had been in 

need of any support. I had nobody with 
whom I could share my problems or joys. 

(…) 20 May 2010
I regularly exchange e-mails with the participants and actually we are already good friends. Marcin translates 

each of my e-mails into German, and Hania into Spanish. They know they will be looking after ‘their little 

groups’. It turns out that two elderly ladies from Germany know English quite well, they are both retired 

teachers. Marianne, although born in Sweden and raised in the United States, has lived in France throughout her 

entire professional career as an English teacher. (…) Etienne is French, he is 73 years old and will be the 
oldest participant in our workshop. He speaks English quite well. We impatiently wait to meet them in person.
5 June 2010
The tandem meeting. 30 people turned up. We have set the time schedule: who, when, where. We explain the idea 

underlying the method of learning a foreign language by exchange. Volunteers know that they will be assisting 

workshop participants in practicing the structures they learned during morning classes, but they are not too 

sure how they will be doing it. Kasia explains that everything will be under control. Every day they will get 

the material and instructions what to do. Emotions subside a bit, but it turns out that the expectations of 

the volunteers are somewhat different than ours. Ela knows French and would like absolutely to be coupled with 

Etienne, and Helenka is learning Spanish – so only the Spaniards for her. We are patiently explaining our ideas: 

It will be us for the workshop participants, not vice versa! But we have to remember that Helenka has taken 
a leave of absence for the duration of the workshop since tandems are at 3 p.m. and she would not be able to make 

it from her work...
Everyday draw will be a compromise.
15 June 2010
All loose ends have been already tied up: a coach has been booked, menus at restaurants discussed, transport from 

airports planned, the guide in Cracow arranged. All members of our association know who, when, where and how. (…)

Apart from my family, which has been the most important for me, nothing interesting ever happened in my life. 
I have spent a lot of time raising children, and as there was quite a handful of them (eight), I had no free 
time for myself. My husband went to work, whereas housework and children were my job. School, homework, laundry, 
shopping... so the days passed. In the district where I live the only entertainment is to sit in front of the 
tenement house and gossip with neighbours. I did not like that. Many families that live in the neighbourhood have 
many problems with addictions and therefore I very much wanted to be example for my children and show them that we 
can live differently. Thanks to the “EDUPART –Educational partnership Activates Families”, a self-help 
group was set up for families struggling with various problems, benefi ting from social welfare at the 
Municipal Centre for Family Assistance in Lublin. When I joined the group, I was really afraid whether 
I would be accepted by other women, whether I would be able to overcome my barriers in contacts with other people, 
as I am (or I should rather say – was) a shy person, full of complexes, introvert. I wondered if I would have 
enough courage to become a member of a group, but deep in my heart I wanted a change in my life, I wanted to get 
away from my everyday chores, even for a short time. 
The beginnings in the group were very hard. We did not trust one another, so it was diffi cult to share our problems. 
In our group, we implemented “Our Family” programme, which consisted of three modules: “Our Family Lives Nicely”, 

“Our Family Eats Properly”, “Our Family Spends Free Time Together”. We attended various classes held by specialists 
in many areas, workshops, skill training, integration outings. Apart from that, once a week we met at informal 
meetings, so-called coffee breaks. As the name indicates, we drank coffee, ate cakes and talked about our lives 
and plans for the future. These meetings were very important for me. We could learn a lot from one another, listen 
to advice and give support. With each day, thanks to common activities and the time spent together, we started to 
accept and trust one another. Common work and cooperation contributed to setting the rules of functioning in the 
group. Under the “Our Family Lives Nicely” module, we, together with our families, refurbished three fl ats of group 
members. It was not easy since we had to fi nd the sponsors ourselves and raise money, but we succeeded and we were 
very proud of ourselves. It was then that I felt needed, I felt I was capable of doing something, 
I became stronger. My family who initially had a negative attitude to my meetings with the group fi nally understood 
how important they were for me and noticed that I changed for the better. I became more open towards my family, 
I smiled more, I started to care for myself, and paid attention to my appearance. Group meetings have slowly 
changed me, and I felt a better person, more important, more worthy. 
And so much happened at the cooking course! Had anybody seen a chicken in fl ames before? I had not, but after 
the course I am able to prepare many exquisite dishes, not to mention the elegant table settling, which – as 
it turned out – was important also for my children and my husband. Meetings with a dietician, discussions on 
nutrition revealed that not everything I cooked was healthy... Initially my family went on strike when I prepared 
dishes I learned at the course, but later on they decided themselves that they became better and better. 
“Our Family Spends Free Time Together” module made me realize that you can spend your time with the family in 
a different way – not in front of a TV-set, on a bench in front of the tenement house, or in a supermarket, but 
e.g. at a rally, an excursion, in the cinema or theatre. I understood that I did not have to have a lot of money 
to spend time with my family and have fun. 
I remember the time the group went for a gala dinner to a restaurant. It was an unforgettable experience for me, 
since I had to dress up, behave myself properly at the table. I saw how important it is to have a nicely decorated 
place, to lay the table and serve the dishes properly. Each such outing meant something new for me, taught me how 
to behave in a given situation. 
An incredible experience for me and other people in the group was participation in the International Christian 
Family Conference in Vilnius in 2006. We have left abroad for the fi rst time. And beforehand there had been so much 
fuss with getting passports; the stress how to pack, what to take. The girls worried how we would communicate with 
the people who do not speak Polish. Luckily, all those fears passed away when we arrived in Vilnius. Participation 
in workshops, sightseeing in the city, getting to know the culture and customs of another nation, conversations 
with other families, exchange of experiences allowed me to see a different world and learn other approaches to 
many problems. I felt at ease with these people. These families showed me that there are different ways of solving 
problems, not only with a raised voice or shouting, but also calmly. The conversations during the workshop, 
expressing my own opinions helped me to open up to other people and their problems. 
In 2007, I was selected to represent our group at the International Christian Family Conference in Vienna. Thanks 
to the workshops I attended, I realised that the most important element of family life is love based on mutual 
acceptance and understanding, patience and forbearance to one another, but also forgiveness in diffi cult situations.
Whatever I learned during the meetings with families, I shared with my group mates after my return. 
Throughout my entire life, I had not gone through so many situations, and had not had so many 
experiences as I did over the two years of project implementation. First of all, the group has given me 
the sense that I am as worthy a person anyone else; that I have skills, and that I can still do a lot in my life. 
I have learnt to respect other people, their sometimes so diverse opinions, but also collaborate with others to 
achieve the set goal. Moreover, I have realised that if I want something very much, I am able to achieve it; that 
there are people whom I can trust, and that you need to give something to others before you request anything from 
another person. Thanks to the workshops and training, I have gained specifi c knowledge, which I can now use in 
my life and pass on to others. I have motivated myself to change my family situation, I have discovered my own 
abilities, and fi rst of all I ‘have stood on my own two feet’ and returned to life within a society. I have started 
to be an active member of the community by involving myself in various local initiatives. Recently, I have helped 
to remove the consequences of the fl ood in the Lublin region – I am active, I am not indifferent to the fate of 
other people.
I am glad that our self-help group continues, despite the fact that the project is over. 
I just cannot imagine my life without the group. If it were not for the group, I would not have experienced 
so many good things. Thank you.

First Prize ex aequo:  Ewa Panocha 

Enter and Go Educational Services Company, Świebodzin

The author of the “Window on the World” competition entry was 

a participant in a Grundtvig Learning Partnership carried out 

in 2008-2010, which focused on folk handicrafts. 

The author shows how her involvement in the project gave birth to 

the spirit of entrepreneurship and creativity, what new skills and 

knowledge she acquired and what she gained from trips abroad. 

The Competition Jury awarded the entry for the description of activi-

ties, the consequence of which is not only the growth of personal 

competence, but also an attempt to find one’s own place in the 

professional field, and also for the reflection that a hobby may also 

become a form of self-employment. 

Below are excerpts from the entry:
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The Competition Jury selected 6 entries and awarded a joint prize.

In the justification of its verdict, the Jury stated that all the selected entries repre-

sented supreme aesthetic values, surprised members of the Jury with imagination 

as regards the choice of the means of expression, their simplicity, and at the same 

time colour 

Category:  Posters related to the Grundtvig programme

Third Prize:  Leokadia Czajkowska 

Olsztyn Planetarium and Astronomical Observatory 

The author of the competition entry “My Impressions of Participa-

tion in the Grundtvig Programme” was a learner under the Grundtvig 

Learning Partnership carried out in 2008-2010, which concerned 

teaching senior citizens astronomy. 

In her entry, the author stresses that participation in the project has 

become an opportunity for the realisation of her passions, dreams 

and interests. She also points out the importance of taking part in 

international projects, the great role of foreign trips and ‘spending 

time with people of similar age and similar interests’, especially for 

the elderly.

The Competition Jury appreciated the fact, emphasised by the au-

thor, that one may be active at any age and that it is never too late to 

learn. It is enough, as the author stresses, ‘that we want to want’. 

Below are excerpts from the entry:

My name is Ewa Panocha, I am 46 and live in Świebodzin. For many years, I have been unemployed. Until now I was 
busy raising children and in my free moments I cross-stitched embroideries. 
Knowing my interest in handicrafts, in 2008, the management of Enter and Go Co. invited me to attend a handicraft 
workshop as part of the project entitled “The Ethnographic Handicraft Workshops through Europe”. At 
one of the meetings I met Stanisława who made a very interesting presentation on the methods to make individual 
elements of the Easter palm. It was for me the fi rst meeting at which anybody showed their work and talked about 
it. I was shocked that you have to look for and gather fl owers, herbs, grass for whole year, later dry them 
properly and prepare for making palms. It was very interesting for me to attend the workshop and I declared that 
I’d be willing to take part in the successive one.
 When I talked to workshop organisers (…) I learned that I could help with offi ce work related to the project. 
It was totally new to me. I helped them, and at the same time learned how to use a fax machine, a printer and 
a computer. I tried to help, and at the same time learned as much as I could. 
 In June 2009, I participated in a workshop in Milan to learn how handicrafts develop in Europe, outside of our 
country. At the same my cross-stitch embroideries were presented. I was shocked!!! - The language barrier. All 
participants communicated in English. At the beginning, I did not understand anything. I had to ask other workshop 
participants to interpret everything for me, which after a while became quite a bother. When I returned to 
Poland I decided I'd stop being illiterate. I enrolled in an English language course…
(…) One workshop was unforgettable – it inspired me so profoundly that after I got back home I could not think 
of anything else. I spent whole night on practicing basic crochet bars and loops. Additionally, I used a computer. 
When I managed to crochet the fi rst stitches, I started using tatting to make decorations for Easter eggs. The fi rst 
ones were not very handsome, but I liked each successive one better and better. For Easter I decorated my table 
with tattinged eggs.
(…) At the beginning of July our partners from Europe (from Spain, Estonia, Turkey, Romania, Italy, England) 
came, with whom we promoted the project at the fair in Słubice. Every one had a separate stand. I was the only 
representative from Poland under the “Ethnographic Handicraft Workshops through Europe” project. At my stand, 
I had pieces I had made so far (tatting jewellery, cross-stitched pictures and Easter eggs)... 
 I had an idea to establish my own business, but I did not know how to do it – I had neither education nor 
practice. It occurred to me that it was not only myself that did not know how to get around to do it. Then 
Małgosia enrolled me in a course organised by the long befriended Foundation for Social Initiatives For the Future 
in Gorzów. (…) That course provided me with the knowledge how to start my own business... 
Participation in the project opened the window on the world for me.

I am a learner at the Third Age University operating at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn since 1996. 
Apart lectures, there are also interest groups. One of them is the Astronomy Lovers Group whose classes are held at 
the Olsztyn Planetarium and Astronomical Observatory. The group was established in February 2008. 
When I got to know that there was a possibility of learning the secrets of astronomy, I promptly enrolled for classes 
as I had been interested in astronomy since childhood. I read a lot on the subject, but I was not able to understand 
it all. It is only now, after the classes, that I know much more about the universe. Enrolling for the classes 
of the Astronomy Lovers Group I did not think I would participate in the Grundtvig programme (…), more 
precisely the project named “Aurora Polaris”. For me, the most important thing is the awareness that I am taking 
part in an international project under the auspices of the European Union. It is also important for me that I can 
expand my knowledge of astronomy and spend time with people of similar age and similar interests.
Participation in the Aurora Polaris project provided me with unforgettable experiences, which I willingly share with 
children and grandchild.
I met all project participants for the fi rst time during the workshop organised in my hometown of Olsztyn. There were 
many lectures and discussions at that time. I was most interested in the presentation shown by Professor Xenophon 
Moussas concerning an astronomical instrument used in the Antiquity. There was also an excursion in the footsteps of 
Nicolaus Copernicus during which we visited places where he had lived and worked. The evening gathering at a bonfi re 
helped the participants of the “Aurora Polaris” project get to know one another and integrate.
My fondest memories are from integration trips for programme participants to the United Kingdom, Greece, Slovakia and 
Poland. I have had a pleasure to take part in international workshops held in Stará Lesná in Slovakia and in Hereford 
in the United Kingdom. (…)

Beata Ozga 
representative 
of the staff 
implementing 
a Grundtvig 
Learning 
Partnership, 
Regional Public 
Library in Cracow, 
the Polish-German 
Society in Cracow

Ireneusz Skoczylas 
participant 
in a Grundtvig 
Learning 
Partnership 
project,Prison 
in Gębarzewo

Szymon Kalinowski 
participant 
in a Grundtvig 
Learning 
Partnership 
project,Prison 
in Gębarzewo

Jacek Bednarek 
coordinator 
of the Senior 
Volunteering 
Projects, the 
“New Family” 
Association, 
Wrocław

Katarzyna Dreścik
representative 
of the staff 
implementing 
a Grundtvig 
Learning 
Partnership, 
Community 
of Hope 
Foundation, 
Cracow

Przemysław Piotr 
Guzow 
representative 
of the staff 
implementing 
a Grundtvig 
Learning 
Partnership, 
Cultural Park of 
City Fortifications 
“Gdańsk Fortress”

After I had returned from the workshop at Stará Lesná in Slovakia, I was invited to take part in a seminar 
entitled “Impact of European Cooperation on Senior Education – the Experiences of the Grundtvig Programme 
in Poland”, which took place on 27 November 2009 in Warsaw. During the seminar, the people involved in other 
projects for senior citizens implemented under the Grundtvig programme presented their achievements in that 
area. Another trip organised as part of the “Aurora Polaris” project in which I took part was the international 
workshop at Hereford in the United Kingdom, which was held on 26-30 April 2010. 
For the conclusion of the “Aurora Polaris” project, together with members of the Third Age University’s 
Astronomy Lovers Group, I took part in a one-day coach excursion to the hometown of Nicolaus Copernicus – 
Toruń. The goal of that trip was to visit the Astronomical Observatory in Piwnice, where we had an opportunity 
to admire the largest in Poland telescopes for watching the sky. We also visited the house where Nicolaus 
Copernicus was born, as well as the museum at the City Hall.
I am happy I participated in the “Aurora Polaris” project, because it provided to me many unforgettable 
experiences. I was acquainted with new people, their habits and even dishes. Foreign trips and meetings with 
my peers from other European countries motivated me to learn English. I have understood that one can be 
active at any age, there are no barriers, and additionally you can do something for the younger 
generation, like for instance giving them an example of participation in this type of projects. 
It is enough that we ‘want to want’ – which is the motto of the students of the Third Age University in Olsztyn. 
Participation in the workshops allowed me to expand my own horizons. I am very glad that I improved my knowledge 
of astronomy. Beautiful landscapes of the places we visited and the nice atmosphere at lectures left me with 
an impression that the world is beautiful and friendly. 
I became convinced that it is never too late for learning and living an active life. The “Aurora Polaris” has 
already ended, but the friendships established thanks to the project, pleasant memories and knowledge will 
remain for life.
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Project title:  Rural Education Centres for a Sustainable Future 

Beneficiary:  The Ecological and Cultural Association "Ziarno", Grzybów 

http:// www.ziarno.eu

Contact person: Ewa Smuk-Stratenwerth

Project duration: 1.09.2001 – 31.08.2002 

Grant: 9600 EUR

THE ECOLOGICAL AND 
CULTURAL ASSOCIATION 
"ZIARNO"

Grzybów

GRUNDTVIG IN THE POLISH 
COUNTRYSIDE
Interview with Ewa Smuk-Stratenwerth

Was it easy to apply the Danish model of folk high schools to rural 

areas in Poland?

At the beginning of the 1990’s, I spent two weeks at the Danish folk 

high school in Silkeborg. During lectures on the history and ideas 

of Grundtvigian education, I became fascinated by the concept’s 

universality and simplicity. I felt that it didn’t loose any of its 

attractiveness. It became clear to me when I was observing how 

the Danes applied to it new and updated concepts. New folk high 

schools are set up all the time with new subjects and programmes 

that cater for the current social and economic situation, yet at the 

same time they observe the essence of Grundtvig’s pedagogy: 

learning by experience, group work, the meaning of a vibrant words 

and most of all something that the Danes call øplysning, that is an 

internal enlightenment, and awakening of inner motivation for further 

development. 

At that time, I was about to move from the capital city to 

a countryside village in the commune of Płock, the Mazowsze region. 

And all of a sudden I had this revelation: Polish folk high schools as a 

way to get the rut out from the Polish countryside, which after 1989 

transformation had gone through a rather harsh period.

Making dreams come true was possible thanks to the Grundtvig 

programme. I had an internal imperative that I must apply for the 

participation in the programme to realise my dreams, especially as 

it had such a patron!

As I started to explain how I imagine the translation of Grundtvig 

concept into the reality of modern Polish countryside, my colleagues 

at work, all living at our rural commune looked at me with disbelief, 

and a bit of doubtfulness. I have tried to maintain the most important 

elements of the Grundtvigian pedagogy and I have decided to apply 

the Danish folk high schools model.

Since 2001, as part of various projects we have managed to 

successfully organise 40 courses of folk high school for adults living 

in the rural areas, and not only in Poland. 

The Danish model of folk high schools or rather concept of 

Grundtvigian education for all as an idea is universal. It roots back to 

human nature, the internal wish for development and improvement, 

as much as it reminds about all those that for many reasons have 

found themselves outside the mainstream of life. Therefore if we take 

this extraordinary tool, try to dust it off a little bit and then apply 

in a creative way – it will lift anything that we wish for.

What are the specific educational challenges in the countryside?

The challenges evolve. When we started the project, it was before 

Poland’s accession to the EU, the Polish countryside was more like 

a desert, suffering from apathy, helplessness, and prevailing quality 

of being lost in the contemporariness that raced with excessive 

speed in the unknown direction. 

Now, I feel that the countryside has awaken. A vast number of 

initiatives trigger off hidden potential and many of them inhabit 

Grundtvigian grains. Naturally Poland’s accession to the European 

Union was conducive to the freedom of travel and easy access to 

the Internet. However, it is still a challenge to reach and present 

educational offer to adults who completed formal education. Thus, 

stating that each commune has a continuous education institution 

does not solve the problem. Geographical barriers still exist 

(distance, problems with commuting because of poorly developed 

public transport network, etc.), as well as these relating to economy 

and mentality (reservations, fear of new environment, reluctance to 

changes, poverty and notorious problems with reaching the bread 

from hand to mouth, as well as the fact that our economy model has 

boosted up the race for wealth).

Is the model of European cooperation suitable for an organisation 

operating in the countryside?

Yes, because the exchange of experiences with another country 

alone has significant educational value. Adults living in rural areas 

feel urge to travel, discover the world that is further out beyond their 

greens. It often relates to certain envy that younger generations 

are more adventurous in crossing over new frontiers. Trips and 

exchange programmes provide a certain impulse and inspiration 

for further development. 

If it were not for Grundtvig… 
…the world would have forgotten about adults who are not 

celebrities, neither have achieved material success nor 

stability in life. Perhaps it may sound a bit pompous, but 

Grundtvig himself, as well as the programme that he is the 

patron of remind abut those that hold the passion for learning 

and progress and whose personal circumstances, be it 

economic, social or geographical, do not offer any chance for 

realising their potential. Hence, the presence of smaller and 

greater Grundtvigs that follow country paths carrying with 

them the torch of learning. 

Interview by Michał Chodniewicz

Do you know that…

A part of Grundtvig Learning 

Partnerships, Polish 

organisations implement more 

than 40% of the mobilities over 

the required minimum. 

In all of the projects that ended 

in 2010, 1,221 learners and 

staff benefited from mobilities, 

although the required number 

was 868.



82 If it were not for Grundtvig... 10 years of the Grundtvig programme through the eyes of its beneficiaries 83

Project title:  European Libraries as Education Centres for Adult Learners

Beneficiary:  Regional Public Library and Culture Animation Centre, Poznań 

http://www.wbp.poznan.pl, http://www.edukacjawbibliotekach.pl

Contact person: Justyna Stoltmann-Prędka

Project duration: 7.08.2008 – 31.07. 2010

Grant: 18 000 EUR

REGIONAL PUBLIC 
LIBRARY AND CULTURE 
ANIMATION CENTRE 

Poznań 

MORE THAN BOOKS
Interview with Justyna Stoltmann-Prędka and Małgorzata Janiak 

Library as an education centre for adults does not mean books 

only… So how was it possible to contradict the stereotype?

We wanted to make people aware that libraries were flexible and 

open to changing social needs. It has been for years that libraries 

attempted to break the stereotype and not be perceived as books 

borrowing centres only. Libraries create information and multimedia 

centres. This has became a norm now. Acquiring knowledge through 

contact with a library should not only be associated with books, but 

also a conversation with a librarian, participation in a workshop or 

meeting with an expert. 

Polish libraries carry out various educational activities. Our project 

aimed at showing the society the educational potential they have. 

We offered a variety of topics: computer classes, workshops featur-

ing elements of bibliotherapy, English classes, entrepreneurial skills 

course, and training on how to work with the elder generation – it 

has been a step ahead in counteracting stereotypes. We are happy 

to declare that the libraries participating in our project may be called 

education centres for adults. 

Participants of the trainings were people who found it difficult 

to access educational offer. In what way libraries can help these 

people?

Libraries are excellent places where you can contact people that 

have problems with access to education. They operate in small 

towns and villages, where organisations that are involved in edu-

cational activities do not have their seats. Poor access to educa-

tion should not only be perceived in the context of the place of 

residence, but also of limited financial means of the residents who 

cannot afford to participate in courses that have to be paid for. Of-

fers of libraries are seldom commercial. Local residents are offered 

informal type of education and free of charge trainings. Further, 

a library may become an agent and help in looking for and finding 

different forms of further education that is provided by other insti-

tutions. In the region of Wielkopolska, we have 660 public libraries. 

Being a Voivodeship level library, we are aware of the reality in which 

the libraries operate and know that they offer many possibilities for 

the people. How a library may help them? For example, by inviting to 

participate in trainings and workshops that meet the expectations, 

by offering equal opportunities and a chance to participate in social 

life or self-development event. We are of an opinion that there are as 

many concepts as there are people living in a given community. 

Conference organised at the end of the project and publishing 

programmes with different activities is an excellent form of pro-

motion. How other organisations apply or can apply results of your 

project? 

We have distributed programmes of our training among the libraries 

in the region of Wielkopolska, we have also given them free of charge 

to all interested parties (NGOs, educational institutions, various 

types of libraries, commune authorities). It was still during project’s 

implementation that two libraries in the region of Wielkopolska con-

ducted workshops for adults with the use of our materials. We were 

very pleased about that! At the Public Library in Strzałkowo com-

mune a series of activities were carried out under our programme 

“Refresh your Life! Literature as a Tool Helping Adults Develop and 

Change their Approach”. Computer workshops based on a WBPiCAK 

programme” The Application of ICT in Adult Education and the Acqui-

sition of Computer Skills to Prevent Digital Exclusion” were held at 

the Giller Brothers Public Library in Opatówek. The programmes that 

were created as part of the project are used to educate librarians 

and library users. We think that the results of our two years’ work will 

be useful for future adult learners not only in Poland. 

If it were not for Grundtvig… 
…we wouldn’t have had valuable experiences, activities, ac-

quaintances and smiling faces. Taking part in a Grundtvig 

project is a hard work, but also a great opportunity to gain 

new professional, interpersonal and language skills, as well 

as to exchange know-how with people who represent the 

same professional field in other countries and operate in dif-

ferent social and economic conditions. It really is a very in-

teresting experience, quite often encouraging to look at our 

own problems from a different prospective. In other words 

if it weren’t for Grundtvig, we would have had something 

to regret.

Interview by Michał Chodniewicz

Do you know that…

Polish partners of Grundtvig 

Learning Partnerships 

participate in 320 

international meetings 

per year.

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIPS



84 If it were not for Grundtvig... 10 years of the Grundtvig programme through the eyes of its beneficiaries 85

Project title: Visual Art Network Goldenagers Over Going Horizons. Artistic Education for Adult Learners (VAN GOGH)

Beneficiary:  The Ochota Cultural Centre, Warsaw

http://www.oko.com.pl, http://www.plengogh.eu

Contact person: Katarzyna Skowron

Project duration: 7.08.2008 – 31.07.2010

Grant: 18 000 EUR

THE OCHOTA CULTURAL 
CENTRE

Warsaw

VAN GOGH
Interview with Katarzyna Skowron and Joanna Sułek-Malinowska 

The project has committed many participants to its activities and 

had a direct impact on them. However, the results indicate pres-

ence of scientific methods and approaches…

During partnership meetings, Lithuanian, Polish and Hungarian in-

structors had an opportunity to talk about methods of working with 

senior citizens that they adopted at their respective centres. We 

reached a conclusion that our priority was to build self-confidence in 

the participants and make them aware of their own capabilities and 

aptitudes. Artistic activities directed to adults are more like an autho-

therapy. Instructors talked about their custom made programmes 

that they used in teaching. All participants declared that it was very 

important for them to complete tasks aimed at expressing feelings 

and developing imagination. 

Teaching methods that were used offered to project participants 

sensory stimuli affecting their vision, hearing and touch, so that they 

were able to experience direct and indirect perception of reality, as 

well as become more alert to environs.

During international meetings, our learners were very keen on talking 

to their colleagues from other countries about their artistic activities 

and shared their achievements. To many of them, arts is a way of life, 

frequently helping to overcome loneliness and cope with personal 

tragedies. 

Painting en plein air in Lithuania, Hungary and Poland – how arts 

can be applied to adult education?

Adult education is more complicated than education of youth or 

children. There comes time when our abilities for development be-

come more limited. Arts oriented programmes offer an excellent way 

of education. Outdoor painting events organised during partnership 

meetings differed from standard courses by manner of tuition and 

learning experience. As part of that process, participants became 

conscious part of the puzzle. At the plein airs that were organised as 

part of the project, we had an opportunity to work out some sort of 

the painter’s code. We prepared joint methods of teaching and ap-

plied more scientific approach, which later became part of the cus-

tom made educational programmes at the Arts Warehouse. The new 

approach towards adult education has already had its first results. 

Thanks to the new programme observing these principles, we have 

had more participants enrolling and their artistic works have been 

of higher quality than ever before.

Vernissage in Warsaw at the end of the project was a popular 

event…

Absolutely, yes. For us it was a very important event. A summary 

of the two year’s effort. Our painters were there, participants of out-

door painting together with their families and friends. It was most 

of all their day. Some of them had their works exhibited for the very 

first time. There were many emotions when Lithuanians and Hun-

garians arrived. At that time, I understood how the project impacted 

so many people in a very positive way. Thousands of kilometres, 

different cultures and languages usually form an obstacle to such 

meetings. In the project, these barriers disappeared. The Zadra gal-

lery was completely packed during the vernissage. It was all hap-

pening on a very hot summer day, and we were even more sur-

prised to host so many people despite the temperature. Those were 

the people who were related to our borough of Ochota, our cultural 

centre and naturally our senior citizens. There are catalogues avail-

able for all those that had no chance to see the exhibition but are 

visiting the OKO (Ochota Cultural Centre).

If it were not for Grundtvig… 
… many people would not have been able to spread their ar-

tistic wings. The project has played an important role in the 

life of the participants and instructors alike. It was our first 

international project and because of that, we all fell some-

what insecure. Our reservations cleared off quickly at the first 

meeting held at Kazimierz Dolny by the Vistula River. Soon, 

it turned out that arts, a shared passion and willingness to 

do something special brought us in together and allowed to 

speak one language. It was wonderful to observe joint paint-

ing sessions, discussions, meals and the overwhelming nat-

ural warmth. After plein air painting sessions, our participants 

became more self-assured. I think that they are happier now, 

because they have convinced themselves and others that 

their arts is worth something. Thanks to international friend-

ships, in May 2011 two instructors from the Arts Warehouse 

at our branch of the Ochota Cultural Centre had an opportu-

nity to exhibit their works in Budapest. Hungarian partners 

ensured excellent location for the exhibition, promotion and 

ambiance. It is a true evidence of a successful cooperation 

and confirmation that the projects like “VAN GOGH” are worth 

implementing. They broaden the horizons and help in acquir-

ing new skills. 

Interview by Michał Chodniewicz

Do you know that…

On average, partner meetings 

in Grundtvig Learning 

Partnerships last four days. 

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIPS
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Project title:  MEMENTO – Sharing Memories and Culture through the Arts

Beneficiary:  The Society of the Warsaw Frederick Chopin University of the Third Age, Warsaw

http://www.wutw.waw.pl

Contact person: Maryla Metelska

Project duration: 1.08.2006 – 31.07.2008

Grant: 18 000 EUR

THE SOCIETY OF THE 
WARSAW FREDERICK 
CHOPIN UNIVERSITY 
OF THE THIRD AGE

Warsaw 

CHALLENGE MET
Interview with Maryla Metelska

What is educational value of memories and for whom?

Memories hold educational value as they embrace accounts by wit-

nesses to history - that is third age people who lived through two 

totalitarian systems: the times of German occupation and Soviet 

dominance (1939-1989). They are to be a warning against the come 

back of those dreary times.

Moreover, they present customs and traditions, values of the past, 

which are not respected any longer today, and which yet form part 

of our culture. Our generation observed the patriotic ideas reflected 

in the motto: ‘God, Honour, Fatherland’, which was written on the 

banners and inscribed on the hearts of many Poles. It was reflected 

by the attitude of our fellow countryman during the Second World 

War and later, which had had influence on developments that led to 

regaining true freedom by our country. Totalitarian rules deprived us 

of the freedom of life choices and fulfilment of our own ideas. People 

from the west did not have to go through such experiences and our 

memories helped to unveil the historic facts to them. 

The project “MEMENTO” has shown that people from different cultures 

can work together to achieve common objective and that education 

can be of great benefit. Therefore, let the memories and history play 

the role of a teacher of life for younger generations. 

Being a small non-profit society, were you not afraid of joining an 

international project?

Our University had operated for a few years (since 2004) only, 

without any funds or experience in international cooperation, not 

to mention staff speaking foreign languages. From the very begin-

ning, we had some fears, but despite them we started to cooperate 

with our partners and were convinced that it was worth to face the 

challenge. We were afraid of language and age barriers because 

our partners from the United Kingdom, Belgium, Spain and Estonia 

represented institutions of informal education with artistic profiles 

and they were teams of young professionals well prepared to work 

on an international arena. 

However, it turned out that not only did we overcome the barriers, 

but developed friendships that did not cease with the end of the 

project. Most of all, we were offered special support by the “MEMEN-

TO” project coordinator - Mathew Kolakowski of the Greenwich Com-

munity College in London, as well as his deputy Philippe Vander-

shaeghe of the Centre of Flemish Culture in Brussels (OVSG). They 

implemented the project with displaying mastery and full profes-

sionalism. They were understanding and very well mannered. 

Why do you think the European Commission selected this project 

in 2009 as one of the most creative and innovative? This is an ex-

cellent crowning for the project. 

I think that the project was selected by the European Commission 

as one of the most creative and innovative for its brave and crea-

tive approach to arts, for its reflection of memories and culture, 

and presenting artistic, cultural and historical values at the highest 

level. The project has combined achievements of a few generations 

whose creativity has led to an international exhibition at the Flemish 

Community Cultural Centre in Alden Biesen. The exhibition was at its 

highest artistic and professional level. It presented works of all part-

ners starting with the abstract and figural sculpture through met-

alwork, ceramics, painting, collages to artistic weaving. In addition, 

in two cabinets 10 books of collector’s item value with memories 

written in Polish: „Historia życiem pisana” (History Written by Life) 

published by the Academy of Virtual Arts in Genk were exhibited.

Michel Wieczerniak, with team of computer graphic designers at the 

Academy has made a multimedia presentation about the project. 

He is also the author of a website (that was available on Internet 

for three years) and posted there our memories in Polish and Eng-

lish. He also designed our logo and a catalogue for the “MEMENTO” 

project. The elements have contributed to the innovative qualities of 

the project. As it has turned out, culture and arts know no borders... 

If it were not for Grundtvig… 
… we would not have met so many interesting people from 

different parts of Europe, we wouldn’t have made friends with 

them. Our opinions about people from different language cir-

cles would have been incomplete, stereotyped, and this pro-

gramme has made us verify the preconceptions. Above all, 

we have become spiritually enriched, younger and started to 

believe in our own abilities. Last, but not least, we have felt 

more appreciated.

Interview by Michał Chodniewicz

Do you know that…

On average, there are five partner 

meetings organised within the 

framework of one Grundtvig Learning 

Partnership. Usually each of the 

meetings is held at the location 

of a different partner. 
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Project title: My Place in Europe – Living with Disability: Germany – France – Poland

Beneficiary:  Association for the Disabled Youth “Śmiałek”, Poznań

http://www.smialek.org

Contact person: Krystyna Dużewska

Project duration: 7.08.2008 – 31.07.2010

Grant: 18 000 EUR

ASSOCIATION FOR 
THE DISABLED YOUTH 
“ŚMIAŁEK”

Poznań

MY PLACE IN EUROPE
Interview with Krystyna Dużewska

For an organisation which focuses on providing assistance to 

the disabled, how important it is to participate in an international 

project?

Taking part in the project has resulted in making friends by the disa-

bled people from Poland, France and Germany. This type of exchange 

offers an excellent opportunity to learn about the possibilities for 

providing comprehensive care and support to the disabled offered 

in different European countries. The support covers professional and 

social life, as well as rehabilitation. Looking at France and Germany, 

we should feel envy, as the percentage of people with disabilities 

who are active on the labour market is much bigger there, and the 

disabled can more or less take part in social, economic and cultural 

life of their countries.

Project participants have become more committed and satisfied. 

The opportunity to compare work and education systems in other EU 

countries has served as an inspiration for starting new activities and 

facing challenges in their work. The project has allowed us to look at 

the needs and methods of work with the disabled from a different 

perspective. The teaching staff has gained new knowledge and they 

started to focus on strengthening cooperation, and improving oc-

cupational therapy in terms of social and professional development, 

so that it better suits the needs of individual persons.

“Implementation of the project has helped us understand that 

everywhere, in each country and city, the disabled people are just 

like us”, says one of the participants. What effect has had partici-

pation in international workshops on the disabled participants?

Project participants have become aware that the disabled people 

live everywhere. Some of them live a better life, some of them are 

not so well-off, nonetheless there are many common problems that 

should be solved through exchange of experiences. It is only knowl-

edge that will bring change to the situation of the disabled people. 

The participants have noticed many similarities between our organi-

sations and found roles they could play in the lives of the newly be-

friended people.

The further it was into the project, the less problems partners had 

with language barrier and communication. The project has had 

a significant impact on and boosted self-esteem and self-confidence 

of the participants. Now, when the project ended, it is noticeable in 

activities and every day work of our organisation. The disabled per-

sons who participated in the project come mainly from low income 

families. The project has been the only opportunity for them to ex-

perience what otherwise would not have been possible for them. 

Throughout the entire project, the support, assistance and approval 

of their family members were prerequisites.

How do you plan to use the results of the project? Will you con-

tinue the cooperation?

As an association, we dream of establishing a centre that would op-

erate round the clock, and we would like to offer employment to our 

charges in the open market. We have been impressed by the solu-

tions applied by the organisations in France and Germany. We have 

started close cooperation, and now, we jointly implement projects 

and enter competitions. Most importantly, however, we have incited 

in the participants the willingness to become independent, look for 

employment and pursuing leisure activities. 

We stay in touch by exchanging e-mails and plan to organise 

a meeting with representatives of an organisation in France to dis-

cuss possibilities for further collaboration.

If it were not for Grundtvig… 
… our association would not have been able to meet so many 

wonderful people. We have learnt a lot from our partners and 

established valuable contacts. The greatest value for us are 

the unforgettable experiences of the disabled participants 

who have been given an opportunity to see customs and 

traditions observed in different cultures. For many of them, 

it was the greatest adventure of their lives. 

Interview by Michał Chodniewicz

Do you know that…

It is women who more 

frequently participate 

in Grundtvig Learning 

Partnerships. They benefit 

from 71% of mobilities abroad 

under the projects. 
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Project title:  Parents Inclusion Communities of Practice (PARCOP)

Beneficiary:  Socio-Therapy Centre for Maladjusted Youth, Ostrowiec Świętokrzyski

http://www.mos.ostrowiec.pl/

Contact person: Zdzisław Klusek

Project duration: 1.08.2007 – 31.07.2009

Grant: 18 000 EUR

SOCIO-THERAPY 
CENTRE FOR 
MALADJUSTED YOUTH

Ostrowiec Świętokrzyski

PARENTS OF PRACTICE 
Interview with Zdzisław Klusek

Why education of parents is so important in successful work with 

the young people?

Close collaboration with parents and legal custodians of youth at the 

Centre is a key element of successful education and fulfilment of our 

mission. We try to have parents cooperate with us in implementing 

individual educational and therapeutic programmes. Without assist-

ance and support of parents, effective process of education of our 

charges would not be possible! Our institution has created friendly 

environment and a venue for meetings of the parents, children, and 

staff at the centre. Parents coming from more distant places can 

stay over night at a guest room that is offered free of charge. Re-

cently, one mother has come from Sosnowiec and stayed there for 

two days. She brought four other children with her. To her son, pupil 

at the Social Therapy Centre for Maladjusted Youth (Pol. MOS), this 

was a very important meeting, as he saw them for the first time after 

three months he had spent at the Centre. Since the visit, the boy 

does not escape from the centre anymore. He has fully accepted the 

fact that he needs to stay at the institution. 

Comprehensive education of parents has been an opportunity for 

them to become more active and get closer to their children. We 

think that thanks to psychological and pedagogical support offered 

to parents, the centre operates more efficiently and implements its 

statutory tasks with a greater success. Apart from its main peda-

gogical and educational role, it helps parents to get attached to our 

institution, become more responsible for the centre and education of 

its pupils. Family bonds are strengthened and attitudes of both elder 

and younger generations reshaped.  

How has the international project helped develop your educational 

activities?

The project has helped us develop educational offer of the Social 

Therapy Centre for Maladjusted Youth. The project evolved around 

the difficult concept of including parents from groups at risk of so-

cial exclusion in the life of our institution. Grundtvig Learning Part-

nership has had positive impact on the community at the centre, 

solving some problems related to standard of living and education 

of specific families. Individual approach to each pupil and parent, 

coupled with team work and cooperation between teaching staff, 

counsellors and psychologist provided effective support to each 

parent and pupil at MOS. The continuation of the project in coming 

years without the EU funds has been ensured. 

The project has offered both to parents and pupils new informal and 

interactive classes and activities. Thanks to project implementation 

and project website, our institution has become better known and 

acknowledged by other professionals. This is a guarantee for par-

ents that our staff is composed of dedicated professionals. Parents 

have become more interested in education of children and life of the 

Social Therapy Centre for Maladjusted Youth. 

As part of the Grundtvig project, many sports, recreational, para-the-

atrical and arts activities were undertaken. System of psychologi-

cal and pedagogical support for families was set up. In the greatest 

focus were individual counselling and therapeutical activities that 

were also highly evaluated by parents.  

“It was my lifetime experience, which I will never forget...”. What 

impact has participation in the project had on the parent saying 

these words?

The parent of the pupil has welcomed the concept of individual 

education and therapy for his son. Cooperation between the parent 

and the staff has contributed to the pupil’s graduation from lower 

secondary school. 

The parent went abroad for the first time in his life. He has seen 

the sea for the very first time. In fact, it was the Atlantic Ocean in 

Portugal, as well as many monuments in the country capital. Con-

tacts with other parents from Portugal and Romania have made him 

aware that parents wherever they are have similar worries, such as 

problems with bringing up their children, lack of steady job, financial 

difficulties. 

If it were not for Grundtvig… 
…we would not be able to improve the quality of work at our 

institution and develop our educational programme. Our 

staff would not have had opportunity to meet other people 

that helped them to look at their tasks in a completely dif-

ferent and inspiring way. The institution would not have ini-

tiated systemic changes, such as providing psychological 

and pedagogical support to parents. Above all, project ac-

tivities have prevented the staff from acquiring the burnout 

syndrome. It has also been an opportunity to develop skills 

on project management at the European level. 

Interview by Michał Chodniewicz

Do you know that…

It is associations and 

foundations that most often 

implement Grundtvig Learning 

Partnerships in Poland. 
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Project title:  The Bridge

Beneficiary: Prison in Gębarzewo

Contact person: Karolina Mantey-Sekulska

Project duration: 7.08.2009 – 31.07.2011

Grant: 18 000 EUR

PRISON 

Gębarzewo

THE BRIDGE
Interview with Karolina Mantey-Sekulska

An international project implemented by a prison must be valuable 

for staff, but how can inmates benefit from it?

One of the ways to carry out educational activities is with the use of 

personal influence method. The more attractive offer of an instructor 

is, the more effective it is. In our work, we often fall into routine and 

then there comes boredom and mistakes. By investing in ourselves, 

we also invest in our charges. Thanks to opening to new opportuni-

ties and challenges, we give inmates examples to follow. Age makes 

no difference. An impulse is important. Very often, for the convicted 

persons it is more like a light in a tunnel.

The inmates frequently have very little positive experiences of self-

realisation. Offering them various opportunities, we may influence 

their future. Having a broad perspective and being aware of the prob-

lems to be dealt with, we can become more effective and help our 

charges to sort the problems out.

Participation in the project has an added value; we can organise 

English language courses for the staff and prisoners. The latter, not 

only can learn a new language, but also boost their self-esteem, 

meet other people and discover new ways of spending free time.

How methods of working with prisoners used in partner countries 

can be adopted in Poland?

Partnership visits within “The Bridge” project have provided many 

different examples. We were not impressed with all of them, and 

we could not even imagine how to transfer some of them to Poland. 

Learning is about analysing information and selecting the most valu-

able examples. In each country, it was very important, however not 

inventive, to involve the family in the process of resocialization and 

looking for employment opportunities for the convicts. Family plays 

a great role in the rehabilitation at the Prison in Gębarzewo. A spe-

cial programme of re-adaptation of convicted persons entitled “The 

Family” has been created, where special space for visiting children 

was prepared by the prisoners. The inmates can see their families on 

Child’s Day, Mother’s Day, during Christmas, etc. We put more stress 

on involving them in local community life  and  their  non-paid work 

in cleaning the commune streets and greens. A prisoner who gives 

something from himself boosts his self-esteem. He feels that he is 

an active participant and not only an observer of everyday life.

Will “The Bridge” built as a result of international cooperation 

be more durable and effective?

Without any doubt, the activities and experiences shared by repre-

sentatives of different countries stand a better chance for success, 

mainly because of their comprehensive character. Cooperation pro-

vides for more effective activities. It also shows mistakes made by 

others and allows for avoiding them in our own actions. The durabil-

ity and effectiveness of “The Bridge” is based on friendships formed 

during the project’s implementation.

Thanks to “The Bridge” project, a conference has been organised 

at the Prison in Gębarzewo, which was attended by custody offic-

ers, social workers, addictions therapists, and representatives of 

non-governmental organisations. We have built an invisible bridge 

allowing for a systemic approach to prisoners. In Poland, there are 

many institutions and organisations working on behalf of social re-

adaptation of convicted persons at different stages of their lives. To 

be effective, we must cooperate and offer comprehensive support 

to convicts. 

If it were not for Grundtvig… 
... we would not have been certain that we were not any worse 

than our European partners. Polish regulations in some areas 

are ahead of the systems operating in other countries. In Po-

land, the importance of education, employment, addictions 

therapy, cultural and educational activities, sports, and es-

pecially the role of families in the process of resocialization 

of inmates are emphasised. All of these elements form effec-

tive rehabilitation measures. Only a comprehensive approach 

to inmates, which meets their needs may bring positive re-

sults. It is said that social rehabilitation does not exist. Our 

task is to ensure that we can resocialize other people and 

be successful. 

Interview by Michał Chodniewicz

Do you know that…

In the recent years, in Poland, 

Grundtvig Learning Partnerships 

with organisations from Italy 

and Turkey have been the most 

popular ones. 
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Workshop title:  Kum arain in szenk – Jewish Inn

Beneficiary:  Poleski Art Centre, Łódź

http://www.pos.lodz.pl

Contact person: Anna Rutkowska-Rochmińska

Workshop duration: 26.09 – 3.10.2010

Grant: 22 749 EUR

POLESKI ART CENTRE

Łódź

MEMORY INSCRIBED ON THE CITY
Interview with Małgorzata Uptas

Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie warsztatu o tematyce 

żydowskiej?

Łódź is a unique place, a city that was shaped by many cultures 

of its inhabitants and its textile traditions. Four nations lived there 

together: the Poles, the Jews, who until 1939 constituted 1/3 of popu-

lation, the Germans and the Russians. The Second World War dis-

rupted existing social and economic bonds and added a tragic con-

text to the common history. As trainers and inhabitants of Łódź we 

embedded the historical heritage of the town in education, recalling 

the role the Jewish community played during its industrial prosper-

ity. Traces of that grandiosity are blended into the architecture of the 

town: palaces and residences of manufacturing families today are 

seats of state institutions, universities, galleries and museums. The 

largest Jewish necropolis in Europe is located in Łodź. We wanted 

our workshop to be some kind of a meeting with a unique culture 

that sustained the plans of its annihilation. This culture shall last, if 

we preserve it, so that the memories about the world that does not 

exist anymore do not disappear. 

How did the participants motivate their participation in the work-

shop? 

Often, the main reason was curiosity, willingness to learn about new 

places and meet new people. Some other motifs were of cognitive 

and emotional nature, which is reflected in the statements by the 

participants. A woman from Romania: “I discovered my Jewish roots 

far too late, and now I want to make up for it. Judaism is part of me.” 

A person from France: “There are many people of Jewish origin around 

me. I want to learn more about their culture.” A participant from Ger-

many: “My grandfather lived in Łódź.” A participant from Finland: 

“I want to meet people, who look for new spheres of activity.“ A per-

son from England: “I am interested in culture of other nations, I want 

to learn about history of Jews and confront it with the information 

written about it in media.” Another person from the United Kingdom: 

“At school, I learned very little about Jewish culture, and I think it is 

distinguishable among other cultures.” A participant from Austria: “I 

am aware of Jewish tragedy but I don’t know their culture very well.”

What was the most important result of the workshop? 

Participants learned about historical buildings, like monuments of 

industrial architecture dating back to the 19th century, region of the 

Litzmanstadt Ghetto, the Jewish Cemetery, the Synagogue, the Seat 

of the Jewish Commune, the Radegast station. They attended lec-

tures and made photographic documentation of all the places they 

have visited. They learned many new skills, such as: basic phrases 

to communicate in Hebrew, steps of Hasidic dances, numerous 

Jewish songs, how to prepare kosher dishes based on original reci-

pes and how to make symbolic Jewish clippings. During the lectures 

and presentations, they learned about customs and traditions, 

calendar and ritual of celebrating Jewish holidays. They prepared 

a multimedia presentation featuring their photographs, decorations 

and a concert, which was given together with the Clil choir and 

a klezmer band. The workshop was the time to reflect over the dra-

ma of Jewish nation and tragic consequences of ethnic hatred. 

If it were not for Grundtvig… 
… we would still follow the same educational and artistic 

paths. We had never before attended any events abroad, 

neither as observers nor as participants. We had not been 

familiar with the work methods applied by our European col-

leagues, their statutory ‘tools’, the infrastructure they used, 

and priorities they set. It seemed virtually impossible to co-

operate with them on an institutional level. And then we had 

our new opening, a break through in our thinking, which re-

sulted from the first contact with the National Agency of the 

Grundtvig programme in 2007. All that seemed inaccessible 

became realistic and things that we had thought were dif-

ficult turned out to be not so complicated. We only had to 

dare, leave behind stereotypes, routine, and complexes. This 

may sound paradoxical, but today our working methods are 

more similar to those applied by educators in Sweden, the 

United Kingdom, and Germany than these used by Polish 

culture managers. We do not compete against one another, 

but try to create a brand new formula for activities. Thanks 

to EU funds, we do not feel any worse than our partners and 

propose some valuable themes for projects. Grundtvig has 

presented a new value to learners from Poland who are ac-

tive at various stages of our projects. Their activities enrich 

the European dialogue by local colours and variety - as par-

ticipants state: it is unusual, new and uplifting.

Moreover, we have improved our English, become more self-

confident and learnt new skills in logistics so, now we can 

give advice to other applicants… Thank you, Grundtvig!

Interview by Joanna Grzegorczyk

Do you know that…

Between September 2009 

and June 2011, almost 400 

participants from different 

countries attended 

workshops in Poland.
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Workshop title:  La paix est-elle possible sur la terre?

Beneficiary:  EDUZ Education Centre, Warsaw

http://www.eduz.pl

Contact person: Alicja Żmudzka

Workshop duration: 13-20.06.2010

Grant: 29 060 EUR

MEDITATION ON RECONCILIATION
Interview with Alicja Żmudzka

Soon, the third generation of young Europeans that did not witness 

the cruelty of war will enter adulthood. Why should we still learn 

about peace?

Education and learning about peace should be a priority for all gen-

erations. This truth applies both to the younger and the elder, as true 

peace is not a state without a war or a result of a military victory, 

but it is based on overcoming the war and authentic reconciliation 

between the nations. From our history we know well it is not possible 

to build peace without ethics and law. 

Today, maintaining peace means making people aware that violence 

and terrorism contradict all religions, which preach mutual respect 

and tolerance, and that people of different nations, cultures and re-

ligions may coexist in peace and solidarity. It is also about promot-

ing a dialogue that is based on a conviction that confronting peo-

ple with different opinions may be an opportunity to achieve better 

understanding. It is also about commitment to protect the right of 

every person to live in dignity and in compliance with their own iden-

tity. Finally, protecting peace takes mutual forgiveness for mistakes 

and prejudice, past and present; it is supporting one another in ef-

forts to overcome egoism and dominance, hatred and violence. We 

know well from the past experience that peace without justice is not 

a true peace. Why should we teach and learn about peace? This is 

a prerequisite for living a dignified and fair life, which is a wish 

of every human being.

Visit to the concentration camp in Auschwitz is a shocking experi-

ence to many persons.  How did the participants of the workshop 

react to it? 

Yes, absolutely, a visit to the concentration camp is a new experi-

ence for every one who has walked through its gates. One of the par-

ticipants, who is strongly committed to promoting peace in Europe 

and Middle East, stayed outside the camp; she wanted to spend the 

time on her own, to reflect and meditate. Other participants walked 

around in deep silence, focused and revered, they were listening to 

the sound of silence as they later called it. At the end of the visit, 

the participants who represented different religions, persons who 

were not very religious, and non-believers, spontaneously prayed 

together for peace. This was a very clear wish for life in peace and 

willingness to ensure it. 

Your workshop was attended by representatives of 11 nations, 

3 generations and several religions. How do you recall your work 

with a group so much diversified?

For the very first time, we hosted at our Centre such a diversified 

group: the youngest participant was 22 and the oldest 76. They 

were representatives of different social and professional groups: 

students, business people, teachers, artists. They represented dif-

ferent religions, and there were non-believers and people who were 

indifferent to any religion among them.

Staying and working together, we became aware that we were 

a part of multicultural Europe of many religions. We understood that 

diversity enriched and united us; that we had common roots dating 

back to the origins of Europe. We acknowledged that the unity was 

a gift and a task for us. Words of the participants spoken out at the 

end of the workshop  say more about the experience:

“We are leaving happier and enriched.”; “This meeting allowed me 

to look differently at conflict situations.“; “I discovered new meaning 

of the words, silence, and actions that lead to peace.”; “The time 

I spent here, urged me to look for the common welfare and meet 

other people.”; “I have understood the power of forgiveness.”.

If it were not for Grundtvig… 
… there would not be any new ideas to organise multicultural, 

multinational and inter-religion encounters. Only meetings 

like this one provide an opportunity to experience the diver-

sity, that we may pass on to younger generations and teach 

them how to find unity in diversity and preserve identity, how 

to build peace and contribute to respect for dignity and basic 

human rights by individual work and commitment. 

If it were not for Grundtvig, we would have missed the ex-

perience and have not learnt how to organise multicultural 

meetings. 

And finally, if it were not for Grundtvig, we would not have had 

so many wonderful friends across Europe, and there would 

be no new cooperation projects for peace and reconciliation.

Interview by Joanna Grzegorczyk

Do you know that…

In 2010, across Europe, 

over 200 workshops attended 

by 2,5 thousand participants 

were funded from 

the Grundtvig programme.

EDUZ EDUCATION 
CENTRE

Warsaw
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Workshop title:  Empowering Victims of Domestic Violence

Beneficiary:  Continuing Education Centre, Sopot

http://lms.cku.sopot.pl

Contact person: Sylwia Knot

Workshop duration: 9-15.05.2010

Grant: 24 550 EUR

CONTINUING EDUCATION 
CENTRE 

Sopot

TOGETHER AGAINST VIOLENCE
Interview with Sylwia Knot

Victims of domestic violence often find it difficult to leave their 

home town. How did the idea to invite them to an international 

workshop come about? 

Let‘s imagine a situation where a woman is a victim of domestic 

violence. Her partner who normally should love her and support, con-

tinually hurts her. He is liked by everyone and enjoys general trust. 

He may be a well-known and respected lawyer, a doctor, a politician, 

a work colleague, a friend, a neighbour. Nobody would expect that 

he abuses his wife! Or let‘s look at a different scenario, a woman who 

lives in a family in a countryside or a small town where everybody 

knows everyone and everything, also what is going on behind the 

closed door in a home where family violence has been a common 

place for years. A woman suffers physical violence inflicted by her 

husband for the sake of her children, as she may think to be right.  

Nobody reacts, for various reasons… 

Stories of battered women come from different parts of the world 

and are told in different languages, however the message is always 

the same. Different organisations offer help to them. At the Continu-

ing Education Centre (CKU) in Sopot, we have passionate people 

ready to take up new challenges. So how could we not try to organ-

ise an international workshop that was offered by the Grundtvig pro-

gramme? Especially as it was an opportunity to provide victims of 

violence a sense of security that can be offered only far away from 

home, with presence of other women having similar experiences 

who can be trusted. To those women, participation in the workshop 

was a unique and intense experience.

What have you learnt? What have the participants learnt from the 

experience?

We, as the organisers, have gained an invaluable experience. 

It was a hard work, not only time and effort consuming with relation 

to organisational aspects, but also due to emotional involvement in 

the problems of our participants, which was even a greater chal-

lenge for us. However, the most important was the impact that the 

workshop had on the lives of participants. They could look at their 

own problems from a different and wider perspective. They were 

women who went through the stage of coming out from a vicious 

circle of violence; our workshops offered them support and strength 

for further change. During their stay in Poland, apart from usual ele-

ments of programmes for the victims of violence, the participants 

learned how to give vent to anger (e.g. by dancing) and acquire skills 

necessary for an independent functioning in the society. Thanks 

to participation in a continuing education programme, they learned 

to communicate via the Internet and to be in touch with us and other 

participants. From contacts with them after the workshop, we know 

that it has had impact on and changed their personal and profes-

sional lives. Apart from practical aspects, forming a part of an in-

ternational group and discovering new cultures, visiting wonderful 

places like Sopot (for some of them an adventure of their lifetime) 

was a very positive and enriching experience. It was also an excel-

lent opportunity to practice communication skills in English.  

Can skills acquired during a few days’ workshop provide long-term 

benefits?

Naturally, it is up to a person if s/he uses the tools that s/he has 

been offered. It was only just a few days, but of a great value! It 

sometimes happens so that one encounter may turn the world up-

side down. After returning to their countries, the participants con-

tacted us and stressed the positive impact of the workshops on 

their lives. It would be difficult to go through all the stories of par-

ticipants, but I would like to quote one example here.  After coming 

back home, one participant decided not to hesitate any more and 

change her life completely. She moved out from her home and broke 

up with her torturer. She started a new life. She understood that 

no matter how old she was, she had the right to live a happy life. 

She found courage to appear on a TV programme to give example 

to other women. 

If it were not for Grundtvig… 
… this extraordinary project would not have been imple-

mented! Although it was a relatively small group of women 

that could benefit from the workshop, the participants have 

shared their knowledge, experiences and observations with 

friends and other victims of violence.  

Interview by Joanna Grzegorczyk

Do you know that…

The age difference between 

the oldest and the youngest 

participant of workshops in 

Poland is 65, the youngest 

participant being 18 

and the oldest 83. 

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   GRUNDTVIG WORKSHOPS
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Project title:  Senior Citizens Voluntary Work - International Transfer of Knowledge and Ideas

Beneficiary:  FOSa Federation of Welfare Organisations in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, Olsztyn

http://www.federacjafosa.pl

Contact person: Agnieszka Sójka

Project duration: 1.08.2009 – 31.07.2011

Grant: 17 382 EUR

FOSa FEDERATION 
OF WELFARE 
ORGANISATIONS IN THE 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
VOIVODESHIP

Olsztyn

OLDER YOUTH
Interview with Bartłomiej Głuszak

Why did you decide to participate in a Senior Volunteering Project?

It was a natural consequence of the activities carried out by the FOSa 

Federation. Together with our partners, we have initiated a Voivode-

ship  Programme for Senior Citizens for the years 2009-2013: “Bright 

and Secure Autumn of Life in the Region of Warmia and Mazury” and 

a Programme for the Development of Volunteering in the Warmińsko-

Mazurskie Voivodeship. The authorities of the Warmińsko-Mazurskie 

Voivodeship have approved the former programme in January 2009 

and the latter is about to be finalised. It is one of a few examples 

that a non-governmental organisation is responsible for a process of 

preparing a social programme. Some of the tasks were given for the 

implementation by non-governmental organisations and our Fed-

eration was one of them. We have carried systemic activities aimed 

at senior citizens, such as: establishing an Office of the Ombuds-

man for the Rights of Senior Citizens for the Warmińsko-Mazurskie 

Voivodeship  and developing networks of volunteering centres. Sup-

port offered to senior volunteers has been a continuation of works 

aimed at implementing mission of the Federation and promoting the 

activity of senior citizens. 

What potential do you see in senior volunteers and what was the 

most positive surprise during your work with them?

This is one of the biggest groups with a huge potential for activity 

and work for the benefit of others. The results of works on the volun-

teering programme confirm the same. Senior citizens display qualifi-

cations, skills and knowledge that they have gained throughout their 

professional and private lives and may spare a lot of free time. They 

are characterised by great commitment and sense of responsibility. 

Moreover, they bring in with them very important values, such as 

respect for others, attention to history and tradition, and sensibility 

to the fate of others. They often act as informal organisers of help 

or cultural initiatives within their own communities. Therefore, senior 

citizens form a group of people who can be of great help in introduc-

ing change to a local community and can positively affect the devel-

opment and shaping attitudes adopted by young people. 

What we were most surprised by was the easiness of establishing 

relationships, readiness to face challenges, willingness to work and 

lack of stereotyped thinking displayed by the volunteers. The best 

example here are volunteers from the Netherlands. During their stay 

in Poland, they were responsible for inviting residents of a village 

to a theatre festival organised by the Węgajty Theatre Society. Ir-

respective of language barriers, the seventy year old ladies got on 

their bikes and visited different farms and were successful in inviting 

many of those who were somewhat reluctant. The energy beaming 

from senior volunteers makes everyone forget about their age, they 

are just ‘older youth’.

What has the Senior Volunteering Project helped you achieve?

We have been able to carry out our mission, especially in two direc-

tions; the development of volunteering and systemic activities on 

behalf of senior citizens. The project has helped us promote activity 

of senior citizens and boosted the image of our Federation.

If it were not for Grundtvig… 
… we would not have met so many interesting people, we 

would not have established contacts with a new partner 

from abroad and would not have had a chance to become 

acquainted with volunteerism in the Netherlands from the 

inside. 

Interview by Dariusz Bieranowski

Do you know that…

Senior Volunteering Project 

partners most often send their 

volunteers abroad for three 

week stays.
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Project title:  Love, Peace and … Voluntary Service

Beneficiary:  Association APERTO, Koszalin

http://www.aperto.org.pl

Contact person: Marcin Urban

Project duration: 1.08.2009 – 31.07.2011

Grant: 19 614 EUR

ASSOCIATION APERTO

Koszalin

DOLCE VITA
Interview with Marcin Urban

What made you decide to participate in a Senior Volunteering 

Project?

Senior Volunteering Projects action has been an opportunity for As-

sociation APERTO to broaden its offer in the scope of voluntary serv-

ice. Earlier, our activities had mostly focused on people aged 16-30. 

We had implemented projects, under which we hosted and sent vol-

unteers as part of the European Voluntary Service (EVS), and we had 

coordinated local volunteering activities. 

Together with our partner, an organisation experienced in hosting 

young volunteers; Association SOS Children’s Villages in Karlino, we 

have created a Senior Volunteering Project based on one of EVS host 

projects. Due to the fact that our staff speak Italian and having pre-

vious experience in collaboration with organisations from Italy, we 

have decided to find a partner over there. As a result of our search on 

the Internet, we have started cooperation with CERSEO organisation 

seated in Vercelli and together we have decided to prepare a project 

for the Grundtvig programme.

Results of research to determine the demand among senior citizens 

for this type of initiatives carried out as part of another project was 

a decisive factor for the participation in this project. The majority of 

members of Koszalin Senior Citizens Clubs, which operate at local 

level, are very active. They want to improve their language and com-

puter skills, they regularly attend sports classes, are open to leisure 

activity offers, and devote their own time to help others. The Senior 

Volunteering Projects action caters to those needs. 

From the point of view of senior citizens, the two most important 

assets of the action are: providing opportunities for improving and 

acquiring new competences, and the fact that the participation 

in the project is cost-free.

What were you positively surprised by during your work with senior 

volunteers?

It was a salutary and new experience to us, as project coordina-

tors, and to Polish volunteers. We were amazed how well the social 

activity of senior citizens was organised in Italy. Apart from regular 

get-togethers and meetings on the occasion of various holidays, 

for many years, they have organised and efficiently run self-help 

groups. Senior volunteers provide their colleagues with free trans-

port to hospitals, meals delivered to their homes, help in obtaining 

and servicing rehabilitation equipment. I hope that Polish seniors in-

spired by these activities will motivate their friends at the clubs to 

take up similar activities. 

We were surprised by significant interest on the part of Polish sen-

iors to participate in the project and their readiness to learn a foreign 

language. The results of education are to be acknowledged even 

more. After one month‘s course and another month spent in Italy, 

some of our volunteers have been able to communicate in Italian on 

a basic level. More importantly, for almost all of them it was the first 

language course in their entire lives. 

What did the implementation of the Senior Volunteering Project 

mean to your organisation?

As I have already mentioned, the project has given us an opportu-

nity to offer more volunteering options and address volunteers aged 

50+. Our organisation has gained a new partner and will continue 

cooperation on other projects in the future. The Senior Volunteer-

ing Project was promoted in local and national media, which has 

strengthened our brand. We have been appointed by the Ministry 

of Labour and Social Policy to carry out a campaign to promote 

the European Year of Volunteering 2011 in the Zachodniopomorskie 

Voivodeship. Boosting the potential of our team has been another 

measurable result of the project. Every person involved in our activi-

ties (a coordinator, an interpreter, a teacher and a volunteer) have 

raised their competences. Contacts with Italian seniors were helpful 

in recruiting people to Grundtvig Workshop organised at the same 

time by APERTO. 

If it were not for Grundtvig… 
… our volunteers would not have had opportunity to see how 

their Italian colleagues organised the volunteering self-help. 

These experiences will serve as an inspiration for initiating 

similar activities at clubs for senior citizens in Poland in the 

years to come. 

Interview by Dariusz Bieranowski

Do you know that…

Volunteers say that the 

greatest benefit resulting from 

participating in the projects is 

their personal development, 

opportunity to work with 

people of their age coming 

from different countries, and 

discovering the culture of the 

host country.

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   SENIOR VOLUNTEERING PROJECTS 
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Training course title: Motivating Activities for Language Learning 

Beneficiary:  Ewa Brzozowska, English teacher

Polish Association of the Blind (PZN), Mazowsze Chapter, Warsaw

http://www.pzn-mazowsze.org.pl

Host country: United Kingdom

Mobility duration: 19.09 – 2.10.2010

Grant: 2859 EUR

EWA BRZOZOWSKA

Warsaw
Do you know that…

Average age of applicants 

for grants to participate 

in training courses abroad 

is approximately 37.

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   IN-SERVICE TRAINING FOR ADULT EDUCATION STAFF

ENGLISH IN SHADES OF GREY
Interview with Ewa Brzozowska

When you teach the disabled it is particularly important to consider 

their level of motivation. Did you learn any new motivation methods 

during the training course?

Yes, quite a few. Stefan Kisielewski, a well-known Polish writer, said: 

“You learn from boredom and fear, but only after they’re gone”. I re-

member from my school times, how stressful it was for me to an-

swer the questions orally, standing next to the blackboard. Instantly, 

my head would become empty. Therefore, I would like my classes to 

be popular and attended with no blocks.  Without proper motivation 

of the students, I will not reach my goal. I am ready to face the resist-

ance and low self-esteem that the disabled often display. They are 

inclined to isolate themselves and coupled with the age 50+, they do 

not believe they can acquire any new skills. 

During the training that I attended in the United Kingdom, I liked most 

exercises aimed to relieve stress with a touch of humour. I learned 

new plays and games, which introduce less formal atmosphere and 

are educational at the same time. I think that learning through direct 

contacts and self-expression is the most effective. I also considered 

pantomime exercises that used body movement and role plays very 

important. Movement, interaction and collaboration offer many posi-

tive challenges!

We learned to use new technologies, which add variety to the class-

es. Here I mean writing stories and dialogues. We posted them on 

the website. It was such a great fun to watch and listen to our own 

creations on YouTube.

What do your English lessons with blind students look like? Have 

you introduced any improvements thanks to participating in the 

training?

Most of my students are elderly people, therefore I spend a lot of 

time on repetitions. However, this continuous repeating of the same 

grammar structures is simply boring. And this is where I use the so-

lutions that I have learnt during the training. I have introduced more 

music, songs and rhymes. My students simply love that. I often 

prepare games and quizzes. We make different simulations during 

our lessons. There is always a great laugh when we prepare role-

play sessions. Students pretend to be somebody else and naturally 

become more courageous to express their opinions and feelings. 

Gradually, I introduce exercises combining movement and expres-

sion, as sometimes it is difficult to have spontaneity. With the use of 

these tools, we overcome not only language, but also psychological 

barriers. 

During the training course in the United Kingdom, I attended classes 

on how to motivate students to read and write. Because of their dis-

ability, not many of my students would practice those skills, there-

fore I reduce reading and writing to a minimum. 

How have you benefited from working with course participants 

coming from different countries?

Meeting teachers representing different cultures and a professional 

trainer gave me a thrill of excitement. I have experienced a broader 

perspective, boundaries have moved or rather disappeared. It has 

been very stimulating to do something extra, far beyond the daily 

routine…  

Teachers from other countries come across similar problems and 

therefore we could work very effectively to seek solutions together. 

It has been very inspiring; ideas and opinions were a combination 

of different experiences and cultures.

If it were not for Grundtvig… 
… in a few years time I would probably be like my Polish teach-

er; coming to the class with old, yellowed lesson scenarios. 

Now, I pay more attention to methodology and pace of work, 

which impacts agitation and helps maintain motivation.

If it were not for Grundtvig, I would not have met so many 

fantastic teachers coming from different countries. I have be-

come assured that I am going in the right direction and my 

work can take on a whole new dimension.

Interview by Karolina Milczarek
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Training course title: ICT for Collaborative, Project Based, Teaching and Learning

Beneficiary:   Aleksander Adles, English teacher 

Wojciech Korfanty Continuing Education Centre, Bytom

http://www.cku.bytom.pl

Host country: Malta

Mobility duration: 8-14.08.2010

Grant: 2022 EUR

ALEKSANDER ADLES

Bytom
Do you know that…

Nearly 80% of applicants in this 

action are women. 

Where are the men?

CROSSING BORDERS
Interview with Aleksander Adles

What has to be considered when going abroad for training? What 

advise would you give to those going abroad for the first time?

If you really want to benefit from participation in a given training, you 

have to carefully choose its contents and be sure what it is all about.  

It has to be something that you are really interested in, something 

you really want to get to know and also something useful for your 

work. Only then, you will most certainly return convinced that you 

have used well the time during the training.

Before you decide on a specific training course, try to look up on the 

Internet opinions of persons that have already participated in it. It 

is worth sending an email to the organisers to make sure that the 

programme covers the areas of your interest. It is also worth mak-

ing your suggestions as to the expectations that you have from the 

training. Organisers usually welcome such suggestions from partici-

pants.

Become familiar with  the topics that will be discussed at the training 

and are not known to you too well, then you will feel more confident. 

When you do not speak the langue of the training very well, do not be 

afraid to talk. From my experience I can tell that the level of language 

proficiency of other participants is varied and it is normal not to be 

very fluent. 

What was the impact of the training on your everyday work?

After return from training, you are more willing to introduce new 

methods and tools during your classes. In my case, these are the 

tools and communication techniques that are offered by the Internet 

and open-source software. Knowing that it is successfully used in 

another country gives you courage to adopt new teaching methods. 

In the case of any problems or doubts, I can count on support from 

people that I have met at the training and training organisers them-

selves.

Thanks to the training like the one I have attended, you can discover 

new applications for  commonly used software, to mention Power-

Point, which can be used to prepare interactive quizzes and tests.

Majority of my students attend extramural courses and participate 

in classes once every two weeks or sometimes less frequently – 

due to professional or family commitments. Using tools, such as 

WIKI, Skype or podcasting, I can stay in touch with them and give 

instructions, clarify any doubts, and keep track of their progress. My 

students can work systematically and are aware that even if they 

cannot attend classes, they will be able to catch up before the next 

meeting. 

As for students attending evening courses, you can use computer 

software for group work, for example to create photo comic strips, 

photo books and animated films. They trigger off creativity and make 

the classes more attractive.

What was the biggest surprise during the training?

For me, the professionalism with which the course was prepared, 

both in terms of the contents, materials, and persons teaching there. 

The training course did not comprise lectures and discussions only. 

Following a brief theoretical introduction to a certain topic, we were 

learning how to use new tools in practice.

Well-prepared and committed staff translated into greater interest 

of the participants. It was also reflected in 100% attendance and 

punctuality of the classes. And on top of the fantastic atmosphere 

during the training, I felt I was a member of a group of friends, and 

not strangers who met to attend a course. Birthday of one of the 

participants was an occasion for a small party during a coffee break 

with a birthday cake from the organisers. 

I left the training course with a feeling that I well used the opportu-

nity and regretting that it was over. 

If it were not for Grundtvig… 
… somebody must have invented something like it. The op-

portunities the programme offers to the teachers cannot be 

overestimated. This is a brilliant idea that we can meet our 

colleagues from other European countries, exchange our ex-

periences, opinions and thoughts on the topics relating to 

our work. Now, I feel that I am a member of a European com-

munity, and not just a citizen of one country. Being a repre-

sentative of the elder generation of teachers, it is perhaps 

even more significant to me than to those who have been 

educated in the times when crossing the borders freely and 

contacting people from all over the world has become a com-

monplace. 

Interview by Karolina Milczarek

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   IN-SERVICE TRAINING FOR ADULT EDUCATION STAFF
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Training course title: Open Distance Learning – Teacher Training

Beneficiary:  Barbara Dudycz-Hajgiel, President of the Board of Directors

Society for the Assistance to the Disabled (SPON), Sopot

Host country: Italy

Mobility duration: 1-5.04.2008

Grant: 1900 EUR

BARBARA 
DUDYCZ-HAJGIEL

Sopot
Do you know that…

Applicants prefer shorter 

courses lasting 5-7 days, 

although the courses may last 

up to 6 weeks.

PC FOR EVERYBODY
Interview with Barbara Dudycz-Hajgiel

You chose a distance learning course. Has the knowledge acquired 

during the training proven useful for work in the organisation help-

ing the disabled?

Very much so, but not at once and not quite as it had been planned. 

Initially, at SPON we had been very, maybe even over-enthusiastic 

about distance learning and had not realised the difficulties we and 

our beneficiaries would encounter.   

Already on the first day of the training in Italy, I understood that 

distance learning for our disabled beneficiaries would require enor-

mous preparatory work and involve a lot of changes, also in mental-

ity. Frankly speaking, all the good practices presented to us seemed 

too difficult to be applied at the SPON Association. The friendly at-

mosphere, however, was conducive to openness, so I voiced my 

concerns and received a lot of additional explanations and advice, 

many of which I have put to a good use.    

Less stressful were the lectures on specific teaching methods, the 

role of a teacher and development of training programmes, as the 

presented examples were clear and logical, while advice on their ap-

plication in our organisation seemed very helpful.   

Upon our return from Italy, we set to work. However our enthusiasm 

was quickly damped, as it appeared that our disabled beneficiaries 

neither had PC’s nor the sufficient skills. Lack of a PC at home is not 

only the result of poor financial standing, but also of lack of inter-

est in the new tool and understanding how useful it can be in any 

situation. So our next step was to contact the Continuing Education 

Centre (CKU) in Sopot and organise computer classes for the disa-

bled members of SPON. The CKU Centre did a great job and the first 

graduates of the course simply infected other applicants with their 

enthusiasm. Now our concern is how to accommodate more candi-

dates than we had planned. 

Distance training courses are a must when parents and carers do 

not have enough time or leaving  home by a disabled person is too 

problematic. These courses are now run by e-mail, with the use of 

‘information - question – answer’ method.

Now we are faced with another (and I hope the last) obstacle, i.e. 

lack of an appropriate website, which would make the implementa-

tion of the planned training courses possible. Having completed the 

training in Italy and other computer courses, and with a little help 

from an IT specialist, we are now building a website for our asso-

ciation. Rather than a custom-made instrument, it will be a useful, 

user-friendly tool.

From the perspective of three years that have passed since you 

participated in the programme, how do you asses the project?

As far as I am concerned and benefits I have derived from the pro-

gramme, I am still grateful for having been offered such a great op-

portunity. I have become more self-assured and less afraid of facing 

new challenges. Actually, the work of our association is now more 

effective and efficient, and information for the members and benefi-

ciaries is more precise and more efficiently delivered.   

We are now in a position to run more projects and implement them 

better. In the year 2010, we were awarded the Sopot Mayor’s Medal 

– The Sopot Heart for the best non-governmental organisation op-

erating in Sopot. I think that our Italian training under Grundtvig has 

greatly improved the quality of our present activity.

SPON members are now aware of the accessibility and usefulness of 

new technologies. A PC in our clubroom is now rarely used for play-

ing solitaire, but more and more often for writing official letters and 

searching for information. I’m sure that we have overcome teething 

troubles and now it is downhill.

Did you have any fears related to your participation in the course?

Of course I did. I was no longer a spring chicken and my computer 

skills were anything but advanced, to say the least. However, as it 

turned out already on the first day of the course, there was nothing 

to be afraid of. My every doubt or question was clarified and ex-

plained at once and any shortcoming treated as something natural 

and promptly replenished. My main concerns related to the use of 

newly acquired skills in our work, and they were partly justified, as 

other actions were needed. We have managed however to organise 

computer training courses for our members and our e-mail training 

courses are being used by a growing number of people.    

If it were not for Grundtvig… 
…it would have been hard for me to believe that the latest 

technologies might be of use also for 50+ learners.

Interview by Karolina Milczarek

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   IN-SERVICE TRAINING FOR ADULT EDUCATION STAFF
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Mobility type: Job shadowing at Home Start International

Beneficiary:  Renata Szredzińska, coordinator of the programme “Good Parent – Good Start”

Nobody’s Children Foundation, Warsaw

http://www.fdn.pl

Host country: United Kingdom

Mobility duration: 4-9.10.2009

Grant: 1468 EUR

RENATA SZREDZIŃSKA

Warsaw

Do you know that…

The most popular country where 

mobilities under Visits and 

Exchanges for Adult Education 

Staff action are undertaken is 

Germany, followed by Spain, 

Italy and the United Kingdom.

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   VISITS AND EXCHANGES FOR ADULT EDUCATION STAFF

A PASSION FOR HELPING OTHERS
Interview with Renata Szredzińska

Your organisation is a true leader in fighting against child abuse 

and providing support to parents in Poland. Why do you need to im-

port solutions from abroad?

It is true that Nobody’s Children Foundation where I work is one of the 

biggest NGOs, which focus on protecting children against violence 

and abuse. We implement many projects and programmes aimed 

at helping children and families where the abuse already occurred 

on the one hand, and on the other we try to support families who 

experience various problems and hardships, but violence or child 

abuse is not one of the problems. The programme “Good Parent – 

Good Start”, on which I work, focuses on the latter. Our objective is 

to support parents of the youngest children. Although we spare no 

effort in our work, we see clearly how much is yet to be done. We 

keep searching for new ideas and inspirations on how to become 

more effective in helping parents to cope with child raising prob-

lems. Early family support is still relatively little developed in Poland, 

although much has changed in this regard. This is why we try to fol-

low the achievements of our colleagues from abroad in this area. We 

believe it is worthless to waste your time and efforts on reinventing 

the wheel. If somewhere, in some country, solutions have been de-

veloped, tested, approved by parents and proven to be beneficial, it 

is worthwhile to take a closer look at them and give some thought to 

how creatively adapt them to our reality. This was also the case with 

the British Home Start organisation, which my colleague from the 

Foundation and I had an opportunity to visit thanks to the Grundtvig 

programme. We discovered so many solutions and transferred some 

of them into our programme as a new project entitled “Volunteer 

in a Family”.

Which was the most valuable experience from your visit?

It would be difficult to indicate the one, as the whole visit was very 

inspiring. We had an opportunity to become acquainted with meth-

ods for recruiting, training and motivating volunteers who support 

families in their own homes, as well as with the organisation, ad-

ministration and financing of such initiatives. All the information we 

obtained was extremely valuable as we had not had much experi-

ence in work with volunteers in our programme, and especially these 

playing such a role. 

How do you use the acquired knowledge in your everyday work?  

What have you managed to achieve or change?

As I’ve already mentioned, we have been inspired by the British so-

lutions and made an attempt to implement a similar project in the 

Praga district of Warsaw. The project is based on the assumption 

that a family with a small child is regularly visited by a volunteer 

– also a parent who is familiar with the child raising problems. The 

volunteer’s task is to provide emotional support to the family s/he 

visits, to go for a walk, to play together, to be able to help them if it 

is needed. Like a family friend. This is a pilot project. We would like 

to find out if, on one hand parents in Warsaw are willing to involve 

in this type of volunteers’ activity, and on the other whether if they 

would accept a volunteer in their family. At present, we have three 

volunteers and three families, and for the time being both parties 

are pleased with their participation in the programme. We hope this 

will keep and there will be more volunteers as well as families.

If it were not for Grundtvig… 
…then maybe we could not have visited the Home Start or-

ganisation, and who knows maybe without this hands-on 

experience we would not have had the courage to start such 

a project in Warsaw. What is more, the visit to Home Start in 

England has triggered a whole series of contacts with organ-

isations in other countries who implement similar projects, to 

mention Lithuania, Malta, Hungary, Sweden, Czech Republic… 

And apart from the fact that we can learn a lot from exchang-

ing experiences with these organisations, it is simply great 

to meet so many people who have passion and commitment 

to work for others!

Interview by  Ewa Orzeszko
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Mobility type: Job shadowing at the Theatre Museum in Düsseldorf

Beneficiary:  Agnieszka Kowalska, tutor at the Historical Museum of the City of  Cracow  

The Historical Museum of the City of Cracow, Theatre Department

http://www.mhk.pl

Host country: Germany

Mobility duration: 2-30.11.2010

Grant: 1809 EUR

AGNIESZKA KOWALSKA

Cracow
Do you know that…

Most visits are rather 

targeted on participation 

in conferences and 

seminars than on job 

shadowing (a type of 

placement/internship).

MUSEUM AS A TRULY 
EDUCATIONAL SPACE
Interview with Agnieszka Kowalska

What challenges do museums face today as institutions that sup-

port informal adult learning?

The notion and understanding of the word museum has changed 

over the years, however it is still identified as a place intended for 

cultural education. Unfortunately, for many years, educational activ-

ity offer has not gone beyond the scope of permanent or temporary 

exhibitions designed especially for school children and youth. Re-

cently, however, ideas concerning museum education and the very 

notion of museum as educational space oriented towards learning 

by experience have resulted in museums addressing their offer to 

adults and the elderly. It stems from perceiving the functions of 

a museum as a place designated for individual and subjective cog-

nition and independent learning. This is why the biggest challenge 

for any modern museum is not only to prepare adult oriented educa-

tional programmes and workshops, but also to present them in such 

a way as to make visitors feel like competent and important partici-

pants in cultural events. The latter may lead to an increase of func-

tional capacity in the society of at least elderly persons by e.g. using 

their potential in volunteers’ work (also in a museum).  It seems to 

me that the major difficulty during the development of educational 

programmes for adults consists in rather poor experience of mu-

seum staff, and their approach to voluntary service. Unfortunately, 

I know from my own experience how difficult it is to convince other 

staff members that this already tested and proven in other coun-

tries form of activation of elderly people is feasible for implementa-

tion in Polish museums and may bring benefits to both sides. I am 

afraid it is true that sometimes the biggest opponents of changes 

are museum staff themselves. That is why the next, not less impor-

tant challenge facing museums as such, is transforming or increas-

ing social awareness and changing the way we think about the role 

of a visitor to a museum.

Why is it worthwhile to make use of other countries’ experiences in 

adult education?

In my case, Grundtvig programme was a great opportunity to im-

prove skills related to adult education about theatre. There is no 

other theatre-oriented museum in Poland, which while preparing an 

exhibition would offer a whole range of various educational work-

shops addressed to different age groups. Here I mean mainly adults 

who have completed their education long ago. Theatre Museum in 

Düsseldorf, which I visited in November 2010, had already developed 

the scheme and method for educating adults and stimulating their 

activity. It took several years for the museum staff to prepare such 

a programme, however they have managed to concentrate around 

this venture a group of volunteers and also establish a group of 

museum friends. Members of this group are mostly retired persons, 

quite often former teachers. They have worked at the museum for 

years and their duties involve not only running a cafeteria or ticket 

office, but also making catalogues of exhibits. If only it was for this 

one reason, it seems worthwhile to learn about solutions applied 

in other countries. Even a talk about practice and activity in educa-

tion, about successes and failures of various educational projects is 

enhancing, helps to expand horizons and take a critical look at your 

own work.

What have you already managed to change in your institution? 

What are the plans for the future?

For a few years, the Historical Museum of the City of Cracow has at-

tempted to activate adult persons. The 60+ Academy has been es-

tablished as well as a series of open “Phaeton Lectures” addressed 

to adults and the elderly. The 60+ Academy even follows a university 

model and after every lecture learners get credits and signatures 

in their record books. We also have an Educational College whose 

members develop strategy for educational activities at individual 

departments. The museum staff more and more often participate in 

professional training courses for them during which they learn how 

to create educational paths and activities. Cooperation with other 

institutions and organisations (schools, cultural institutions, muse-

ums, education centres) has already become a standard practice 

in the development of educational activities, as well as workshops, 

plays and games, which are often organised outside the museum.    

If it were not for Grundtvig… 
…I would not have improved my professional skills, visited 

other museums, met great people, professionals in their 

fields with whom we still co-operate.

Interview by  Ewa Orzeszko

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   VISITS AND EXCHANGES FOR ADULT EDUCATION STAFF
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Mobility type: Assistantship at LOS – Liberecká Občanská Společnost

Beneficiary:  Katarzyna Szajda, coordinator of educational projects

The UNESCO Initiatives Centre, Wrocław

http://www.unescocentre.pl

Host country: Czech Republic

Mobility duration: 1.12.2009 – 31.07.2010

Grant: 5247 EUR

KATARZYNA SZAJDA

Wrocław
Do you know that…

An average grant 

awarded for this action 

in the years 2009-2011 

exceeded 8 500 EUR.

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   GRUNDTVIG ASSISTANTSHIPS 

Why did you decide on Assistantship in the Czech Republic and why 

for so long? 

To answer this question I must go back in distant past. For many 

years, as part of the activity of my organisation, as well as in co-

operation with various Polish and European organisations, I had or-

ganised and conducted training courses and educational projects 

for participants from many countries. It had been a very interesting 

and enriching experience, but frankly speaking I never knew to what 

extent participants made the use of the acquired competences. 

I did not have an opportunity to observe changes in themselves 

or changes they initiated in their environments.

Six years ago, I went for a short training course in the Czech Re-

public and this was the very moment when I begun to discover the 

potential of cross-border cooperation. Since then, gradually we have 

furthered the cooperation between the UNESCO Initiatives Centre, 

where I work, with the Czech organisation LOS – Liberecká Občanská 

Společnost. At the same time, I was more and more interested in 

our neighbours and in the Nysa-Neisse-Nisa Euroregion cooperation. 

I have been motivated to learn Czech and become acquainted with 

new methods of work I heard about. So my decision to participate in 

Assistantship in the Czech Republic has been a natural consequence 

of the above. Why for such a long time? Because I have wanted to 

fully use the granted opportunity to learn the language, to become 

acquainted with new work methods, and to experience immersion in 

a different culture. As I am a trainer of intercultural competences, the 

latter possibility has been of special importance for me.

What proved to be the most difficult during your visit?

During my stay in the Czech Republic, the organisation where I held 

my Assistantship was running projects of international and local 

character with participation of both adult and young persons. Local 

projects were devoted to Polish-Czech neighbourhood and involved 

language and culture activities aimed at the integration of border-

land inhabitants. Under international projects, we promoted cooper-

ation of libraries with NGOs and trained educators coming from more 

than 30 countries in civic education, among other issues. 

At the beginning, language barrier was the main source of my 

frustration. I could communicate in English with some people, but 

I wanted and tried to use Czech as much as possible. It was really 

funny at first. I was little by little getting used to the melody of the 

language and came across many false friends, that is words that 

sound similar, but have utterly different meanings in the two lan-

guages. Then, I understood more, but I had problems with express-

ing my thoughts. However, learners appreciated my efforts and for 

many of them my mixed Polish-Czech vocabulary was funny, which 

caused benevolent attitude, even to the mistakes I made. With time, 

communication became easier, but then it turned out that although 

I knew the meaning of individual words, I was not familiar with their 

cultural relevance. It took me a long time to discover what is hidden 

underneath the culture iceberg.

I think that the fact that I chose the organisation I had known before 

and I had known individual people there on whom I could count, as 

well as the fact that Wrocław is situated relatively close to Liberec 

(3 hours drive), thanks to which I could easily see my family when-

ever I wanted, were of great help to me to feel comfortable in the new 

environment.    

What motivation have you derived from your Assistantship? How 

has it impacted you and your organisation?

The Assistantship has motivated me to further work within the 

framework of the Neisse-Nisa-Nysa Euroregion and to implement 

activities addressed to Poles and Czechs of all ages aimed at over-

coming stereotypes and, most of all, providing opportunities to 

meet and talk, and to take care about our common region. I keep 

returning to Liberec as a collaborator with my host organisation. My 

Assistantship has contributed to closer cooperation between my 

home organisation and the Liberecká Občanská Společnost. Now, 

we are planning a series of common projects to be implemented 

in Liberec, Jelenia Góra and other towns in the Neisse-Nisa-Nysa 

Euroregion.

If it were not for Grundtvig… 
…I would not have enjoyed so much learning the Czech 

language.

I would not have learnt so much about our Czech neighbours 

and about myself.  

Interview by  Ewa Orzeszko

GETTING TO KNOW YOUR 
NEIGHBOURS, GETTING TO KNOW 
YOURSELF
Interview with Katarzyna Szajda
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Mobility type: Assistantship at Parea-Integration wirkt e.V.

Beneficiary:  Monika Gołdyn-Krul, German teacher  

Continuing Education Centre, No. 1 Upper Secondary School, Wrocław

http://www.cku.wroc.pl

Host country: Germany

Mobility duration: 1.09.2009 – 13.07.2010

Grant: 7537 EUR

MONIKA GOŁDYN-KRUL

Wrocław
Do you know that…

On average, Grundtvig 

Assistantships last 37 weeks. 

The shortest mobility has 

lasted 13 and the 

longest 45 weeks. 

MORE EUROPE IN CLASS
Interview with Monika Gołdyn-Krul

What was your main motivation for undertaking Assistantship?

The main reason was my willingness to improve language compe-

tences and enhance knowledge of culture and mentality of the Ger-

man people. Giving German classes, I had noticed that learners were 

more willing to study the language when I could present to them lan-

guage structures in a broader cultural context. Majority of my learn-

ers were thinking about taking up employment abroad and expected 

me to give them practical advice about German labour market, eve-

ryday life, official requirements, and people’s life styles. They wanted 

to obtain specific practical information, which would help them find 

their way in new circumstances.  

To meet their expectations and catch up with the continuously 

changing reality, I decided to go to Germany for a longer period of 

time. I was aware that such a stay would let me expand my knowl-

edge about opportunities arising from Poland’s joining the EU. I dis-

covered that more and more non-profit organisations had been es-

tablished and acquired funds for implementing very interesting and 

socially useful projects. I wanted to become familiar with European 

projects and engage Polish schools in these activities.

What was the greatest surprise, negative or positive, to you during 

your Assistantship? What have you learnt from the experience? 

I had thought that my visit was well planned and thought-out, how-

ever reality exceeded my expectations. I was positively surprised 

that I could improve my methodology and language competences 

so much and I was very glad I met people from Poland there whom 

I could help and encourage to learn the language. As a result, they 

could improve their living conditions and regained self-confidence. 

I have also learnt to trust my intuition and have courage to take ac-

tion, in spite of various fears and anxieties. It came as a negative 

surprise to me, however, in particular at the beginning of my visit, 

that my host organisation was not quite prepared for my arrival 

and they just did not know what to do with me. Everything was in 

its infancy, without a structure and without a clear-cut division of 

tasks and responsibilities. The organisation was based on voluntary 

work of a score of people displaying different features and potential. 

I had no mentor to provide me with an essential, factual support, but 

fortunately, another befriended organisation provided support, and 

thanks to them I could take part in very professionally prepared and 

run courses in the European fundraising. Having developed a solid 

theoretical base, I could move on to practical actions.

How will your adult learners benefit from your acquired knowl-

edge? What have you already changed in your work with them?

First of all, I have improved essential factual and methodological 

aspects of my work. I have better knowledge of needs and prob-

lems of adult learners. I have more empathy towards this group and 

try to make better selection of materials for our classes. I have en-

riched my classes with theoretical and practical knowledge about 

the European Union. I also try to make my learners more aware of 

positive aspects of the European policies. My classes have taken on 

a new dimension, and the stories about Germans, their mentality and 

customs are no longer based on textbooks’ pictures, but rather are 

a true reflection of my everyday experiences and struggles.  

If it were not for Grundtvig… 
… then till now I would not have any idea what European 

projects are all about and what great social potential they 

have. My perception of Germany and Europe would not be 

so multidimensional. I would not have had so much energy, 

courage and belief in educational activities. And above all, 

I would not have understood what the concepts of tolerance, 

European identity and interculturalism really mean. 

Interview by  Ewa Orzeszko

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   GRUNDTVIG ASSISTANTSHIPS 
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Mobility type: Participation in a contact seminar entitled "Engaging Disadvantaged Social Groups in Adult Learning"

Beneficiary:  Wojciech Dużewski, Association member 

Association for the Disabled Youth “Śmiałek”, Poznań

http://www.smialek.org

Host country: Estonia

Mobility duration: 19-22.11.2009

Grant: 950 EUR

WOJCIECH DUŻEWSKI

Poznań

Do you know that…

Organisation representatives 

participate more frequently in 

Grundtvig contact seminars 

than in individual 

preparatory visits. 

Grundtvig Programme through the eyes of its Beneficiaries   GRUNDTVIG PREPARATORY VISITS

DISABLED WITHOUT BORDERS 
Interview with Wojciech Dużewski

Why have you decided to participate in the Grundtvig programme’s 

contact seminar entitled “Engaging Disadvantaged Social Groups 

in Adult Learning”?

We have decided to attend the seminar because we had very good 

experiences of implementing a Grundtvig Learning Partnership. 

In the course of project implementation, we established valuable 

contacts and learned a lot about work with the disabled from repre-

sentatives of organisations operating in Germany and France. Such 

activities provide excellent opportunity for exchanging experiences 

and enhancing knowledge about the work you perform, and often 

it is the only chance for the disabled to go abroad and get to know 

similarities and differences between people living in other countries. 

We believe that if such activities could contribute to the develop-

ment of at least one person, we, as the association, would do our 

best to participate in them. However, our several years’ experiences 

have shown that there are many more people whose development 

has been supported by our actions and we are very proud of that.

What from your point of view are the benefits from participation 

in such a seminar?

Undoubtedly, the main benefit is its final product, that is a partner-

ship developed by our association and organisations from the Unit-

ed Kingdom and Greece to support adults with special educational 

needs in becoming independent members of the society, which 

has been approved by the National Agency. This main advantage of 

participation in the contact seminar is coupled with other, smaller, 

but not less important positive aspects like establishing contacts 

and meeting people who implement similar projects across Europe. 

Grundtvig Learning Partnerships allow for exchange of experiences 

by people coming from different countries, usually representatives 

of three or four organisations, while contact seminars allow for dis-

cussions with a much larger group of representatives of various or-

ganisations. In associations like ours everybody works for a reason. 

Everyone has his/her own objectives or a mission and thus all meet-

ings or events such as the seminar are always a very interesting 

experience and valuable contribution to our work. 

What was the most positive surprise during your stay?

First of all, professionalism and commitment on the part of the or-

ganisers. The presence of a representative of the National Agency 

in Poland was also of great help to us. She was always ready and 

willing to help and shared very useful information and advices on 

drafting Grundtvig Learning Partnerships, for which I would like to 

express my heartfelt appreciation and thanks.

Due to the topic of the seminar, the participants were quite extraor-

dinary. They all represented organisations working for the benefit of 

persons with special needs, who are marginalised or even socially 

excluded, including people with physical and mental disabilities. Be-

sides me, representatives of the following organisations in Poland 

attended the seminar: Caritas of the Katowice Archdiocese – “Divine 

Mercy” Centre for the Disabled in Mikołów, The Association for Child 

and Family Mental Health from Rzeszów and Podlaskie Voivodeship  

Headquarters of the Voluntary Labour Corps in Białystok.

A distinctive feature of the seminar was great commitment and 

passion, or even mission to provide assistance to above mentioned 

groups through education.

If it were not for Grundtvig… 
…there would hardly be an alternative for actions taken thanks 

to the Grundtvig programme. Now, we participate in our sec-

ond Grundtvig Learning Partnership and we hope to continue 

European cooperation. We have learnt a lot from our partici-

pation in the projects, established many useful contacts and 

improved work methods used to educate the disabled.

Interview by Dariusz Bieranowski
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