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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazujemy Państwu publikację przedstawiającą refleksje beneficjentów programu Grundtvig w Polsce, będącego 

częścią europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie”, na temat ich współpracy europejskiej w obszarze edukacji seniorów. 

Autorami tekstów są przedstawiciele organizacji realizujących w ostatnich latach projekty finansowane z budżetu programu Grundtvig, 

w większości Projekty Partnerskie Grundtviga dotyczące szeroko rozumianej edukacji i rozwoju osób w starszym wieku. Wszystkie 

prezentowane w publikacji organizacje prowadzą działalność edukacyjną dla seniorów, część z nich ma charakter Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku.

Autorzy opisują, jaki wpływ ma współpraca europejska na organizacje realizujące projekty i na samych słuchaczy-seniorów, 

wymieniają korzyści takiej współpracy, dzielą się swoimi wrażeniami i odkryciami. Poprzez tę publikację Narodowa Agencja Programu 

„Uczenie się przez całe życie” chce przybliżyć specyfikę potrzeb edukacyjnych osób dojrzałych i starszych oraz pokazać, że dobrze 

przygotowana oferta edukacyjna i odpowiednie wsparcie organizacyjne mogą znacznie poprawić jakość życia seniorów. Można to 

osiągnąć zarówno poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu starszych obywateli, jak i właściwe wykorzystanie ich wiedzy, 

umiejętności, doświadczeń, energii i wolnego czasu na rzecz społeczności w swoim kraju i w Europie. 

Zatytułowaliśmy tę publikację „Europa seniorom – seniorzy Europie”, by podkreślić, że osoby po 50., 60., a nawet 80. roku życia 

są nie tylko odbiorcami oferty edukacyjnej, ale mają wiele do przekazania rówieśnikom i młodszym pokoleniom w swoim kraju 

i w Europie.

Z uwagi na to, że program Grundtvig w roku 2009 poszerzył się o nowe akcje, w tym o Projekty Wolontariatu Seniorów i Warsztaty 

Grundtviga, wierzymy, że znacznie zwiększą się możliwości nie tylko wspierania edukacji i rozwoju osób starszych, ale również 

spożytkowania ich bogatych doświadczeń i chęci działania dla dobra innych. 

Serdecznie zapraszam do lektury
Alina Respondek 

Program Grundtvig
Warszawa, lipiec 2009
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Niniejsza publikacja, która powstała z inicjaty-

wy Narodowej Agencji Programu Grundtvig, jest 

wydarzeniem bardzo szczególnym i unikatowym. 

Upowszechnia ona przykłady dobrych praktyk 

w edukacyjnych projektach europejskich finanso-

wanych ze środków programu Grundtvig, których 

beneficjentami są osoby w wieku tzw. późnej do-

rosłości, po pięćdziesiątce. Określamy je mianem 

ludzi trzeciego wieku, ludzi w wieku poproduk-

cyjnym, seniorów, emerytów, rencistów czy wręcz 

ludzi starych, w podeszłym wieku – bez przekona-

nia, które z określeń jest im najmilsze bądź najbar-

dziej właściwe w naszej kulturze językowej. Mimo 

iż starość jest naturalną fazą życia człowieka, nie 

poświęcono jej dotychczas wiele uwagi, zwłaszcza 

w perspektywie edukacyjnej. Dopiero paradygmat 

uczenia się przez całe życie nadaje problematyce 

uczenia się jednostek w podeszłym wieku należną 

rangę. 

Publikacja jest szczególna i jedyna w swoim 

rodzaju, ponieważ zawiera relacje seniorów i osób 

działających na rzecz seniorów z realizacji projek-

tów edukacyjnych oraz ich opinie na temat ko-

rzyści płynących ze współpracy europejskiej dla 

reprezentowanych przez nich organizacji oraz 

uczestniczących osób. Jest to pierwsza w naszym 

kraju publikacja, która w kontekście programów 

europejskich oddaje głos wyłącznie seniorom 

i jedna z nielicznych w Unii Europejskiej, w której 

to Unii problematyka edukacji ludzi starszych nie 

była traktowana dotychczas w sposób prioryteto-

wy. Niemniej, społeczeństwa Europy starzeją się 

intensywnie i wyzwaniem teraźniejszości staje się 

refleksja nad zagadnieniami starzenia się i starości 

oraz miejscem ludzi starszych w naszych społe-

czeństwach. 

Starość jako biologiczny i społeczny proces 

przemijania nie jest kwestią wyboru, lecz natural-

ną, nieuniknioną koleją rzeczy. Stosunek społe-

czeństwa do starości i ludzi starych ulegał nieprze-

rwanie na przestrzeni wieków przeobrażeniom. 

W najdawniejszych czasach ludzie starzy, słabi, 

niedołężni byli postrzegani jako ciężar dla rodzin. 

Koczowniczy tryb życia był trudny do pogodzenia 

z opieką nad starcami, których należało wyżywić, 

nie otrzymując w zamian jakichkolwiek korzyści. 

Pozycja starców w społeczeństwach uległa zmia-

nie dopiero wraz z przejściem ludzkości z epoki 

myślistwa i zbieractwa w fazę rolnictwa. Starcom 

przypadło zadanie podtrzymywania ognia, prze-

chowywania żywności i opieki nad dziećmi.1 

Rozwój ludzkości i proces cywilizacji zaowo-

cowały wzrostem społecznego prestiżu starości. 

Już w demokracji ateńskiej rozkwitła gerontokra-

cja. Najważniejszą władzę ustawodawczą w pań-

stwach greckich o ustroju arystokratycznym spra-

wowali gerontowie – najstarsi obywatele.2 

Stosunek społeczeństw do starości w znacznym 

stopniu kształtowały także religie. W judaizmie 

1 Por. Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. 
Zarys problematyki, Kraków 2004. 

2 Tamże.

Wprowadzenie 
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brak poszanowania, respektu i posłuszeństwa 

wobec starszych groził utratą przywilejów dla 

synów pierworodnych i wykluczeniem z rodu. 

Także w religii chrześcijańskiej szacunek i opieka 

nad starszymi są traktowane jako powinność 

potomstwa i społeczeństwa. Niemniej, na 

przestrzeni wszystkich epok starość napotyka na 

ambiwalentne uczucia i postawy. Platon głosił, że 

jest ona błogosławieństwem, czasem wolnym od 

pokus i obowiązków, fazą odpoczynku i zbierania 

owoców, na które człowiek pracował przez całe 

życie. Arystoteles widział w niej przekleństwo, 

albowiem wraz z utratą witalności fizycznej, 

przynosi słabość umysłową. 

Charakterystyczny dla minionych epok i kultur 

dualizm postaw wobec starości jest także obecny 

w teraźniejszości. W dalszym ciągu funkcjonują 

stereotypy i uprzedzenia dotyczące starości i osób 

starszych. Nadal są w społeczeństwach żywe wy-

obrażenia o nieatrakcyjności, niezaradności, nie-

zdolności do pracy i aktywności społecznej osób 

starszych, które, stojąc u progu śmierci, zasługują 

na litość ludzi młodych, silnych, zdrowych, „nor-

malnych”. Jednakże w ostatnich latach postawy 

wobec starości ulegają stopniowo przeobraże-

niom. Ludzie starsi nie odzyskali wprawdzie takie-

go autorytetu, jakim darzono ich we wcześniej-

szych formacjach społecznych, jednak w związku 

ze wzrostem populacji rośnie ich siła polityczna 

oraz sprzeciw wobec wszelkich przejawów dyskry-

minacji ze względu na wiek. Wiele osób w pode-

szłym wieku nie godzi się na wpisanie ich w usta-

lone, stereotypowe role. Poszukują nowych dróg 

rozwoju, nowych zajęć i sposobów samorealizacji. 

Domagają się uznania ich specyficznych interesów 

i potrzeb. Coraz bardziej powszechny staje się 

obraz starości umożliwiającej spełnienie marzeń, 

podróże, rozwój talentów i wszechstronną samo-

realizację. Coraz więcej osób wyraża pogląd, iż 

starość to nie pora na oglądanie się wstecz i ubo-

lewanie nad niedostatkami, lecz czas na aktyw-

ność pozwalającą nie tylko cieszyć się życiem, ale 

również dzielić się swym doświadczeniem, kom-

petencjami i wolnym czasem ze społeczeństwem.

Świat podlega obecnie wielkim zmianom de-

mograficznym. Drastycznie wzrasta liczba osób 

określanych mianem ludzi trzeciego wieku, choć 

w dalszym ciągu nie ma jednomyślności w kwe-

stii umownego progu starości. Wiązanie starości 

z wiekiem chronologicznym jest zabiegiem czy-

sto konwencjonalnym, związanym z funkcjo-

nowaniem systemu zabezpieczeń społecznych. 

W odczuciu społecznym starość zaczyna się, gdy 

człowiek przechodzi na emeryturę. Koncepcje me-

dyczno-biologiczne głoszą, że początek starzenia 

się jest nieuchwytny, ponieważ starzenie jest pro-

cesem biologicznym, psychologicznym i społecz-

nym zachodzącym od momentu poczęcia, aż po 

kres życia. Światowa Organizacja Zdrowia przyję-

ła, że dolną granicą starości jest 60 rok życia. Unia 

Europejska swoje programy dla seniorów oferu-

je już osobom, które przekroczyły 50 rok życia. 

Starość jest kategorią indywidualną, umykającą 

zabiegom generalizacji. Jest w większym stopniu 

procesem zachodzącym w ludzkich umysłach ani-

żeli uwarunkowanym biologicznie. 

O młodości nie stanowi wiek
Młodość to stan duchowy,
To siła woli, to rodzaj wyobraźni, to potęga uczucia
To odwaga górująca nad nieśmiałością.
(…)

Tak długo, jak długo do twego serca
Ma dostęp poczucie piękna,
Radości, odwagi, wielkości i potęgi
Płynące od ziemi, od człowieka i od nieskończoności

Tak długo jesteś młody.

(sentencja hinduska)
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W dobie wielkich przeobrażeń demograficz-

nych zachwianiu ulegają proporcje między lud-

nością pracującą zawodowo i w tzw. wieku po-

produkcyjnym, co narzuca wymóg reformowania 

systemów ubezpieczeń społecznych, emerytal-

nych i zdrowotnych. Dynamiczny postęp medy-

cyny oraz poprawa warunków materialnych do-

prowadziły do przedłużenia życia i poprawy jego 

jakości w starości. Gdy Kanclerz Otto von Bismarck 

wprowadził pierwszy system opieki społecznej 

w Europie, tylko nieliczni dożywali zasłużonej 

emerytury. Ludzie, wkraczający obecnie w wiek 

emerytalny dysponują znacznym zasobem sił fi-

zycznych i umysłowych oraz potencjałem wiedzy 

i doświadczeń, które są nie do przecenienia dla 

młodszych pokoleń. Niemniej, bieg życia ludzkie-

go, nieuchronne starzenie się i starość przynoszą 

także rozliczne, nowe, trudne do przezwyciężenia 

problemy związane zwłaszcza ze zdrowiem i za-

bezpieczeniem społecznym. Ludzie starsi często 

cierpią z powodu dyskryminacji związanej z wie-

kiem, pochodzeniem etnicznym, rasą, płcią, czy 

normami obyczajowymi i prawnymi. Maleje ich 

umiejętność adaptacji do zmieniających się wa-

runków funkcjonowania w społeczeństwie, cią-

głych zmian i coraz wyższych technologii, pokony-

wania barier kulturowych i socjoekonomicznych. 

Doniosłą rolę w urzeczywistnianiu polityki wo-

bec osób starszych pełnią organizacje pozarządo-

we, których liczba systematycznie wzrasta. Wdra-

żają programy osłaniające osoby starsze, oferują 

różnorodne usługi opiekuńcze, chronią i repre-

zentują ich interesy, ułatwiają włączenie się osób 

w podeszłym wieku w nurt życia społeczno-kultu-

ralnego. Wśród działań na rzecz poprawy jakości 

życia pokolenia ludzi starszych coraz ważniejsze 

miejsce zajmują oferty z zakresu edukacji. Wraz 

z triumfem koncepcji edukacji całożyciowej roz-

wiały się wszelkie wątpliwości odnośnie koniecz-

ności i zdolności jednostek do uczenia się w każdej 

fazie życia. Edukacja w starości jest wręcz nie-

odzownym warunkiem pełnego i satysfakcjonują-

cego uczestnictwa w życiu rodzin i społeczeństw. 

Ciągłe dążenie do aktualizacji i zdobywania nowej 

wiedzy, odkrywania w sobie nowych możliwości, 

analizy doświadczeń życiowych i wytyczania no-

wych dróg jest zarówno odpowiedzią na zacho-

dzące we współczesnej cywilizacji przemiany, jak 

i sposobem na dostrzeżenie u schyłku życia warto-

ści czyniących je ciekawym, aktywnym, bogatym 

we wrażenia i spełnionym. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne 

we wszystkich krajach Europy powstają instytucje 

edukacji seniorów upowszechniające inicjatywy 

oświatowe celem aktywizacji intelektualnej, psy-

chicznej, fizycznej i społecznej osób starszych. Ich 

oferta pozwala seniorom zdobyć nową wiedzę 

i umiejętności, podtrzymać więzi międzyludzkie 

i rozwijać swoje zainteresowania z korzyścią dla 

nich i środowiska społecznego. Urzeczywistnienie 

w polskich realiach europejskiego wymiaru ucze-

nia się przez całe życie wymaga współpracy wielu 

partnerów społecznych, administracji rządowej 

i samorządowej, instytucji naukowych i oświato-

wych oraz organizacji pozarządowych. Wyzwa-

nia są ogromne. Jako przykład może posłużyć 

edukacja w zakresie korzystania z nowoczesnych 

technologii, zwłaszcza komputera i Internetu. Do-

stęp do informacji oraz możliwość przetwarzania 

ich i przechowywania przyczyniły się do postę-

pu w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy oraz 

edukacji wszystkich grup społecznych, niezależnie 

od miejsca zamieszkania, stopnia mobilności czy 

wieku. Niestety, dane statystyczne dotyczące Pol-
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ski (Główny Urząd Statystyczny, GEMIUS3, Rada 

Monitoringu Społecznego) ujawniają, że osoby 

w wieku poprodukcyjnym nie są przygotowane 

do korzystania z dobrodziejstw przyswajania wie-

dzy i komunikowania się za pomocą cyfrowych 

technik komunikacyjno-informacyjnych. Jedynie 

5% populacji w wieku 65 lat i powyżej potrafi ob-

sługiwać komputer, zaś 4% tej grupy wiekowej 

potrafi korzystać z Internetu.4 Mamy do czynienia 

ze zjawiskiem marginalizacji społecznej i pozba-

wienia znacznej części społeczeństwa możliwości 

korzystania z usług elektronicznych, w tym także 

zyskującej na znaczeniu edukacji na odległość. 

Tworzenie nowych, łatwo dostępnych i coraz 

bardziej atrakcyjnych środowisk edukacyjnych dla 

seniorów jest niewątpliwie ogromnym wyzwa-

niem dla współczesności. Nie tylko dobrobyt ma-

terialny świadczy o jakości życia osób starszych. Na 

zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej osób 

w każdym wieku wpływa możliwość zaspokojenia 

potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu spo-

łecznym, uczenia się, poznawania rzeczy nowych, 

łatwego komunikowania się z ludźmi, w tym z ro-

dziną i przyjaciółmi za granicą a także możliwość 

korzystania z usług dostępnych za pomocą Inter-

netu. Obecnie najbardziej rozpowszechnionymi 

instytucjami, które kształcą seniorów, są Uniwer-

sytety Trzeciego Wieku. Pierwsza tego rodzaju 

placówka powstała we Francji w 1973 roku. Jej 

twórca, profesor nauk społecznych Pierre Vellas, 

założył, że Uniwersytety Trzeciego Wieku winny 

umożliwić uczenie się w podeszłym wieku, zapew-

3 GEMIUS S.A. prowadzi badania rynku internetowego, 
świadczy usługi badawcze, analityczne i doradcze 
dotyczące Internetu.

4 Por. D. Batorski, Uwarunkowania i konsekwencje 
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
w: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 
2007, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007, 
s. 280.

nić starszemu człowiekowi godne miejsce w spo-

łeczeństwie, przygotować kadry specjalistów do 

pracy z seniorami oraz prowadzić badania nad 

medycznymi, prawnymi i psychospołecznymi pro-

blemami starości. Stworzona przez niego instytu-

cja zainspirowała dynamiczny rozwój Uniwersyte-

tów Trzeciego Wieku w wielu państwach świata. 

W połowie lat 70. UTW powstały m.in. w Polsce, 

Hiszpanii, Belgii, Kanadzie, Brazylii i we Włoszech. 

W Polsce pierwszy UTW powstał w Warsza-

wie w 1975 roku. Obecnie sieć tych instytucji 

obejmuje cały kraj, stale się poszerza i zagęszcza. 

W większości UTW są zarejestrowane jako sto-

warzyszenia. Działają w strukturach i pod patro-

natem wyższej uczelni lub są powoływane przez 

stowarzyszenia bądź instytucje prowadzące dzia-

łalność popularnonaukową. Do podstawowych 

celów Uniwersytetów Trzeciego Wieku należą: 

upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych; akty-

wizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fi-

zyczna osób starszych; poszerzanie wiedzy i umie-

jętności seniorów; ułatwianie kontaktów z takimi 

instytucjami, jak służba zdrowia, ośrodki kultury, 

ośrodki rehabilitacyjne i inne; angażowanie słu-

chaczy w aktywności na rzecz otaczającego ich 

środowiska oraz podtrzymywanie więzi społecz-

nych i komunikacji międzyludzkiej wśród senio-

rów. Treści ofert edukacyjnych wynikają z potrzeb 

intelektualnych uczestników kursów, wykładów 

i innych przedsięwzięć oświatowych. Programy 

obejmują zagadnienia mieszczące się w obrębie 

nauk humanistycznych, społecznych, biologiczno- 

-medycznych, matematycznych, czy nauczania ję-

zyków obcych. 

Obok Uniwersytetów Trzeciego Wieku na 

rzecz zaspokojenia potrzeb edukacyjnych star-

szych mieszkańców wsi i miast działają także inne 

instytucje i organizacje społeczne. Nie sposób 
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wymienić wszystkie, albowiem wraz z rosnącym 

zapotrzebowaniem na edukację seniorów, rośnie 

liczba oferentów. Są wśród nich tzw. Kluby Senio-

rów, Domy Kultury, organizacje kobiece, ale także 

coraz częściej muzea, biblioteki, teatry i inne insty-

tucje kulturalno-oświatowe, które odpowiadają 

na różnorodne potrzeby poznawcze, kulturalno-

oświatowe i społeczne pokolenia ludzi starszych.

Zmiany w strukturze demograficznej na świe-

cie, proces starzenia się społeczeństw sprowoko-

wał – obok rozwoju instytucji edukacyjnych lub 

oferujących innego rodzaju usługi na rzecz osób 

starszych – także rozkwit nowych dyscyplin na-

ukowych oraz określone działania na płaszczyźnie 

politycznej.

Coraz więcej badaczy podejmuje problema-

tykę przygotowania osób dorosłych do emerytu-

ry i starości, kreatywności, twórczości w wieku 

podeszłym czy różnorodnych form zaspokajania 

ich potrzeb w sferze kultury, oświaty i komuni-

kacji społecznej. Dyscypliną naukową zajmującą 

się badaniem wszelkich aspektów biologicznego, 

psychologicznego i społecznego starzenia się, jest 

gerontologia. Interesuje się ona także kulturowo-

społeczną, polityczną oraz ekonomiczną stroną 

starzenia się. Obszar badań gerontologicznych 

obejmuje w zasadzie całokształt zjawisk, uwa-

runkowań, czynników oraz aspektów życia ludzi 

starzejących się i starych, istotnych dla poznania 

procesu starzenia się. Starość jest procesem tak 

złożonym, że trudno go badać i poznać w obrębie 

jednej dyscypliny naukowej. Gerontologia współ-

pracuje z wieloma dyscyplinami przyrodniczymi 

i społecznymi: biologią, medycyną, psychologią, 

socjologią, polityką społeczną, demografią, eko-

nomią i pedagogiką. Jej integralnymi częściami są: 

gerontologia społeczna oraz geragogika, geronto-

pedagogika. 

Gerontologia społeczna bada społeczne przy-

czyny i następstwa starzenia się społeczeństw, 

psychologiczne uwarunkowania starzenia się jed-

nostek, postawy społeczne wobec ludzi starych, 

ich pozycję w społeczeństwie, style życia i charak-

ter aktywności. Gerontolodzy społeczni podejmu-

ją problematykę profilaktyki chorób wieku pode-

szłego oraz opracowują programy opieki, pomocy 

i usług w ramach polityki społecznej. Geragogika 

bada procesy kształcenia i uczenia się ludzi sta-

rych. Obok pedagogiki i andragogiki, jest nauką 

badającą pewien cykl edukacji jednostki w ukła-

dzie rozwojowym. Zarówno gerontologii społecznej, 

jak i geragogice przyświeca jeden cel: rewitalizacja 

i zwiększenie sił życiowych człowieka oraz maksy-

malizacja satysfakcji i radości w późnej fazie życia. 

Nauka wzbogaca wiedzę teoretyczną na temat 

starzenia się i starości, tworzy podwaliny polity-

ki społecznej i programy kształcenia specjalistów 

rozmaitych dyscyplin, pracujących na rzecz osób 

starszych, geriatrów, gerontologów społecznych, 

gerontopsychologów, pielęgniarek geriatrycz-

nych, pracowników socjalnych, opiekunów spo-

łecznych, pedagogów i wielu innych.

Współcześnie polityka wobec ludzi starszych 

staje się coraz bardziej istotnym obszarem polityki 

społecznej Unii Europejskiej. Działania podejmo-

wane w obrębie tej polityki mają na celu wszech-

stronną kompensację kurczących się w starszym 

wieku możliwości samodzielnego zaspokajania 

potrzeb biologicznych, psychicznych i społecz-

nych. Szereg rekomendacji odnośnie pożądanego 

kierunku rozwoju polityki wobec osób starszych 

sformułowała ONZ. W 1990 roku ustanowiła dzień 

1 października Międzynarodowym Dniem Osób 

Starszych, zaś w 1993 roku Zgromadzenie Naro-

dowe ONZ proklamowało obchody Międzynaro-

dowego Roku Seniorów na rok 1999. Akcje zre-
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alizowane pod hasłem „Społeczeństwo otwarte  

– dla wszystkich pokoleń” zaowocowały licznymi 

konstruktywnymi debatami na temat problemów 

ludzi starszych. Lata 1991–2000 ogłoszono Deka-

dą Ludzi Starych. 

Także Unia Europejska zajmowała się niejedno-

krotnie położeniem osób starszych. Już w latach 

80. zostały podjęte specjalne uchwały w sprawie 

sytuacji i problemów osób w podeszłym wieku 

(1982), w sprawie usług dla osób starszych oraz 

środków wspólnotowych dla poprawienia sytu-

acji osób starszych (1986). Nie sposób wymienić 

wszystkie uchwały odnośnie sytuacji starszego po-

kolenia, niemniej dotyczyły one wszelkich aspek-

tów społecznego funkcjonowania ludzi w pode-

szłym wieku. Utworzono szereg instrumentów 

prawnych oraz podjęto inicjatywy, które wpraw-

dzie nie dotyczyły bezpośrednio seniorów, jednak 

wywierały wpływ na ich sytuację, np. programy 

ukierunkowane na osoby niepełnosprawne, na 

rzecz zwalczania biedy oraz równego traktowa-

nia kobiet i mężczyzn w systemach ubezpieczenia 

społecznego. 

Komunikat Komisji Europejskiej z 1990 roku 

w sprawie osób w podeszłym wieku stworzył pod-

waliny wspólnotowych programów działania na 

ich rzecz, zgodnie z zasadą pomocniczości. W la-

tach 1991–1993 zrealizowano pierwszy wspólno-

towy program działania na rzecz osób starszych. 

Rok 1993 ogłoszono Europejskim Rokiem Osób 

Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 

Wspieranie procesu integracji starszego pokole-

nia z ogółem społeczeństwa oraz solidarności po-

między generacjami stało się istotnym elementem 

polityki Komisji Europejskiej wobec kwestii starze-

nia się społeczeństwa. Utworzona w 1991 roku 

przez Komisję Europejską Grupa Łącznikowa ds. 

Osób Starszych zajęła się ochroną interesów osób 

starszych poprzez wspieranie dialogu na płasz-

czyźnie europejskiej z organizacjami reprezentują-

cymi osoby starsze w poszczególnych państwach 

członkowskich, stając się ciałem opiniodawczym 

dla KE we wszystkich sprawach z zakresu ochrony 

interesów osób starszych. W kwietniu 2009 roku 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz 

krajowe i lokalne władze świętowały 29 roczni-

cę pierwszego Europejskiego Dnia Solidarności 

pomiędzy Pokoleniami. Drugi Europejski Dzień 

Solidarności pomiędzy Pokoleniami w 2010 roku 

zostanie włączony do programu ramowego Eu-

ropejskiego Roku Walki z Biedą i Wykluczeniem 

Społecznym. Kolejne obchody Europejskiego Roku 

Wolontariatu w 2011 roku oraz Europejskiego 

Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności po-

między Pokoleniami w 2012 roku świadczą o tym, 

że Unia Europejska poświęca coraz więcej uwagi 

populacji osób starszych. 

Rosnące zainteresowanie problematyką senio-

rów potwierdzają działania realizowane w ramach 

programu Grundtvig, dotychczas głównie w ra-

mach Projektów Partnerskich Grundtviga (akcja 

zdecentralizowana programu Grundtvig) i Projek-

tów Wielostronnych (akcja scentralizowana). Od 

roku 2009 program Grundtvig został poszerzony 

o kilka nowych akcji, w tym o Projekty Wolontaria-

tu Seniorów służące pokoleniu ludzi w podeszłym 

wieku. Projekty Wolontariatu Seniorów zakłada-

ją współpracę dwóch organizacji partnerskich 

z dwóch krajów europejskich, w ramach realiza-

cji wolontariatu za granicą dla osób 50+. Senio-

rzy mają możliwość wyjazdów na 3–8 tygodni do 

pracy wolontariackiej w kraju partnera oraz dzie-

lenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościa-

mi i wiedzą z lokalną społecznością. Współpraca 

organizacji partnerskich trwa dwa lata i dotyczy 

przygotowania seniorów oraz organizacji pobytu, 
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jak i specyficznego obszaru wolontariatu. Realiza-

cja projektu jest okazją do uczenia się zarówno dla 

wyjeżdżających seniorów, jak i dla samych organi-

zacji partnerskich. 

Dotychczasowi beneficjenci programu Grundtvig, 

organizacje seniorów oraz seniorzy bezpośrednio 

uczestniczący w realizowanych przedsięwzięciach 

edukacyjnych, autorzy artykułów zawartych w ni-

niejszej publikacji nie pozostawiają cienia wątpli-

wości co do tego, że współpraca na płaszczyźnie 

europejskiej wniosła w ich życie wiele cennych 

wartości, pozwoliła doznać nowych doświadczeń 

i niezapomnianych wrażeń, przynosząc jednocze-

śnie wymierne korzyści uczestniczącym w projek-

tach instytucjom.

W wymiarze indywidualnym autorzy artykułów 

podkreślają przede wszystkim walor edukacyjny 

uczestnictwa w przedsięwzięciach o zasięgu mię-

dzynarodowym. Wydaje się, że w zrealizowanych 

projektach urzeczywistniono w optymalny niemal 

sposób ideę edukacji międzykulturowej. Ma ona 

przecież prowadzić do „kształtowania jednostki 

zdolnej do refleksyjnego, krytycznego myślenia, 

stosowania posiadanej wiedzy, oceniania dzia-

łań z punktu widzenia kryteriów etycznych oraz 

do zachowania równowagi pomiędzy indywidu-

alną, moralną autonomią, a społeczną odpowie-

dzialnością i zaangażowaniem na rzecz innych.”5 

Uczestnicy projektów programu Grundtvig zostali 

zainspirowani do krytycznej refleksji nad własną 

kulturą i otworzyli się na dialog z innymi, niezna-

nymi im dotąd kręgami kulturowymi w Europie. 

Edukacja międzykulturowa, rozumiana jako 

ogół wzajemnych wpływów i oddziaływań jednostek, 

grup, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, umoż-

5 Z. Kwieciński, Pluralizm – pedagogiczną szansą, 
czy brzemieniem?, w: Z. Kwieciński, L. Witkowski 
(red.), Spory o edukację; dylematy i kontrowersje we 
współczesnych pedagogiach: zbiór, Toruń 1993, s. 405.

liwiła seniorom stanie się w pełni świadomymi 

i twórczymi członkami wspólnoty rodzinnej, lokal-

nej, regionalnej, wyznaniowej, narodowej, konty-

nentalnej, kulturowej i globalnej, a także uczyniła 

ich zdolnymi do aktywnej samorealizacji własnej 

tożsamości.6 Równie wymierną korzyścią wynika-

jącą z uczestnictwa w projektach jest wszechstron-

ny rozwój kompetencji, tak językowych, w zakresie 

nowoczesnych technologii informacyjno-komuni-

kacyjnych, jak i kompetencji obywatelskich. Wy-

rażają się one przez wzrost poziomu wiedzy na 

temat politycznych, społecznych i gospodarczych 

aspektów funkcjonowania państwa i Unii Europej-

skiej oraz poprzez aktywne uczestnictwo w różno-

rodnych procesach zachodzących w środowiskach 

lokalnych, na płaszczyźnie regionalnej i krajowej, 

ale też europejskiej. Udział w międzynarodowych 

projektach pozwolił także na odkrycie nowych 

zainteresowań i pasji, które nadają treść życiu 

w starości, otwierają nowe drogi i możliwości po-

znania, działania i współtworzenia. Równie ważne 

są powstałe więzi międzyludzkie w kraju i w ob-

rębie zjednoczonej Europy, poczucie solidarności 

między seniorami, ale także, jako wynik dialogu, 

lepsze zrozumienie między przedstawicielami róż-

nych generacji i większa wrażliwość społeczna na 

kwestie związane ze starzeniem się i starością. 

Również w perspektywie instytucjonalnej ko-

rzyści z udziału w projektach finansowanych w ra-

mach programu Grundtvig są widoczne, jedno-

znaczne i niepodważalne. Przede wszystkim liczy 

się prestiż i wzbogacona oferta edukacyjna dla 

osób starszych, co przekłada się na wzrost zain-

teresowania tą ofertą w regionie i kraju, większy 

autorytet w dialogu z partnerami społecznymi 

6  J. Nikitorowicz, Idea edukacji międzykulturowej w dobie 
globalizacji i regionalizacji, w: F. Bereźnicki, K. Denek 
(red.), XI Tatrzańskie seminarium naukowe, Zakopane 
2005, s. 49.
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oraz wiedzę i doświadczenie wyniesione z kon-

taktów z podobnymi organizacjami europejskimi, 

stanowiące nieoceniony kapitał na przyszłość. Wy-

miana doświadczeń na tematy nurtujące europej-

ską edukację dorosłych, jak przykładowo pytania 

o sposoby aktywizacji intelektualnej i społecznej 

ludzi w podeszłym wieku, motywacje do podej-

mowania wysiłków edukacyjnych czy efektyw-

ne metody pracy oświatowej z ludźmi starszymi, 

owocuje wyższą jakością w sferze organizacji i dy-

daktyki procesów nauczania – uczenia się. Właśnie 

o korzyściach z realizacji projektów dla instytucji 

i jednostek traktują poszczególne artykuły. War-

to się z nimi zapoznać, ponieważ są przekonujące 

i wiarygodne, napisane przecież przez osoby, któ-

re tych korzyści doświadczyły osobiście. Sądzę, że 

ta unikatowa publikacja może mieć wielką moc 

sprawczą. Przekona te wszystkie instytucje i oso-

by, które dotychczas wahały się, by dołączyć do 

coraz liczniejszego grona beneficjentów progra-

mu Grundtvig. Od nas zależy, jaka będzie starość: 

„Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą 

roku, tak i starość może być najlepszym okresem 

życia, w którym się osiąga życiową mądrość i czuje 

prawdziwy smak życia, a to, co się w życiu przeży-

ło, daje poczucie rzetelnego dzieła...”7

Ewa Przybylska
Warszawa, czerwiec–lipiec 2009

7  A.I.T. Kępiński, w: A.A. Zych, Leksykon gerontologii, 
Kraków 2004, s. 47.

Notka biograficzna

Profesor Ewa Przybylska
Pełni funkcję kierownika Pracowni Edukacji  

Dorosłych w Katedrze Socjologii Edukacji  
i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk 
Pedagogicznych UMK w Toruniu. Jest dy-
rektorem Przedstawicielstwa Instytutu 
Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego 
Związku Uniwersytetów Ludowych na Euro-
pę Środkowo-Wschodnią.  
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Prezentacja partnerów projektu „ICT jako narzędzie aktywizacji edukacyjnej osób starszych”(ze Szwecji, Łotwy i Polski) na spotkaniu  w Akademii Pełni Życia w Krakowie, 2008

Akademia Pełni Życia jest krakowskim stowa-

rzyszeniem działającym od 2002 roku na rzecz 

osób w średnim i starszym wieku. Naszym ce-

lem jest poprawa jakości życia ludzi z tej grupy 

wiekowej poprzez jak najszerzej rozumianą edu-

kację oraz twórcze organizowanie czasu wolne-

go. Nasza specjalność to kursy komputerowe dla 

starszych; mamy na tym polu ogromne doświad-

czenie i własny dorobek, w tym pierwszy w Pol-

sce podręcznik obsługi komputera dla seniorów. 

Organizujemy też szkolenia językowe, wykłady 

i seminaria, treningi pamięci, warsztaty plastycz-

ne, taneczne, działa u nas klub filmowy i teatralny, 

salonik literacki, odbywają się wycieczki, spotka-

nia z ciekawymi ludźmi, dyskusje, ale też zwykłe 

spotkania towarzyskie. 

Wszystkie zajęcia w Akademii są inicjowane, 

organizowane lub przynajmniej współorganizo-

wane przez samych seniorów. Ludzie przychodzą 

z własnymi pomysłami, potrzebami, których długo 

nie mogli zrealizować – a my im mówimy: chcesz 

to zrób, a my ci pomożemy. 

Bardzo często się zdarza, że 

jedna i ta sama osoba jest zarów-

no słuchaczem, nauczycielem, jak 

i działaczem, osobą zarządzającą 

Akademią. Tak jest w przypadku 

Marii (lat 61), która jest członki-

nią Zarządu, instruktorką kompu-

terową (nauczyła się wszystkiego 

w Akademii od zera), ale też słu-

chaczką, uczestniczką wielu zajęć.

Z programem Grundtvig zetknę-

liśmy się po raz pierwszy w listopa-

dzie 2002 roku na organizowanym 

przez Małopolski Instytut Kultury 

w Krakowie spotkaniu z przedstawi-

cielką Narodowej Agencji Prog-

ramu Socrates-Grundtvig, gdzie 

usłyszeliśmy między innymi o moż-

liwości ubiegania się o dofinan-

sowanie projektu partnerskiego.  

Oni są tacy sami jak my!
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W roku 2003 opra-

cowaliśmy kon-

cepcję naszego 

pierwszego mię-

dzynarodowego 

projektu o nazwie 

www-piękny-wiek 

i zaczęliśmy szukać 

partnerów. Ponie-

waż brakowało 

nam doświadcze-

nia w działaniach 

międzynarodowych, a chyba też i odwagi, posta-

nowiliśmy – mimo, że pomysł i koncepcja projektu 

była nasza – znaleźć partnera, który podjąłby się 

roli koordynatora tego projektu. Dzięki pomocy 

Urzędu Marszałkowskiego Krakowa znaleźliśmy 

naszego koordynatora – Centrum Edukacji Doros-

łych z Danii. 

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 

2004 roku. Jego celem była międzynarodowa wy-

miana doświadczeń na temat przybliżania techniki 

komputerowej ludziom starszym, obejmująca ta-

kie tematy jak: efektywne metody zachęcania se-

niorów do rozpoczęcia nauki, metodyka naucza-

nia, wymiana dobrych praktyk, korzyści płynące 

z przybliżania seniorom techniki komputerowej, 

nawiązanie trwałej sieci kontaktów pomiędzy na-

uczycielami i uczniami z krajów partnerskich itp. 

Projekt był zaplanowany na 3 lata – przyjęto, że 

w każdym kolejnym roku dołączą nowi partnerzy. 

I tak w pierwszym roku krajami partnerskimi były: 

Dania, Polska, Finlandia, Litwa i Anglia, w drugim 

odpadła Anglia, a dołączyły Węgry i Hiszpania, 

w trzecim odpadła Dania, a dołączyły Czechy. 

Kraje partnerskie były bardzo zróżnicowane nie 

tylko pod względem kulturowym i społecznym, 

ale też pod względem struktury systemu kształce-

nia dorosłych oraz 

rozwoju technik 

komunikacyjno-

informacyjnych, 

a w szczególności 

wykorzystania ich 

przez seniorów. 

Już w kilka 

miesięcy od roz-

poczęcia projek-

tu okazało się, że 

faktycznie to my, 

a nie oficjalny koordynator duński, koordynuje-

my działania projektu. Wynikało to z tego, że po 

pierwsze projekt był naszym pomysłem, a więc 

w kwestiach merytorycznych byliśmy najbardziej 

kompetentni, po drugie – z gorliwością neofitów 

wkuliśmy na pamięć wszelkie zasady i przepisy 

dotyczące realizacji tego typu projektów i byliśmy 

w tym naprawdę dobrzy. Tak więc na jednogłośny 

wniosek grupy partnerskiej od lutego 2005 roku 

oficjalnie przejęliśmy koordynację projektu. 

Już te kilka miesięcy wystarczyło aby radykalnie 

zmienił się stosunek naszej organizacji do koor-

dynowania pracami w międzynarodowej grupie; 

przekonaliśmy się, że nie ma się czego bać i że 

pomimo braku doświadczenia potrafimy to robić. 

Tego trzeba było po prostu doświadczyć – żad-

ne słowa przed rozpoczęciem przedsięwzięcia nie 

przekonałyby nas o tym. 

W ramach realizacji projektu zorganizowaliśmy 

7 seminariów międzynarodowych z udziałem na-

uczycieli i seniorów-słuchaczy, każde na inny te-

mat, po jednym w każdym z krajów partnerskich. 

Oprócz tych seminariów odbyły się szkolenia z za-

kresu języka angielskiego, 33 spotkania interneto-

we on-line, z których każde miało swój odrębny 

temat oraz spotkania i warsztaty dla seniorów, 

Spotkanie partnerów projektu „www-piękny-wiek”w Pradze, 2006
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podczas których dyskutowano na tematy związa-

ne z projektem, omawiano odbyte wizyty w kra-

jach partnerskich i przygotowywano materiały na 

spotkania on-line.

Dodatkowymi rezultatami projektu było przy-

gotowanie jego strony internetowej i opracowanie – 

na podstawie doświadczeń wszystkich partnerów 

– uniwersalnego programu nauczania na potrzeby 

kursu podstaw obsługi komputera dla seniorów. 

Ponadto przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy 

dwujęzyczne ulotki promujące projekt oraz współ-

pracę międzynarodową seniorów. Wraz ze słucha-

czami przygotowana także została multimedialna 

prezentacja podsumowująca wszystkie zrealizo-

wane działania.

Oczywiście najważniejsze były wyjazdy do kra-

jów partnerskich. W ciągu 3 lat w 6 grupowych 

wyjazdach zrealizowaliśmy 31 mobilności, w tym 

15 dotyczyło przedstawicieli kadry, a 16 – senio-

rów. To były niezapomniane przeżycia. Dla prze-

ważającej większości uczestników wyjazd w ra-

mach projektu był jedyną możliwością podróży za 

granicę – prywatnie nie podołaliby temu ani finan-

sowo, ani pod względem organizacyjnym. 

Każdy wyjazd to było wydarzenie, do którego 

seniorzy przygotowywali się z dużą starannością, 

czytali przewodniki, zapoznawali się z historią 

i kulturą odwiedzanego kraju, wspólnie dyskuto-

wali, co powiedzieć o naszym kraju, co przywieźć 

w upominku – a przy tej okazji bardzo dużo się 

uczyli. Naprawdę wątpię, czy tak dużą dawkę wie-

dzy dałoby się przyswoić „na sucho” bez tej silnej 

motywacji, jaką dawała perspektywa wyjazdu.

Wszystkie spotkania przebiegały w bardzo miłej 

atmosferze. Gospodarze przekazywali nam infor-

macje o swojej pracy, osiągnięciach i problemach, 

był czas na zwiedzanie, ale przede wszystkim na 

bezpośrednie spotkania z rówieśnikami z innych 

krajów. Wbrew pozorom trudności językowe nie 

stanowiły problemu, przeciwnie – były elementem 

integrującym. Można było sobie powiedzieć: to 

nie tylko ja mam kłopoty z angielskim i od razu 

poczuć się bardziej swobodnie. Komunikacja przy 

której trzeba się natrudzić sprawia więcej satys-

fakcji i radości, a ile przy tym było śmiechu! Oka-

zało się też, że znajomość języka rosyjskiego po-

wszechna w tym pokoleniu bardzo się przydała 

– można było porozumieć się z seniorami z daw-

nego bloku wschodniego i trochę zaimponować 

tym z Zachodu: Wy co prawda znacie lepiej an-
gielski, ale zobaczcie, że my też coś umiemy!

Niezwykle ważne i owocne okazało się mak-

symalne włączenie starszych słuchaczy w udział 

i przygotowanie międzynarodowego spotkania 

w Krakowie, na które przyjechało wyjątkowo 

dużo gości. Seniorzy nagle zobaczyli, że pewne 

umiejętności, którymi w stechnicyzowanym, pę-

dzącym w zawrotnym tempie świecie nie można 

już zaimponować młodym ludziom, okazały się 

bardzo cenne i przydatne. Można było pochwalić 

się znajomością historii Polski i Europy, opowie-

dzieć gościom ciekawe historie o Krakowie, których 

nie przeczytaliby w przewodnikach, poczęstować  

własnoręcznie upieczonym ciastem chwalonym pod 

niebiosa. Poczuć się kimś ważnym i potrzebnym. 

Jest u nas w Akademii żelazną zasadą, że po 

powrocie z zagranicy – niezależnie, czy była to 

wizyta partnerska, seminarium kontaktowe, kurs 

doskonalenia zawodowego, czy wizyta przygo-

towawcza – jego uczestnicy organizują spotkanie 

otwarte dla wszystkich seniorów, podczas które-

go dzielą się wrażeniami z pobytu. Na takim spot-

kaniu podstawowym punktem programu zawsze 

jest samodzielnie przygotowana przez wyjeżdża-

jących prezentacja multimedialna ze zdjęciami i in-

formacjami o danym kraju, regionie oraz celach 
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i przebiegu wizyty. Oczywiście po prezentacji nas- 

tępuje swobodna dyskusja, opowiadanie o oso-

bistych wrażeniach i mnóstwo pytań ze strony 

słuchaczy. Możliwość dowiedzenia się od osób 

wyjeżdżających, jak to jest „naprawdę”, jest nie-

zwykle ważna – i to nie tylko dla tych, którzy przy-

gotowują się do następnego wyjazdu.

Spotkania te pozwoliły bardzo wyraźnie za-

obserwować, jak zmieniały się postawy seniorów 

– nie tylko tych bezpośrednio uczestniczących 

w projekcie – wobec integracji europejskiej, po-

cząwszy od rozpoczęcia współpracy międzyna-

rodowej takich organizacji jak nasza, aż do mo-

mentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Najlepszą ilustracją tych przemian są trzy wypo-

wiedzi uczestniczek wyjazdów, które niejako sta-

nowiły podsumowanie każdego roku projektu. 

Oni są tacy sami jak my! – tak powiedziała 

Maryla (lat 67) po spotkaniu międzynarodowym, 

które organizowaliśmy w Krakowie w pierwszym 

roku projektu. Musimy pamiętać, że osoby star-

sze należą do pokolenia, które nie miało szans na 

podróże zagraniczne, u których znajomość języ-

ków obcych czy rzetelna wiedza na temat tego, 

co dzieje się w innych krajach Europy, w szczegól-

ności zachodnich, była bardzo ograniczona. Prze-

miana ustrojowa i otwarcie granic w przypadku 

tego pokolenia nie zmieniły tak wiele. Co prawda 

przeciętny Polak mógł już swobodnie podróżować 

po Europie i świecie, ale nie miał za co i nie wie-

dział, jak się za to zabrać organizacyjnie – brak 

znajomości języka zachodniego (rosyjski to za 

mało) i zupełny brak doświadczenia w zwiedzaniu 

świata wstrzymywały średnie i starsze pokolenia 

Polaków przed podejmowaniem prób wyjazdów. 

A tam, gdzie nie ma wiedzy rodzą się, nie zawsze 

prawdziwe, wyobrażenia i obawy. Ze strzępów in-

formacji powstał więc obraz zachodniego emery-

ta: zamożnego, pewnego siebie, wyjeżdżającego 

na wczasy za granicę, nie za bardzo zajmującego 

się wnukami i rodziną, a więc osoby bardzo róż-

nej od polskiego seniora. Gdy doszło do bezpo-

średniego spotkania, okazało się, że rówieśników 

z Danii czy Finlandii też boli kręgosłup, mają kło-

poty z wnukami, a czasem nawet problem z za-

płaceniem za prąd, oraz że choć teraz nieźle ra-

dzą sobie z komputerem, to na początku byli tak 

samo przestraszeni jak my. Okazało się po prostu, 

że wspólnych elementów jest znacznie więcej niż 

tych różniących. Europa przestała być już taka nie-

znana czy nawet groźna, seniorzy zaczęli z więk-

szą ciekawością i odwagą patrzeć przed siebie. 

W drugim roku projektu po wizycie w Finlandii, 

gdzie mieszkaliśmy w pięknym hotelu i podejmo-

wały nas na bankietach władze miasta, usłysza-

łam od Zofii (lat 70): Nie sądziłam, że dożyję takiej 
chwili! I znów musimy pamiętać, że w większości 

przypadków ludzie starsi żyją w przekonaniu, że 

są już nie ważni, że nie warto nic dla nich robić i że 

wszystko jest już za nimi. Dodatkowo skromne 

środki finansowe starczające zaledwie na przeży-

cie utwierdzają ich w tym przekonaniu. Jakże czę-

sto na początku naszej działalności przy zapisach 

na kurs komputerowy słyszeliśmy: ...a może szko-
da dla mnie tego miejsca, może komuś młodsze-
mu to jest bardziej potrzebne. Niestety zdarza się, 

że rodzina, a nawet świat dokoła potwierdzają tę 

opinię – wszystko jest przecież dla młodych. I nag-

le taka osoba po pierwsze wyjeżdża za granicę, 

co samo w sobie już stanowi ogromną nobilitację 

zwłaszcza w oczach rodziny i najbliższego otocze-

nia, po drugie leci samolotem i mieszka w przy-

zwoitych hotelach, co w niektórych przypadkach 

jest pierwszym w życiu tego typu doświadcze-

niem, a po trzecie – jest przyjmowana z wszelkimi 

honorami. Może więc nie jestem tak nieważna, 
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może jest jeszcze coś przede mną – pomyślała 

jedna z uczestniczek wyjazdu. Europa już nie tyl-

ko nie przeraża, ale przeciwnie, pozwala nabrać 

pewności siebie, a tam gdzie jest pewność siebie 

pojawia się chęć do działania.

Przychodzi trzeci rok projektu, a w nim czas na 

refleksje, którą tak podsumowała jedna z uczest-

niczek: Skoro oni, to czemu nie my. Skoro senio-

rzy w krajach zachodnich mogą uczyć się języków, 

zgłębiać bardziej zaawansowane tajniki kompu-

tera, włączać się w życie społeczne, to przecież 

my też tak możemy. Ale w grupie 

partnerskiej były też kraje zza naszej 

wschodniej granicy, w których aktywi-

zacja seniorów dopiero raczkowała – 

Skoro więc my, to czemu nie oni. Sko-

ro my mamy już opracowane metody 

nauczania seniorów podstaw kom-

putera i własny podręcznik, to czemu 

nie przekazać tego kolegom z Litwy – 

niech oni też zaczną. Seniorzy przeko-

nali się, że mogą zarówno dostać coś 

od wspólnej Europy, jak i wnieść coś 

wartościowego do niej.  

Wyjazd za granicę stanowi dla 

osób starszych ogromną atrakcję – 

zwykle chciało pojechać więcej osób 

niż byliśmy w stanie zabrać. Wybór 

uczestników, który zawsze powierza-

liśmy samym seniorom, stał się takim małym ćwi-

czeniem demokracji i współpracy w grupie, gdzie 

zasady były jasno określone i wszystko odbywało 

się jawnie. To naprawdę ważne dla tego pokole-

nia, przyzwyczajonego do obyczaju z poprzedniej 

epoki, że atrakcyjne rzeczy się „załatwia”.

Prócz wyjazdów zagranicznych najbardziej fas-

cynującym elementem projektu były wspólne spo-

tkania nauczycieli i seniorów realizowane on-line 

przy użyciu różnych komunikatorów interneto-

wych (najpierw chatroomu potem Skypa i MSN). 

Każdy z partnerów działał inaczej w zależności od 

własnych możliwości i zaawansowania kompute-

rowego. W krajach zachodnich uczestnicy siedzieli 

przy własnych komputerach, często w domu, na 

Litwie i Węgrzech był to często tylko koordynator 

plus jeden słuchacz, u nas ze względu na bardzo 

duże zainteresowanie i słabe kompetencje senio-

rów, tak językowe jak i komputerowe, zorgani-

zowaliśmy to inaczej. Grupa uczestników – na 

ogół było to 20-30 osób – korzystała z kompute-

ra i rzutnika, który na dużym ekranie wyświetlał 

obraz z monitora. Mieliśmy też do dyspozycji tłu-

macza. Temat spotkania był znany wcześniej, np. 

„Mój pierwszy kontakt z komputerem”, „Zwy-

czaje świąteczne”, „Nasze najpiękniejsze miasta” 

itp. Seniorzy z wyprzedzeniem przygotowywali 

materiały odnoszące się do głównego tematu, 

a w trakcie spotkania wspólnie (o dziwo dość 

Uczestnicy projektu „www-piękny-wiek” na spotkaniu partnerskim w Pradze, 
Czechy, 2006
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sprawnie i zgodnie) ustalali wypowiedzi. Najbar-

dziej emocjonujące były jednak pierwsze minuty 

kiedy o uzgodnionej godzinie na ekranie pojawia-

ły się przywitania z kolejnych krajów (O zobacz, 
zobacz Finowie już są!). Na początku dla senio-

rów, którzy przecież nie spotykali się powszech-

nie z tego typu możliwościami technicznymi, sam 

fakt bezpośredniego, żywego kontaktu z grupą 

osób z innych krajów był fascynujący – wszyscy 

chcieli to zobaczyć na własne oczy. Z czasem tak 

się oswoili, że pod koniec projektu spotkania te 

odbywały się w bardziej kameralnych grupkach 

zainteresowanych konkretnym tematem. Zaczęły 

się tworzyć przyjaźnie, ludzie wymieniali się prze-

pisami kulinarnymi, zdjęciami wnuków, zrobili się 

bardziej otwarci, ciekawi życia innych. Okazało się 

nagle, że niezwykle potrzebne są umiejętności po-

sługiwania się narzędziami internetowymi i znajo-

mość języka, że tego po prostu trzeba się nauczyć, 

nie zastanawiając się, czy jest się na to za starym 

czy nie. Udział w projekcie pokazał seniorom sens 

dalszej nauki i stworzył potężną, bo wynikają-

cą z rzeczywistych potrzeb, motywację. Co roku 

musieliśmy uruchamiać więcej grup angielskiego 

i kursów komputerowych. Seniorzy zobaczyli też, 

że i oni mogą skorzystać z nowoczesnych narzę-

dzi komunikacyjnych, że i dla nich stają się one 

przydatne. 

Oficjalne działania i rezultaty to jednak nie 

wszystko. Projekt stanowił bowiem niezwykle 

barwną mozaikę kultur, doświadczeń, sytuacji, 

poglądów i postaw, która pokazała nam wszyst-

kim, że nawet najbardziej ugruntowane i pewne 

oceny czy opinie w innym kontekście kulturo-

wym lub cywilizacyjnym zmieniają się, tracą swoją 

ostrość, że cały czas trzeba być otwartym, wrażli-

wym na innych, ich uczucia i poglądy, ale też, że 

pomimo wszystkich różnic mamy pewne wspólne 

ludzkie mianowniki: tolerancję na innych i empa-

tię – gotowość do niesienia pomocy. 

Pamiętam, jak bardzo oburzyła się duńska słu-

chaczka w trakcie dyskusji nad sposobem naucza-

nia seniorów, kiedy mówiliśmy o tym, że trzeba 

stosować wolniejsze tempo, stworzyć osobiste 

relacje ze słuchaczami, używać zrozumiałego języ-

ka. Nie życzę sobie, aby traktowano mnie jak nie-
pełnosprawną! – mówiła podniesionym głosem 

– przychodzę na kurs po to żeby nauczyć się kon-
kretnej rzeczy, a nie zaprzyjaźniać z instruktorem.

Dopiero wypowiedzi seniorów z Litwy, Polski, 

Węgier uświadomiły jej jak bardzo sytuacja, a co 

za tym idzie potrzeby seniorów z różnych kra-

jów różnią się; że to, co dla niej jest obrazą dla 

innych staje się tak potrzebnym 

dowodem zrozumienia i sympa-

tii. Praktyczny trening tolerancji, 

otwartości, zrozumienia stanowi-

ska innych, nawet gdy jest ono 

tak różne od naszego – to jeden 

z głównych efektów takich pro-

jektów, choć nie wpisujemy go do 

planu pracy. 

Często jest też tak, że doty-

kalne poznanie sytuacji i innych, 

a przecież takich samych jak my 

ludzi, naszych rówieśników, pobu-

dza spontaniczne odruchy ludzkiej 

pomocy i solidarności. I tak było 

w tym projekcie: kiedy okazało się, 

że Litwini zrobili błąd w budżecie 

i nie mają środków na podróż do 

Krakowa, Duńczycy kupili im bile-

ty, a my zapłaciliśmy za wszystkie 

posiłki. Inny przykład: organizacja 

z Litwy nie prowadziła kursów 

komputerowych, nie mieli sprzętu 
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i nie wiedzieli jak to zorganizować. Dowiedziaw-

szy się o tym, Duńczycy zupełnie spontanicznie, na 

własny koszt przekazali im używane, ale bardzo 

dobre komputery, a nasza organizacja materiały 

szkoleniowe, w tym nasz podręcznik obsługi kom-

putera dla seniorów. Jakaż to była radość i satys-
fakcja, gdy pod koniec projektu dostaliśmy wspa-
niały list z Kowna: Dziś właśnie ruszyły pierwsze 
kursy komputerowe dla seniorów, przetłumaczyliś- 
my wasz podręcznik. Dziękujemy!!

Spotkania w ramach projektu sprawiły, że 

seniorzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej 

o krajach partnerskich, o tym jak tam żyją ludzie, 

a zwłaszcza ich rówieśnicy, że odległe i nieznane 

kraje stały się im w pewien sposób bliskie. Jakże 

ogromną przyjemność sprawiła nam prośba Fi-

nów, abyśmy pozostali u nich dłużej i opowiedzieli 

na większym forum (zorganizowali spotkanie dla 

ponad 150 osób) o naszym kraju, mieście i orga-

nizacji. 

Realizując projekt międzynarodowy, seniorzy 

stopniowo dostrzegli realne korzyści, jakie wypły-

nęły z przyłączenia Polski do Unii Europejskiej. Jak 

powszechnie wiadomo poparcie tej grupy wieko-

wej dla akcesji nie było zbyt duże. Emerytur nam 

nie podniosą, a wyjechać i tak nie mamy za co. 

Co nam emerytom po tej Unii – takie komenta-

rze słyszeliśmy bardzo często. Możliwość naocz-

nego przekonania się, że korzyści jednak są, że 
organizacje seniorskie mogą korzystać z funduszy 
unijnych oraz że można wyjeżdżać za granicę, by 
uczyć się nowych rzeczy, że dzięki takim kontak-
tom i wzorcom, które podpatrzyliśmy u naszych 
sąsiadów, także u nas zacznie się coś zmieniać na 
lepsze w życiu seniorów, przyczyniła się do rady-
kalnej zmiany postaw wobec Unii.

Nie sposób nie wspomnieć takich „oczywis-
tych” efektów projektu, jak znacząca poprawa 
kompetencji językowych, zdolności korzystania 

z komputera i Internetu, umiejętności odnalezie-

nia się w nowych sytuacjach, na lotnisku, w hote-

lu w nieznanym środowisku, dotycząca nie tylko 

seniorów, ale wszystkich osób zaangażowanych 

w projekt. Bardzo znacząca jest też poprawa pa-

mięci i zdolności poznawczych (tak ważna w na-

szym wieku!), której nic tak nie sprzyja jak zróżni-

cowane, nowe środowisko i nowe wyzwania.

Projekty międzynarodowe wzbudzały bardzo 

silną motywację do doskonalenia znajomości ję-

zyków obcych lub podjęcia nauki. Ułatwiły przeła-

mywanie największego problemu w komunikacji, 

jakim był nie tyle brak umiejętności, co ogromny 

strach przed wykorzystaniem tego, co się potrafi, 

przed wypowiedzeniem tych kilku słów w obcym 
Członkowie Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia
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języku. I tu możliwość spotkania rówieśników 
z innych krajów, którzy mają podobne problemy 
stanowiła ogromne wsparcie. 

Pamiętam niezwykłe wzruszenie, którego do-
znałam, gdy w kawiarni, na jednym z europejskich 
lotnisk cytowana już Maryla – osoba bardzo nie-
śmiała – drżącym głosem z ogromną determinacją 
wypowiedziała swoje pierwsze: I would like coffee 
with milk. I ta triumfalna radość na jej twarzy, gdy 
usłyszała w odpowiedzi: Yes, madam. Tego nie da 

się przecenić.

Dobroczynny wpływ projektu na seniorów 

ujawniał się też na innych obszarach – opowiada 

Jolanta (lat 65): (...) w Krakowie zawsze było 

mnóstwo cudzoziemców. Jednak nawet jak 

zauważałam, że potrzebują pomocy nigdy, 

przenigdy nie ośmieliłabym do nich odezwać. 

Teraz, gdy sama uczestniczę we współpracy 

międzynarodowej, wiem jak ważna jest  pomoc 

i życzliwość ze strony „tubylców”, przestałam 

się też bać mówić po angielsku. Kilka dni temu 

Spotkanie partnerów projektu „ICT jako narzędzie aktywizacji edukacyjnej osób starszych” w Krakowie, 2008
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zauważyłam, jak po zmianie trasy tramwaju 

młoda cudzoziemka nie rozumiała co się dzieje; 

podeszłam do niej i wyjaśniłam sytuację, a potem 

pomogłam jej znaleźć właściwy tramwaj. Sprawiło 

mi to ogromną przyjemność, poczułam się 

naprawdę gospodynią w swoim mieście. 

Dla mnie – mówi z kolei Maryla (lat 67) – naj-

ważniejsza była możliwość porównania stan-

dardów życia, systemów edukacji czy świadczeń 

socjalnych, a co najważniejsze – sposobu, w jaki 

traktowani są seniorzy i ich problemy w różnych 

krajach. Zdobycie tej wiedzy pozwoliło mi nie tyl-

ko na znalezienie własnego „miejsca w szeregu” 

we wspólnej Europie, ale również zobaczenie, co 

można i trzeba jeszcze zrobić.

Nie da się też przecenić wpływu, jaki wywiera 

współpraca międzynarodowa na jakość życia se-

niorów, na ich stosunek do samych siebie i wła-

snego życia. Dzięki udziałowi w projekcie ośmieli-

łam się, nie czuję się już taka wyobcowana – mówi 

jedna z uczestniczek. Czuję się młodo, widzę 

przed sobą perspektywy, mam ochotę jeszcze coś 

zrobić – dodaje druga.

Takie osoby nie będą już zapełniały poczekalni 

przychodni lekarskich ani instytucji opieki społecz-

nej. One potrafią zająć się sobą i dodatkowo po-

móc innym.  

Projekt był trudny organizacyjnie, ponieważ 

w jego trakcie zmienił się koordynator, dołączali 

się nowi partnerzy, a odpadali dotychczasowi. 

Ponadto organizacje partnerskie bardzo się 

różniły, słuchacze mieli inne doświadczenia. Ale 

może właśnie dlatego te trzy lata wspólnej pracy 

stały się dla nas fantastyczną szkołą; nie tylko 

zarządzania projektami międzynarodowymi, ale 

również działania w bardzo zróżnicowanej grupie. 

Była to szkoła dialogu i kompromisu. Nauczyliśmy 

się bardzo wiele o krajach partnerskich i wspólnej 

Europie, ale przede wszystkim o nas samych. 

Program pozwolił zarówno nauczycielom 

i działaczom, jak i słuchaczom-seniorom, na 

osobisty rozwój i wypracowanie nowych postaw, 

które śmiało można nazwać w pełni europejskimi. 

Realizowanie działań międzynarodowych po-

łączone z szeroką promocją projektu zwiększyły 

prestiż i wiarygodność naszej organizacji w śro-

dowisku lokalnym. Zaczęły się nami bardziej in-

teresować władze lokalne oraz media, ponieważ 

zawsze mieliśmy coś ciekawego do opowiedze-

nia. To do nas przysyłano polskich i zagranicznych 

gości interesujących się edukacją seniorów. Umie-

liśmy z nimi rozmawiać i, co ważniejsze, mieliśmy 

się czym pochwalić. 

W przypadku działań nowych, pionierskich – 

a bez wątpienia kursy komputerowe dla seniorów 

jeszcze kilka lat temu były za takie uważane –  

niezwykle istotne jest pokazanie społeczności lo-

kalnej, że ten „szalony pomysł” (jak jeszcze w 2003 

roku myślano o naszych działaniach) nie jest jed-

nak taki szalony, że za granicą „robią to już od 

dawna”. To bardzo pomaga w uzyskaniu szerszej 

akceptacji, a co za tym idzie – większego zapału 

i skuteczności w innowacyjnych formach działań.

Pamiętam, jak podczas jednej z konferencji 

Grundtviga skarżyłam się koleżance z Niemiec, że 

w żaden sposób nie możemy zainteresować biz-

nesu naszą działalnością, a ona odpowiedziała: 

(...) cierpliwości, poczekaj, u nas było tak samo, 

a teraz nie mamy z tym problemu, to tylko kwes-

tia czasu. To dodaje otuchy i sprawia, że pomimo 

trudności i przeszkód nie ustajemy w wysiłkach.  

Współpraca międzynarodowa zwiększyła rów-

nież atrakcyjność naszej organizacji dla samych 

seniorów. Wzrosła liczba osób korzystających 

z naszych zajęć. Do zespołu projektowego dołą-

czali nowi seniorzy, którzy, widząc radość i zapał 
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osób biorących już udział w projekcie, uzyskiwali 

dodatkową motywację, „zarażali się” pozytywną 

energią. Dzięki realizacji przedsięwzięcia Akade-

mia była postrzegana jako miejsce, w którym dzie-

je się coś ciekawego, nietypowego, coś, czego nie 

oferują inne instytucje działające na rzecz ludzi 

starszych. Jednak co najważniejsze – na Akade-

mię zaczęto patrzeć, jak na miejsce, gdzie senio-

rów traktuje się bez uprzedzeń, otwierając przed 

nimi nie tylko ciekawe możliwości, ale też stawia-

jąc trudne wyzwania. 

Nawiązanie licznych kontaktów międzynaro-

dowych skutkujące umieszczeniem danych o na-

szej organizacji w różnych bazach danych, sprawi-

ło, że niejako „znaleźliśmy się w Europie”. Już po 

pierwszym roku realizowania projektu zaczęły do 

nas napływać propozycje współpracy. Był to rów-

nież sygnał, że to, co robimy jest interesujące dla 

innych, że nasz dorobek może stać się wkładem 

do wspólnej Europy, że mamy coś do ofiarowania. 

To było naprawdę ważne – przestaliśmy się czuć 

„ubogim krewnym”, który tylko wyciąga rękę, 

aby coś dostać. Nasza ręka przestała być pusta.

Patrząc z perspektywy czasu, można śmiało 

powiedzieć, że ten pierwszy projekt partnerski re-

alizowany w ramach programu Grundtvig stał się 

dla nas pniem, z którego poczęły wyrastać mniej-

sze i większe gałązki, a nawet całe konary dalszej 

współpracy europejskiej. Trudno nam w to uwie-

rzyć, ale od 2004 roku nasza aktywność na forum 

europejskim okazuje się być całkiem znaczna:

Prezentacja Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia na spotkaniu partnerów projektu „www-piękny-wiek” w Haasa w Finlandii, 2006
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 � zrealizowaliśmy jeden 3-letni projekt 

partnerski, jesteśmy w trakcie realizacji dwóch 

kolejnych i już następny złożony w lutym 2009 

roku czeka na rozstrzygnięcie. W ramach tych 

projektów zorganizowaliśmy w Krakowie 3 

spotkania międzynarodowe, a nasi nauczyciele 

i słuchacze odbyli dotychczas aż 9 wyjazdów 

grupowych do krajów partnerskich;

 � 4 osoby z naszego personelu korzystały z ty-

godniowych szkoleń doskonalenia zawodo-

wego za granicą, a kolejne składają wnioski, 

zazwyczaj z sukcesem;

 � rozpoczynamy realizację projektu Warsztaty 

Grundtviga w ramach zupełnie nowej akcji 

Grundtviga;

 � złożyliśmy też wniosek w ramach innej nowej 

akcji Grundtviga – Projekty Wolontariatu Se-

niorów;

 � zorganizowaliśmy 3 Wizyty przygotowaw-

cze u nas w Krakowie i sami wzięliśmy udział 

w jednej (z tego dwie były finansowane ze 

źródeł innych niż Grundtvig);

 � wzięliśmy udział w jednej wizycie studyj-

nej, jednej konferencji programu Grundtvig 

i dwóch seminariach kontaktowych tego pro-

gramu.

Umieszczenie naszego stowarzyszenia i jego 

dokonań w kontekście europejskim, zorientowa-

nie się, czego jeszcze musimy się nauczyć, a czym 

możemy się podzielić z innymi, spowodowało zain-

teresowanie osób prowadzących zajęcia w Akade-

mii doskonaleniem swoich umiejętności we współ-

pracy z kolegami z innych krajów. A Grundtvig 

 stwarza takie możliwości, więc także z nich sko-

rzystaliśmy. Wszystkie 4 szkolenia, w których 

braliśmy udział, były odebrane przez ich uczest-

ników jako niezwykle wartościowe – i to nie tyl-

ko z zawodowego punktu widzenia. Możliwość 

dyskusji na pasjonujące nas tematy w tak bardzo 

zróżnicowanym środowisku społeczno-kulturo-

wym była niezwykle płodnym gruntem, na którym 

rodziły się nowe pomysły, dojrzewały niezwykłe 

inicjatywy, a przede wszystkim budziła się pasja 

i chęć działania. Wszyscy wracaliśmy z tych szko-

leń z wypiekami na twarzach i z głowami pełnymi 

nowych rozwiązań. Akademia nie stwarza żad-

nych ograniczeń we wdrażaniu innowacyjnych 

form i treści nauczania – jeśli uważasz, że tak 

jest lepiej, po prostu to zrób, zweryfikują cię sami  

słuchacze-seniorzy.  

Nowe pomysły były stopniowo wdrażane – jak 

choćby techniki nauczania języka angielskiego 

przez aktywne mówienie, jakie podpatrzyła na-

sza anglistka na kursie „Speaking Activities That 

Work” w którym uczestniczyła w 2007 roku. Na 

kursach tych podpatrywaliśmy również, jak orga-

nizować podobne szkolenia dla nauczycieli osób 

starszych i już w tej chwili planujemy zorganizo-

wanie takiego kursu w Krakowie. Będzie on doty-

czył prowadzenia treningów pamięci dla seniorów. 

Udział w szkoleniach owocował mnóstwem 

kontaktów, które były wykorzystywane za-

równo na rzecz samej organizacji czy rozwoju  

zawodowego, jak i prywatnie. Instytucje orga-

nizujące szkolenia przestawały być też jednymi 

z tysięcy w Europie, stały się bliskie, czuliśmy się 

z nimi związani. Przyszła wiadomość od Pedra, no 

tego, u którego byłam na szkoleniu w Portugalii.  

MUSIMY mu pomóc! – takie okrzyki słyszymy co-

raz częściej w Akademii.

Kursy doskonalenia zawodowego za granicą 

mają jeszcze jeden dodatkowy walor dla takich 

organizacji jak nasza – niebogatych NGO-sów. 
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Notka biograficzna
Większość organizowanych przez nas zajęć jest 

prowadzona nieodpłatnie. Możliwość podniesie-

nia własnych kwalifikacji (zwłaszcza za granicą), 

z której korzystają nasi nauczyciele, stanowi zachę-

tę i rodzaj wynagrodzenia oraz uznania ich pracy.

Nie sposób napisać tu o wszystkich naszych 

wizytach, konferencjach, seminariach. Wszystkie 

one były ważne i owocne. 

Na koniec chcę jeszcze wspomnieć o jednym 

wydarzeniu. W ubiegłym roku na seminarium 

kontaktowym na Cyprze po prostu zachwycił 

mnie uroczy, ciepły uśmiech jednego z cypryjskich 

uczestników i jego serdeczny sposób bycia – po-

deszłam do niego i zagadnęłam. I tak zyskaliśmy 

świetnego kolegę, który po odbyciu zorganizowa-

nej przez nas wizyty przygotowawczej w Krako-

wie, został naszym partnerem w złożonym w tym 

roku nowym projekcie wolontariatu seniorów, 

czyniąc go niezwykle atrakcyjnym. Tego nie dało-

by się zrobić przez Internet. I to wszystko mniej lub 

bardziej bezpośrednio wynikło z realizacji naszego 

pierwszego projektu www-piękny-wiek. Możli-

wości i skutki bezpośredniego spotkania twarzą 

w twarz z człowiekiem z innego kraju, z innej kul-

tury są naprawdę nie do ocenienia.

Barbara Kaszkur-Niechwiej
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia

Kraków, czerwiec 2009

Barbara Kaszkur-Niechwiej 
Inicjatorka założenia Stowarzyszenia Aka-

demia Pełni Życia, pomysłodawczyni i koor-
dynatorka współpracy międzynarodowej Sto-
warzyszenia. Działaczka organizacji kobiecych 
i ekologicznych. Z wykształcenia magister in-
żynier fizyki jądrowej, pracowała w szkole, fir-
mie software’owej oraz jako szkoleniowiec – 
opracowała i prowadziła kursy komputerowe 
dla kobiet „po 40-tce” i dla seniorów. Autor-
ka i współautorka materiałów szkoleniowych 
i pierwszego w Polsce „Podręcznika podstaw 
obsługi komputera dla seniorów” oraz „Porad-
nika metodycznego”. Promotor Grundtviga.
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Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(ZUTW) jest organizacją pozarządową o statu-
sie organizacji pożytku publicznego. Od czerwca 
1992 roku aktywnie działa na rzecz osób star-
szych. 

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie 
społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, 
kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fi-

zycznej i sportu, poprzez prowadzenie działalności

edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej 

i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych. 

Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia 

osób starszych to tworzenie warunków do dobre-

go starzenia się. Działania te sprzyjają szerzeniu 

przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regio-

nami, państwami i narodami.

Korzyści wynikające z naszej wieloletniej współ-

pracy europejskiej z organizacjami działającymi na 

rzecz osób starszych, poprawa oferty edukacyjnej 

i udział samych seniorów w wielu działaniach są 

znaczące. Podniósł się poziom ży-

cia naszych seniorów w różnych 

sferach, a kontakty z partnerami  

z Unii Europejskiej stały się znacznie 

prostsze i efektywniejsze. Ponadto 

zbudowaliśmy społeczną lokalną 

aprobatę dla naszej wieloletniej 

działalności, zmieniliśmy stereotyp 

widzenia osoby starszej, a naszym 

słuchaczom-seniorom daliśmy nie-

codzienną możliwość skorzystania 

z wielu form aktywności, ciągłego 

rozwoju wewnętrznego i dosko-

nalenia. Skorzystaliśmy przez te 

lata współpracy z wielu doświad-

czeń europejskich, z praktycznych 

wskazówek i rozwiązań w zakre-

sie szeroko rozumianej polityki 

edukacyjnej i społecznej wobec 

ludzi starszych. Przez lata współ-

pracy zorganizowano dziesiątki  

Dodawanie radości do lat…

Plener malarski nad Wilią: Ludwik, Maria i Anna (projekt „Aktywność Estetyczna i Artystyczna Ludzi

w Srebrnym Wieku”)
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międzynarodowych spotkań o różnym charakte-

rze, w których brały udział setki starszych osób, 

poz-nając nawzajem siebie, swoje obyczaje, tra-

dycję i język partnera, w myśl zasady „Tylko spo-

tkania mogą zmienić obcych w przyjaciół” (niem. 

„Nur Begegnungen können Fremde zu machen”).

Pierwszy kontakt z programem Grundtvig miał 

miejsce w lutym 2005 roku podczas spotkania or-

ganizowanego przez Narodową Agencję, na które 

zostaliśmy zaproszeni. Pełni obaw – wynikających 

z niepewności, czy pokonamy formalności związa-

ne z wypełnianiem wniosku, czy damy sobie radę 

z późniejszą realizacją projektu, a przede wszyst-

kim, czy pokonamy barierę językową – zgłosiliśmy 

akces do projektu. Koordynatorem przedsięwzię-

cia było Wileńskie Centrum Edukacyjne idealnie 

wpisujące się w działania artystyczne, które były 

w kręgu zainteresowań naszych słuchaczy.

I tak naszym pierwszym, zrealizowanym 

w latach 2005-2006, projektem partnerskim była  

Aktywność Estetyczna i Artystyczna Ludzi w Srebr-

nym Wieku (Aesthetic and Artistic 

Activity for Silver Age). Partnerami 

projektu byli: Vilnus Design Teaching 

Centre z Litwy, Service Centre for the 

Golden Age – Nicosia Municipality 

z Cypru, Bekirpasa Municipality z Tur-

cji i Zielonogórski Uniwersytet Trze-

ciego Wieku. Celem naszych dzia-

łań było poszukiwanie efektywnych 

sposobów integracji społecznej ludzi 

„srebrnego wieku” poprzez proces 

twórczej aktywności i edukacji este-

tycznej. Organizacjom partnerskim 

zależało na budowaniu współpracy 

oraz na międzykulturowej wymianie 

pozytywnych doświadczeń.

W pamięci pozostało nam pierw-

sze spotkanie w Zielonej Górze. Przyglądaliśmy 

się sobie z ciekawością – jakimi ludźmi okażą się 

partnerzy z Wilna, Nikozji i Bekirpasy, czego się od 

siebie wzajemnie nauczymy, czym nas wzbogaci 

to spotkanie. Pokazaliśmy im nasz Uniwersytet 

Trzeciego Wieku i zaprosiliśmy do uczestnictwa 

w zajęciach  artystycznych. Goście mówili o swo-

ich organizacjach, przywieźli filmy prezentujące 

ich ojczyste strony. Ustalaliśmy zakresy tematycz-

ne twórczych przedsięwzięć, jakie zamierzaliśmy 

zrealizować w trakcie trwania projektu. 

Kolejne spotkanie – na Cyprze – stało się dla 

przedstawicieli ZUTW wydarzeniem na miarę po-

dróży życia. Pragnęliśmy maksymalnie wykorzys-

tać czas, by jak najwięcej zwiedzić, namalować, 

sfotografować czy opisać oraz jak najwięcej do-

wiedzieć się o historii i dniu dzisiejszym Cypru. 

Spotykaliśmy się z mieszkańcami i rozmawialiśmy 

z nimi, starając zbliżyć się do „tubylców” tak, jak 

tylko to możliwe. Powstało sporo rysunków i pas-

teli, mnóstwo zdjęć, relacje opisowe oraz wiersze. 

Brigitte, Zdzisława i Zofia podczas spotkania  w Berlinie (projekt „Europejskie Kobiety 
w Kwiecie Wieku”)
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Wśród pięknych zabytków i egzotycznej przy-

rody Cypru żyją równie piękni i niezwykli ludzie. 

W czasie naszego pobytu mieliśmy możliwość poz- 

nania wielu wspaniałych mieszkańców tej wyspy: 

od prezydenta Nikozji po starego człowieka, który 

w czasie II wojny światowej walczył we Włoszech 

i poznał tam Polaków. Loukia Mouyi i Dionizja 

Fotsiou opiekowały się serdecznie naszą grupą, 

przekazując wiedzę na temat współczesności po-

dzielonego Cypru i jego – również podzielonej 

– stolicy. Niezwykłe w kontaktach z Cypryjczyka-

mi jest to, że wszyscy napotkani przez nas ludzie 

wciąż mówili o historii, zwłaszcza tej bardzo daw-

nej, a nawet starożytnej, z dużą znajomością te-

matu, miłością i dumą. 

Ważnym i niezwykle wzruszającym punktem 

programu podczas pobytu w Nikozji była wizyta 

w Service Centre for the Elderly. Jego członko-

wie, których średnia wieku jest znacznie wyższa 

niż członków Zielonogórskiego UTW, uczestniczyli 

w tym czasie w lekcji rękodzieła. Obejrzeliśmy wys- 

tawę ukończonych prac i zostaliśmy zaproszeni na 

wspólny lunch, który przerodził się w niezwykle 

serdeczne spotkanie integracyjne opisane póź-

niej przez Barbarę (66 lat): Po powrocie do Cen-
trum zastajemy stoły przygotowane do biesiady. 
Jemy potrawy kuchni cypryjskiej, wznosimy toa-
sty cypryjskimi trunkami, atmosfera robi się coraz 
cieplejsza. W pewnym momencie jedna z kobiet 
wstaje i zaczyna śpiewać. Silny głos, piękna syl-
wetka, kobieta gestem zaprasza do wspólnego 
tańca i śpiewu. Nie ociągają się gospodarze, nie 
ociągamy się i my. Tańczymy wspólnie w kręgu, 
na zmianę śpiewamy, serdeczność pojawia się zu-
pełnie spontanicznie. Greczynki i Grecy podcho-
dzą i wszyscy, którzy mają  jakiś związek z Polską 
lub Polakami, chcą to wyrazić, podkreślić bliskość. 
Już nie jesteśmy obcymi ludźmi, jesteśmy wspól-

notą na tę jedną, niepowtarzalną i niezapomnia-
ną chwilę. Później jedna z koleżanek powiedziała 
mi, że podczas wizyty w Centrum miałam twarz 
szczęśliwego człowieka.

Zakończenie naszego pobytu w Nikozji było 

również niezwykłe. Prezydent Cypru, Michael  

Zampelas, zaprosił uczestników spotkania do swo-

jego domu. Willę od parteru przez klatkę scho-

dową do drugiego piętra, które w całości zajmuje 

galeria, zapełniają obrazy. Pani domu, miłośniczka 

współczesnego malarstwa cypryjskiego, greckie-

go i gruzińskiego, oprowadzała nas z dumą posia-

daczki najwybitniejszej tego typu kolekcji na Cy-

prze. Opowiadała w sposób niesłychanie skromny 

i ujmujący o otwarciu na różne środowiska, o im-

prezach edukacyjnych i charytatywnych, o dzia-

łalności promującej sztukę. Wszyscy byliśmy pod 

wrażeniem tej drobnej, starszej pani, która reali-

zuje swoje marzenie o dobrym życiu.

Zielona Góra gościła ponownie uczestników 

projektu w październiku 2006 roku. Na zapla-

nowane warsztaty malarskie, które prowadził 

opiekun sekcji plastycznej ZUTW Leopold Kol-

biarz, przyjechało 15 osób z Wilna i 5 Cypryjek. 

Ze strony ZUTW udział w warsztatach wzięli człon-

kowie sekcji plastycznej i klubu fotograficznego 

– ponad 40 osób. Piękna pogoda sprzyjała zwie-

dzaniu Zielonej Góry i okolic. Spotkanie to opisała 

nasza słuchaczka Bożena (58 lat): Cypryjki kupo-
wały nasze jabłka – na Cyprze są gaje pomarań-
czy, a u nas sady jabłoni. Mówiliśmy, że to piękna 
złota jesień, wyjątkowo ciepła w tym roku, a one 
narzekały na zimno. Wszyscy w dużym skupieniu 
oglądali nasze kościoły katolickie i ich wnętrza, 
a Starówka z kolorowymi kamieniczkami podoba-
ła się tak bardzo, że stała się nazajutrz najchętniej 
malowanym przez litewskich gości tematem ob-
razów. Nasz skansen z pięknymi, starymi chatami 

23



szczególnie spodobał się Litwinom. Wchodzili do 
wnętrza chat, rozpoznawali podobne do swoich 
dawne sprzęty gospodarskie, interesowali się wy-
strojem pomieszczeń. Cypryjki pochłonęła przyro-
da: długo oglądały stawy – wolno szły po dywanie 
z liści na dróżkach skansenu, przyglądały się też 
krzewom pięknie komponującym się z drewnia-
nymi rzeźbami. Z ogromnym zainteresowaniem 
patrzyły na drzewa i spadające z nich liście. Tłem 
zdjęć, które robiły, była architektura, ale na pierw-
szym planie znajdowały się drzewa. Panie trzymały 
w rękach jesienne, kolorowe liście, te same liście 
były także głównym motywem ich prac malar-
skich.

Pobyt partnerów w Zielonej Górze zakończy-

ła wystawa prac malarskich powstałych podczas 

plenerów. Obecna na spotkaniu wileńska malar-

ka Valerija Tarabildienė zaprezentowała nagrane 

na płycie DVD własne niezwykłe obrazy. Jej mąż, 

malarz i nauczyciel Kazys Rimtas Tarabilda, życzył 

uczestnikom warsztatów, by ogień tu rozpalony 
płonął. 

Prawdziwość tego stwierdzenia mogliśmy 

zweryfikować podczas ostatniego spotkania zre-

alizowanego w ramach projektu, które odbyło się 

w maju 2007 roku na Litwie. Była to wzruszająca 

wizyta. W ciepłej, serdecznej atmosferze spotka-

ły się zaprzyjaźnione już grupy. W galerii „Da-

lia” mieliśmy okazję zwiedzić niezwykle ciekawą 

wystawę sztuki wileńskich seniorów. Zwrócił na-

szą uwagę fakt, że malują urodę swojego świa-

ta śmiałą kreską, nadają mu zaskakujące nieraz 

barwy, korzystając – z dużą swobodą – z róż-

nych technik. Oprowadzali nas znajomi z plene-

ru w Zielonej Górze wykładowcy Vilnius Design  

Teaching Centre – Valerija i Rimtas Tarabildowie. 

Na ścianach sali konferencyjnej mogliśmy podzi-

wiać obrazy będące twórczym echem pleneru 

zielonogórskiego – domek winiarza ze skansenu, 

kościół z Chynowa (dzielnicy Zielonej Góry). Go-

spodarze zaproponowali nam ogromnie interesu-

jący prog-ram pobytu. Postanowili, że poznamy 

trzy stolice Litwy: Kernavè, Troki i Wilno. 

Barbara (65 lat), słuchaczka uczestnicząca 

w tym spotkaniu, tak opisywała swoje wrażenia: 

Następnego dnia mieliśmy zaplanowane zwiedza-
nie pierwszej stolicy Litwy – Kierniowa (Kernavè). 
Zanim tam dotarliśmy, po drodze zwiedziliśmy 
pomnik historyczny i przyrodniczy – Las Dębowy 
w Duksztach. Była to w pewnym sensie intelek-
tualna przygoda, jaką zawsze zapewnia kontakt 
z odmiennym systemem wierzeń, z dawną religią 
i mentalnością społeczeństw, skazanych przed 
wiekami na zagładę przez obcych najeźdźców. 
(…) Zainteresowała mnie szczególnie jedna z rzeźb 
– postać kobiety oplecionej językami ognia, które 
przyciska do łona mocną dłonią. Zapytałam, jaką 
boginię przedstawia ta rzeźba. Usłyszałam: „To 
jest Babita, bóstwo ognia”. (…) Ta Babita nie da-
wała mi spokoju, niemal całą noc nie spałam. Na-
zajutrz pastelami olejnymi namalowałam kobiecą 
postać wyłaniającą się z ciemnego lasu. Z puszczy 
pojechaliśmy autokarem dalej, do pierwszej stoli-
cy Litwy – Kierniowa – siedziby księcia Giedymina. 
Dalej już pieszo dotarliśmy do wysokich kurhanów 
nad brzegiem Wilii. Mam w pamięci tamtą chwilę. 
Schodzimy z tych wzgórz, ciągle w dół, do brzegu 
rzeki. Patrzę na rzekę, biorę pędzel w rękę, przede 
mną kartka papieru akwarelowego. Zawsze ten 
sam niepokój i pokora wobec Pani Przyrody, któ-
ra ofiarowuje mi tyle piękna. Czy mój obraz nie 
będzie jego profanacją? Malarstwo to prawda 
wzruszeń, prawda refleksji... Kolejny dzień naszej 
wyprawy – Troki – niegdyś stolica, siedziba ksią-
żąt litewskich. Naszym celem jest przede wszyst-
kim zamek na Wyspie Zamkowej na jeziorze  
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Galve, gdzie za chwilę odbędzie się kolejny plener 
malarski. Zwiedzamy zamek, rozległe muzeum 
pełne pamiątek – dużo portretów, dokumentów 
w języku polskim. Nic dziwnego, wszak trzynaście 
razy goszczono w tym miejscu króla Władysława 
Jagiełłę, a któregoś lata mieszkał tutaj Zygmunt 
August. Pomimo deszczu i zimna znalazłam za-
daszenie na dziedzińcu zamkowym i na ciemnym 
papierze próbuję uwiecznić pastelami wieżę i da-
chy zamku, szczodrze wykorzystując białą kredkę 
– dar od Valentinasa. 

I nadszedł ten ostatni dzień – pożegnanie. Po 

południu zaproszono nas do nowoczesnego ho-

telu Europa City, 

gdzie obejrzeliśmy 

poplenerową wy-

stawę – wspól-

ny plon polskich 

i litewskich mala-

rzy i fotografików. 

Litewscy seniorzy 

z dużym zaintereso-

waniem przyglądali 

się naszym pracom. 

Zachwyciły ich por-

treciki Heleny. Szu-

kali wśród nas por-

tretowanych przez nią osób. Podobała się również 

Babita-Gabija – bóstwo ognia z Lasu Dębowego. 

Po powrocie do Polski Anna (58 lat) napisała: 

Dziękuję Wam, przyjaciele – Aldono, Arvydasie, 
Valentinasie, Rimtasie, Vijo, Ruto, Ireno i innym, 
których nie znam z imienia. Jechałam do Wilna 
pełna obaw, że Litwini okażą się bardzo zdystan-
sowani do nas, Polaków. Tymczasem ci, których 
tam spotkałam, byli serdeczni, opiekuńczy i wraż-
liwi. Jesteśmy, istniejemy, wszędzie tacy sami… 
dopóki Ziemia kręci się. 

O tym pożegnalnym wieczorze Zofia (58 lat) na-

pisała: (…) wzajemnie obdarowywaliśmy się upo-
minkami. Każdy z nas otrzymał wileńską palmę 
i maleńki śliczny wazonik – rękodzieło. W naszych 
torbach znalazły się, obok materiałów promocyj-
nych Zielonej Góry, miniaturowe obrazki autor-
stwa naszych malarzy. Ten pomysł szczególnie 
spodobał się obdarowanym. Wszyscy dowiadywa-
li się, kto z naszej grupy jest autorem tych prac 
i przychodzili po dedykacje. Były to bardzo wzru-
szające chwile. A potem były śpiewy i tańce, do 
których po niedługim czasie udało nam się namó-
wić nasze litewskie koleżanki, nieprzyzwyczajone 

do tego, że można 
tańczyć bez partne-
ra, z samej radości 
życia. Ten wieczór na 
zawsze pozostanie 
w naszej pamięci.

Po powrocie 

do Zielonej Góry 

Jadwiga (66 lat), 

k o o r d y n a t o r k a 

projektu w ZUTW, 

otrzymała e-mail od 

litewskiego koor-

dynatora Arvydasa 

Bagočiunasa, w którym napisał on o swojej pracy 

z ludźmi trzeciego wieku, których pięknie nazwał 

„srebrnymi”: Kocham to, co robię teraz, najbar-
dziej mnie cieszy, kiedy widzę, że moi „srebrni 
ludzie” z takim entuzjazmem uczestniczą w na-
szej wspólnej działalności, ich oczy odmłodniały 
i oni sami stali się młodzi. Myślę, że tę pracę będę 
prowadził dopóki dam radę. Napisał także: Dni, 
które wspólnie przeżyliśmy, były najpiękniejszymi 
w moim życiu i w życiu moich „srebrnych ludzi”. 
Wszyscy jesteście piękni, kocham was wszystkich. 

Radość tworzenia podczas spotkania  w Berlinie (projekt „Europejskie Kobiety 
w Kwiecie Wieku”)
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Dziękuję wam za waszą dobroć i za to, że jesteście 
na tej Ziemi. 

Powyższa wypowiedź jest pięknym świadec-

twem przyjacielskich uczuć, jakie zrodziły się mimo 

różnic kulturowych między partnerami z Litwy, 

Polski i Cypru. Jednocześnie w sposób pośredni 

opisuje korzyści, jakie przyniosły jego uczestnikom 

warsztaty aktywnej pracy twórczej. Wszystkie 

osoby zaangażowane w realizację projektu miały 

okazję podczas wspólnych działań artystycznych 

poszerzyć zasób wiedzy na temat możliwości 

warsztatowych oraz odejść od schematów wypo-

wiedzi artystycznej, jakie niewątpliwie mają miej-

sce w sytuacji, gdy twórcy-amatorzy tworzą we 

własnym, zamkniętym środowisku. 

Z opinii uczestników projektu wynika, że kon-

frontacja własnych osiągnięć artystycznych z do-

konaniami osób o innej narodowości w sposób 

znaczący wpłynęła na rozbudzenie twórczej wy-

obraźni i zindywidualizowanie wypowiedzi. Zosta-

ły tym samym poszerzone umiejętności twórcze 

i zainicjowany został proces świadomej kreacji ar-

tystycznej. To uruchomienie własnych możliwości 

koncepcyjnych i kreatywnych przyniosło wszyst-

kim uczestnikom projektu wiele satysfakcji i stało 

się motywacją do podejmowania dalszych działań. 

Rozwój predyspozycji artystycznych i okazja do sa-

morealizacji sprawiły, że na twarzach „srebrnych 

ludzi” malowało się – jak to opisał w liście koordy-

nator projektu z Litwy – niewysłowione szczęście.

Zakończenie projektu nie oznaczało dla nas 

końca osobistych kontaktów z poznanymi ludźmi. 

Do dziś trwa wymiana pozdrowień, życzeń, a na-

wet telefonów z Litwinami. W trakcie tych roz-

mów barierę językową skutecznie likwiduje język 

rosyjski. 

Realizacja przedsięwzięcia i wyjście z twórczo-

ścią artystów amatorów z Zielonogórskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku poza granice Polski 

podniosła poczucie wartości naszych słuchaczy, 

również tych, którzy nie brali bezpośredniego 

udziału w projekcie. Wzrosła w mieście popular-

ność naszego stowarzyszenia i liczba 

osób zainteresowanych działalnością 

artystyczną. Dzisiaj w ZUTW działają już 

trzy zespoły plastyczne, w których ponad 

60 osób realizuje swoje pasje i talenty 

pod kierunkiem dyplomowanych artys-

tów plastyków.

Szczęśliwe pokonanie pierwszych 

barier i obaw przed realizacją projek-

tów unijnych ośmieliło nas i dużo od-

ważniej zaangażowałyśmy się w ko-

lejny niezwykle interesujący projekt 

pod hasłem Europejskie Kobiety w 

Kwiecie Wieku (European Women 

at the Centre of Life), który reali-

zowany był w ZUTW przez trzy lata 

(2006-2009), a partnerami byli: Ost-

Pierwszy warsztat na temat „ Wyznaczamy sobie cele” (projekt „Europejskie 
Kobiety w Kwiecie Wieku”)
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West-Europäisches Frauen Netzwerk e.V – OWEN 

(Berlin, Niemcy), ImPuls Forum für Gesundheit  

und Prävention e. V. (Getynga, Niemcy), Preili  

Women’s Club (Preili, Łotwa).

Celem projektu było doskonalenie i rozwój 

świadomości oraz rozszerzenie kompetencji 

wśród kobiet będących w tak zwanym kwiecie 

wieku. Organizacjom partnerskim chodziło o wy-

korzystanie istniejącego w kobietach potencjału 

w warunkach zmieniającej się rzeczywistości soc-

jalnej, ekonomicznej i politycznej.

Socjolog medycyny, Aaron Antonovsky,  

swoją pracą poświęconą poszukiwaniu czynników 

wspierających zdrowie człowieka zainspirował  

Brigitte Wörteler z Berlina i Marianne Klues-Ketels 

z Getyngi. Ich zamierzeniem było poszukiwanie 

pozytywnych sposobów osiągania zdrowia, który 

to proces Antonovsky nazwał salutogenezą. Zdro-

wia rozumianego bardzo szeroko – jako uczucia 

zadowolenia, poczucia samorealizacji, tworzenia 

więzi społecznych, umiejętności radzenia sobie 

z obciążeniami, stresem, kryzysami. Autorki pro-

jektu dodały jeszcze pojęcie „empowerment”, 

które można zdefiniować jako poczucie podmio-

towości, zdolność do samostanowienia i zarazem 

podejmowania odpowiedzialności za siebie. 

W ciągu trzech lat trwania projektu odbyło się 

osiem spotkań, a ostatnie, kończące projekt, prze-

widziane jest na początek lipca 2009 roku. Spot-

kania gromadziły od kilku do kilkunastu uczestni-

ków z poszczególnych organizacji, jednak zadania 

związane z projektem, ujęte w programach pra-

cy ZUTW, angażowały znacznie liczniejsze grupy  

słuchaczy. 

Pierwsze spotkania służyły wzajemnemu poz- 

naniu się i pokonaniu uprzedzeń, jeżeli takie były. 

Dopiero w takiej atmosferze możliwe było przy-

stąpienie do działań, w których konieczna była 

współpraca uczestników. Zajęcia, w których udział 

wzięły uczestniczki projektu, to między innymi 

tworzenie kolaży na temat „Świat szczęśliwych 

kobiet” czy oddanie się (dosłownie!) w ręce osób 

innej narodowości podczas zajęć z masażu shiat-

su. 

Jedną z konkluzji spotkania w Berlinie było 

zdanie: Sukcesem naszego spotkania jest to, że 
ludzie różnych nacji, kultur, przekonań, posługu-
jący się różnymi językami, mogą wspólnie praco-
wać i osiągnąć wynik.  

Poznawaniu się służyły różne sposoby. Opo-

wiadałyśmy o sobie i rozmawiałyśmy na przeróżne 

tematy podczas aranżowanych spotkań o charak-

terze towarzyskim, poznałyśmy także współmał-

żonków i dzieci, gościłyśmy w domach naszych 

koleżanek w Getyndze, Berlinie i na farmie Viktorii 

Šmukste w pobliżu Preili. Po pierwszym spotkaniu 

w Zielonej Górze Barbara (66 lat) napisała: Kiedy 
patrzyłam na nas i nasze partnerki, kiedy rozma-
wiałam z nimi i słuchałam ich wypowiedzi, po-
strzegałam je jako osoby, które na swojej drodze 
życiowej sporo już osiągnęły, nadal mają plany 
i marzenia, są ciekawe świata i otwarte na ludzi. 
Wierzę, że możemy wiele nauczyć się od siebie 
nawzajem, osiągając umiejętność coraz lepszego 
sterowania swoim życiem, by zdobyć głębokie po-
czucie jego sensu. 

Drugie spotkanie, w Getyndze, przyniosło 

jeszcze inne refleksje: Brigitte i Marianne, 
podobnie, jak u nas jesienią ubiegłego roku, 
na pierwsze wspólne popołudnie zaplanowały 
zajęcia pogłębiające wiedzę o nas samych, 
a równocześnie – integrujące grupę. Każda z nas 
opowiedziała o swoim imieniu – czy je lubimy, 
co oznacza, jakiej formy imienia używamy, skąd 
był pomysł naszych rodziców na takie imię itp. 
Było wzajemne zaciekawienie i trochę śmiechu. 
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Potem tworzyliśmy grupki, których wspólną cechą 
był np. kolor oczu, budowaliśmy hierarchiczne 
szeregi według wzrostu lub wieku. W tej ostatniej 
„konkurencji” znalazłam się na pierwszym 
miejscu… starsza o trzy dni od przemiłej 
Marie-Louise, emerytowanej nauczycielki etyki 
z Getyngi. Było wesoło, ale te niby-zabawy niosły 
głębszy sens – każdy człowiek bywa członkiem 
grup większościowych i mniejszościowych, 
stoi na czele, ale może się znaleźć na końcu 
szeregu. Płaszczyzna, na której to się odbywa, 
jest czasami zupełnie przypadkowa, choć może 
być zaskakująco ciekawa i budująca wspólnotę. 
A po powrocie z Getyngi kolejne wrażenia: 
Rzeczywiście, była w nas radość. Podczas sesji 
naszej konferencji prowadziłyśmy dyskusje 
w pełnym składzie, pracowałyśmy też w małych 
grupach, nie tylko narodowych, ale i mieszanych. 
Coraz łatwiej dochodziłyśmy do porozumienia, bo 
coraz lepiej wzajemnie się poznajemy. Chociaż 
mamy inne doświadczenia, reprezentujemy różne 
organizacje, mówimy różnymi językami, umiemy 
poszukiwać tego, co łączy.

Mirosława (55 lat) tak podsumowała spotkanie 

na Łotwie: I tak oto po kolacji nastał czas 
wzajemnych podziękowań i pożegnań. Mimo 
że część z nas – Polki i grupa Niemek z Berlina 
– wyjeżdżała nazajutrz wcześnie rano, rozmowy 
trwały do północy. Tak, jak i poprzednimi 
wieczorami, trudno nam się było rozstać, bo to 
właśnie tu, w Ezermajas, chyba po raz pierwszy 
nasze wzajemne kontakty były tak intensywne. 
Podczas nieoficjalnych, spontanicznych rozmów 
zdarzało się nam uruchamiać „szufladki w głowie” 
i znajdować słowa obcojęzyczne, o znajomość 
których wcale się dotąd nie podejrzewałyśmy. 
Toteż jeżeli nawet były przedtem jakieś bariery 
między nami, nie pozostał po nich ślad. Już 
poprzednie spotkania zaczęły utwierdzać nas 

w przekonaniu, że chociaż różni nas historia, 

narodowość, język i warunki życia, to te różnice 

nie muszą nas dzielić. W każdym zakątku Łotwy, 

Niemiec i Polski mieszkają kobiety, które pragną 

być szczęśliwe, zadowolone z życia, chcą mieć 

przyjaciół i potrzebują czasami zwyczajnej radości.

Podczas naszego pierwszego spotkania 

Mariane Klues-Ketels zorganizowała zajęcia 

polegające na wyobrażeniu sobie drogi wiodącej 

do osiągania celów życiowych i uświadomieniu, 

jakie cechy osobiste i jakiego rodzaju wsparcie 

otoczenia może nas motywować na tej drodze. 

Będąc po raz pierwszy w Preili, odwiedziliśmy 

Muzeum Chleba w Aglonie. Jego właścicielka, 

Vija Ancāne, opowiedziała, skąd wziął się pomysł 

tego przedsięwzięcia. Jej historia świadczy 

o determinacji, silnej woli, potrzebie brania 

spraw w swoje ręce i wrodzonej kreatywności. 

W 2000 roku upadła piekarnia, w której pracowała. 

Została z rodziną bez środków do życia. Zapisała 

się na kurs zakładania biznesu zorganizowany 

przez Centrum Organizacji Pozarządowych 

w Preili. Nauczył ją wiary w siebie (chcę, potrafię 

i tak będzie!). Nie miała pieniędzy na zakup 

maszyn, zaczęła więc, wraz z pracownikami byłej 

piekarni, piec chleb w sposób tradycyjny. Kupili 

samochód, którym rozwozili go po wsiach. Po 

trzech latach, za niewielkie pieniądze, stała się 

właścicielką zrujnowanego budynku i mogła 

wziąć kredyt hipoteczny. Wyremontowała dom. 

Wymyśliła muzeum połączone z degustacjami 

i imprezami. Uważa jednak, że w jej spotkaniach 

z odwiedzającymi najważniejsza jest rozmowa, bo 

wtedy wiedza przechodzi z duszy do duszy.

Rozmowa… Każde niemal spotkanie kończy-

liśmy stwierdzeniem, że trudnością w realizacji 

naszego projektu jest niedostateczna znajomość 

angielskiego. W jednym z esejów pisanych dla 
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projektu znalazły się zdania: Wsłuchujemy się 
w śpiewne brzmienie nieznanej mowy, szukamy 
możliwości komunikowania się, używając słów 
przynależnych kilku językom. Czynimy tak, bo 
nieposłuszna pamięć przywodzi niespodziewanie 
określenia w języku rosyjskim, choć właśnie sta-
ramy się rozmawiać po angielsku, czasem zjawia 
się słowo niemieckie, włoskie czy francuskie, choć 
niektóre z tych języków zaledwie kiedyś „liznęliś- 
my”. Myślę, że ten paradoksalnie równoczesny 
niedosyt i nadmiar słów wynika z ogromnej woli, 
by się porozumieć z drugim człowiekiem. W kon-

taktach z Łotyszkami odświeżałyśmy znajomość 

rosyjskiego, z Niemkami rozmawiałyśmy po nie-

miecku lub po angielsku. Im głębiej wchodziłyśmy 

w projekt, tym bardziej rosła potrzeba wzboga-

cenia języka mówionego, aby wyrazić precyzyjnie 

to, co chcemy przekazać. Ułatwieniem w pokony-

waniu bariery zakłopotania była wzajemna życzli-

wość, która towarzyszyła nam przez cały czas. 

Podczas jednej z sesji starałyśmy się zdefiniować 

trudności i zagrożenia związane z wchodzeniem 

w trzeci wiek. Pracowałyśmy wszystkie, każda 

z nas bowiem wypisywała na 

własnych kartonikach znane sobie 

– z autopsji lub doświadczeń 

bliskich – problemy, z jakimi 

muszą borykać się ludzie starsi, 

a kartoniki te, przypięte do tablicy, 

pokazały obszary zagadnień 

wymagające refleksji i działania. 

Zgodnie z naczelnym zadaniem 

projektu, jakim jest salutogeneza, 

czyli profilaktyka zdrowia i dobrego 

samopoczucia, poszukiwaliśmy 

remedium na owe zagrożenia. 

Dla naszej grupy satysfakcją 

był fakt, że mogliśmy pokazać 

sprawdzone już w ZUTW sposoby „dodawania 

życia do lat”. Znów w ruch poszły kartoniki. Tym 

razem miały kształt płatków. Przypięte do kółek 

symbolizujących główne problemy, utworzyły 

barwne kwiaty – piękny symbol urody życia, jaką 

możemy sobie ofiarować w latach złotej jesieni. 

Podczas wizyty w Getyndze miałyśmy możli-

wość zapoznać się z realizowanym tam pewnym 

eksperymentalnym modelem zorganizowania ży-

cia seniorom. Jadwiga (66 lat) tak to opisała: (…)
zdecydowałam się na odwiedziny w instytucji, 
której nazwa w bardzo swobodnym tłumaczeniu 
brzmi Ochrona Życia i Sąsiedzkie Wsparcie w Bo-
venden. Zaintrygowała mnie ta nazwa i okazało 
się, że przeczucie mnie nie myliło. Znalazłam się 
wśród ludzi, którzy podobnie jak my „dodają życia 
do lat”. Wprawdzie w nieco odmiennych warun-
kach bytowych, ale przecież wszystko przed nami, 
no, może dopiero przed kolejnym pokoleniem... 
Niemieccy seniorzy mieszkają w dwupiętrowych 
domach, wybudowanych w centrum Bovenden. 
Dysponują samodzielnymi mieszkaniami jedno-, 
dwu- lub trzypokojowymi. Domy usytuowane 

Pierwszy warsztat na temat „ Wyznaczamy sobie cele” (projekt „Europejskie Kobiety  
w Kwiecie Wieku”)
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w centrum miasta zajmują niewielki plac, które-
go centrum stanowi nieduży budynek socjalny 
z kawiarnią Korbhof, z pomieszczeniami biurowy-
mi i salkami do organizowania różnych spotkań. 
Mieszkańcy tego zespołu obiektów prowadzą 
samodzielne życie pod bardzo dyskretną opieką, 
świadczoną tylko w wypadkach, kiedy jest to nie-
zbędne. Samodzielnie robią zakupy, sami gotu-
ją, nie ma też zorganizowanej opieki medycznej, 
przeznaczonej specjalnie dla nich. W koniecznych 
przypadkach korzystają z pomocy służb medycz-
nych, jakie są w miasteczku. Jednym słowem 
prowadzą normalne, samodzielne życie, jak inni 
mieszkańcy Bovenden. (…) Marie-Luise Küsgen, 
jedna z naszych partnerek z projektu, działa ak-
tywnie w organizacji pozarządowej AWO w Bo-
venden, która organizuje różne zdarzenia kultural-
ne kierowane do wszystkich mieszkańców miasta, 
a przede wszystkim  do ludzi starszych, nota bene 
– są one bardzo podobne do naszych uniwersy-
teckich działań. Kilka razy w roku organizowane 

są popularno-naukowe 
wykłady na różne tematy, 
np. z historii sztuki o Paulu 
Cézannie czy Marcu Cha-
gallu bądź o chorobie cy-
wilizacyjnej, jaką jest cu-
krzyca. Oprócz wykładów 
nasi zachodni sąsiedzi mają 
zajęcia z plastyki i tańca, 
ale ich największą radością, 
o czym z dumą mówili, są 
wspólne działania z ucznia-
mi szkół podstawowych 
i średnich. W ubiegłym 
roku został zrealizowany 
wspólny projekt „Przeżyta 
historia – dialog międzypo-

koleniowy”, a zebrany materiał werbalny posłużył 
jako scenariusz sztuki teatralnej.

Po powrocie do Polski dyskutowałyśmy nad 

tym modelem opieki nad starszymi ludźmi. Jed-

nak tak głęboko tkwi w nas obraz seniora oto-

czonego opieką rodziny lub profesjonalną opieką 

służb socjalnych, że propozycja dużej samodziel-

ności przedstawiona w Niemczech nie wzbudziła 

w wielu z nas szczególnego zachwytu. 

Podczas realizacji projektu sporo uwagi po-

święcałyśmy także materiałom pisanym. Podczas 

pierwszego spotkania koleżanki z Niemiec zapro-

ponowały zgromadzenie wspomnień, esejów lub 

innych form literackich, których tematem będzie 

Boże Narodzenie i związane z tym świętem zwy-

czaje. Dwa lata później otrzymaliśmy ogromnie 

sympatyczną publikację przygotowaną chałupni-

czym sposobem – „Adventsbuch”. Zielonogórski 

UTW wydaje pismo pt. „Inspiracje”, gdzie wy-

darzenia związane z projektem znalazły odbicie 

w postaci obszernych artykułów i fotoreportaży. 

 Pierwszy warsztat na temat „ Wyznaczamy sobie cele” (projekt „Europejskie Kobiety w Kwiecie 
Wieku”)
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Wszystkie były tłumaczone na angielski i przeka-

zywane partnerkom. Refleksje Barbary Konarskiej 

z pobytu na Łotwie na tyle zainteresowały partner-

ki z Preili, że przetłumaczyły tekst na język łotew-

ski. W jednym z numerów znalazły się krótkie eseje 

naszych niemieckich koleżanek. Katharine (55 lat)  

napisała: W wieku pięćdziesięciu lat zazwyczaj 
dużo podróżujesz, lecz wyprawa do sąsiadują-
cej w Unii Europejskiej Polski wciąż znaczy dla 
mnie o wiele więcej. Dorastałam przy dokładnie 
patrolowanej granicy pomiędzy wschodnim i za-
chodnim Berlinem. Dawniej było dla mnie nor-
malną rzeczą, że świat jest podzielony tworząc 
zony, w niektórych z nich możesz się poruszać, 
ale inne są dla ciebie zakazanym terytorium. Zbu-
rzenie Muru tak skutecznie dzielącego ten świat 
wydawało mi się niemożliwe, nie wierzyłam, że 
to mogłoby się wydarzyć, a kiedy to niespodzie-
wanie stało się rzeczywistością, trzeba było wię-
cej bodźców, by zdecydować się na zetknięcie się 
z naszymi wschodnimi sąsiadami. Strach przed 
nieznanym i konieczność uporania się z naszym 
narodowym poczuciem winy były silniejsze. Moż-

na przypuszczać, że kontakt z Polkami w ramach 

projektu EWCOL pozwolił pozbyć się obaw, po-

nieważ rok później Katharine w e-mailu do jednej 

z nas napisała, że wyjeżdża do sanatorium do nasze-

go polskiego nadmorskiego kurortu – Kołobrzegu.

Uczestniczenie w projekcie dało nam szero-

kie możliwości rozwoju dzięki udziałowi w wielu 

rodzajach aktywności, począwszy od warszta-

tów psychologicznych, malarskich i językowych. 

Dowiadywałyśmy się o zaletach sauny, przypraw 

ziołowych, miodu. Uczyłyśmy się technik relaksa-

cyjnych i tańców żydowskich. Przygotowywałyśmy 

spektakl teatralny i ćwiczyłyśmy śpiew, recytując, 

wykrzykując i wreszcie – śpiewając „Odę do radości”. 

Pływałyśmy w jeziorze Bicānu, ćwiczyłyśmy jogę 

i wykonywałyśmy inne ćwiczenia. Wędrowałyśmy 

z kijkami do nordic walking po wiosennym lesie 

wokół Zielonej Góry i – już bez kijków – spacero-

wałyśmy po pyszniących się barwami jesieni oko-

licach Getyngi. Nie bez znaczenia były też spacery 

o charakterze krajoznawczym. Szczególne miejsce 

w naszych sercach zajęła Ryga z jej wspaniałą se-

cesją, ale także muzea Berlina. 

Podczas ostatniego spotkania w Karpaczu 

w Karkonoszach opowiadałyśmy sobie wzajemnie 

o tym, co się wydarzyło od ostatniego spotkania. 

Nasze koleżanki dzieliły się z nami tym, co prze-

żyły, co było dla nich ważne, co je w pewien spo-

sób określa, ale też kształtuje, zmienia, ubogaca. 

Jest w tym jeden z sensów projektu – poznanie 

nowych możliwości na przykładzie doświadczenia 

Pierwsze spotkanie (projekt „Aktywność Estetyczna i Artystyczna 
Ludzi w Srebrnym Wieku”) - plener w Chynowie koło Zielonej Góry - 
maluje Kazimierz Dziadosz
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Notka biograficzna
osoby znajomej zachęca do podejmowania dzia-

łania, na które czasami brakowało naszym słu-

chaczkom-seniorkom odwagi. Weronika Lazdane  

z Preili nie miała doświadczeń w wędrówkach 

górskich i na szlak wyruszyła z obawą, ale potem 

z radością opowiadała, że sobie dobrze poradziła 

i że zapamięta pobyt w Karkonoszach na zawsze. 

Realizacja obu projektów niezwykle wzbogaci-

ła naszą ofertę edukacyjną kierowaną do słucha-

czy ZUTW. Spotkania w ramach projektu sprawiły, 

że słuchacze mogli dowiedzieć się czegoś więcej 

o krajach partnerskich, o tym jak tam żyją ludzie, 

zwłaszcza ich rówieśnicy, a nieznane kraje stały się 

w jakiś sposób bliższe. Przygotowania do wyjaz-

dów były okazją do gromadzenia wiedzy na te-

mat kraju, do którego jechałyśmy. W warsztatach 

po powrocie dzieliłyśmy się wrażeniami z tymi, 

którzy nie byli z nami. Stworzyło to bodziec do 

zintensyfikowania nauki języków. Wśród słucha-

czy podniósł się znacznie poziom znajomości języ-

ka angielskiego. Nie bez znaczenia było również 

uświadomienie starszym ludziom znaczenia we 

współczesnym świecie narzędzia, jakim jest kom-

puter i umiejętności posługiwania się nim. Wielu 

naszych słuchaczy nauczyło się obsługiwać Inter-

net również po to, by móc kontaktować się z przy-

jaciółmi poznanymi podczas projektów. Ważna też 

wydaje się zmiana poglądów na temat wymiernych 

korzyści, jakie przyniosło nam przystąpienie do Unii 

Europejskiej i bezpośredni udział w możliwościach 

skorzystania z „otwartego świata”. 

Jadwiga Korcz-Dziadosz, Barbara Konarska, Zofia Banaszak, 
Barbara Dzięcielewska, Mirosława Bogdan, Bożena 

Rudkiewicz
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Zielona Góra, czerwiec 2009

Wszystkie autorki są aktywnymi słu-
chaczkami Zielonogórskiego Uniwersytetu 
 Trzeciego Wieku. Dwie z nich – Zofia  
Banaszak i Jadwiga Korcz–Dziadosz pełnią 
również funkcję promotora Grundtviga 
i działają w Zarządzie ZUTW. Zofia Banaszak 
była inicjatorką utworzenia ZUTW i jest 
nieprzerwanie prezesem, a Jadwiga Korcz- 
Dziadosz pełni funkcję sekretarza. Barbara 
Konarska jest redaktorem naczelnym cy-
klicznie wydawanego czasopisma ZUTW.
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Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku zrealizo-

wał w ostatnich latach dwa bardzo interesujące 

Projekty Partnerskie Grundtviga „Open Doors for 

Europe – ODE” (2004-2006) oraz „Wejdźmy w to 

– Let’s go for IT” (2005-2007).

Projekty partnerskie realizowane w ramach 

programu Grundtvig dzielą się na odcinki czasowe 

wyznaczone spotkaniami partnerów. Aktywność 

edukacyjna ma swoją specyfikę - inną w okresach 

między spotkaniami, a inną w czasie samych spot-

kań z obcokrajowcami.

Etapy projektu między spotkaniami charaktery-

zują się intensywną pracą nad analizą poprzednie-

go spotkania, weryfikowaniem poszczególnych 

wiadomości, dochodzeniem do ich źródeł oraz 

przygotowaniem do następnych spotkań, nieraz 

w toku gorących sporów przy wyborze tematów 

do omówienia. 
Nasze dyskusje pomiędzy spotkaniami part-

nerskimi często dotyczą wzajemnych zależności 

między historią narodów, wpływów językowych, 

a także różnic obyczajowych, które istnieją mimo 

wspólnych europejskich korzeni. 

Te rozmowy o historii i kulturze, 

to zagłębianie się w tematykę hu-

manistyczno-społeczną jest fascy-

nującym doświadczeniem i zbliża 

bardzo uczestników grupy. Są to 

bowiem autentyczne przygody in-

telektualnie ludzi starszych o róż-

nym przygotowaniu i doświadcze-

niu zawodowym przeżywane dzięki 

projektom.

Bardzo ważnym walorem edu-

kacyjnym projektów międzynaro-

dowych jest próba opanowania 

umiejętności porozumiewania się 

w języku obcym w sytuacji rzeczy-

wistej, poza lektoratami. „Egza-

min” odbywa się w czasie rozmów 

z partnerami, obejmuje przeróżne 

sytuacje i w sposób naturalny wy-

musza dialogi. Spotkania wielona-

Projekty się kończą – wiedza i przyjaźnie 
zostają

Spotkania w Ulm, luty 2005
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rodowych grup ludzi są zawsze skrupulatnie przy-

gotowane, ale i tak pełne niespodzianek. Możemy 

podczas nich przeżyć radość odkrywania inności 

zarówno w życiu codziennym, jak i w sytuacji od-

świętnej. I zmierzyć się ze stereotypami funkcjonu-

jącymi w naszych głowach i sercach. Odkrywanie 

osobistych reakcji pozwala pojąć, jak trudną spra-

wą są uprzedzenia, nie tylko te tkwiące w innych, 

ale też w nas samych. To jedna ze znakomitych 

korzyści spotkań z partnerami.

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku sku-

pia około 900 słuchaczy. Rodzaj niektórych za-

jęć (nauka języków w ramach lektoratów, praca 

w sekcjach tematycznych) pozwala na współpracę 

w mniejszych grupach. Ale najintensywniej pra-

cuje się w maksymalnie 15-osobowych grupach 

skupionych w poszczególnych projektach. Inten-

sywność i jakość kontaktów jest dowodem na in-

tegracyjną rolę uczestnictwa 

w projekcie.

Jednym ze wskaźników 

sukcesów przeprowadzonych 

projektów jest kontynuacja 

kontaktów osób z różnych 

krajów. Nieodparcie pojawia 

się przekonanie, że osoby, 

z którymi miewa się satysfak-

cjonujące kontakty w projek-

cie, z którymi podejmowało 

się działania organizacyjno-

edukacyjne otwierają nas na 

inny kraj, czynią go bliższym 

i przyjaznym. Partner z projek-

tu staje się trwałym znajomym 

punktem w obcym kraju.

Porównując skuteczność 

różnych form edukacji osób 

starszych, stwierdzić nale-

ży, że uczestnictwo w projektach jest jednym 

z najbardziej aktywnych sposobów edukacji osób 

w nich uczestniczących.

Brygida Butrymowicz
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Łódź, czerwiec 2009

Open Doors for Europe – ODE
Projekt „Open Doors for Europe” realizowany 

był przez 5 organizacji z 4 krajów. Koordynato-

rem był niemiecki Institut für virtualles und reales 

Lernen in der Erwachsenenbildung e.V. der Uni-

versität in Ulm (ILEU), partnerami byli: hiszpańskie 

stowarzyszenie Association de Alumnom y Ex-A-

lumnos de la Universidad de Alicante, włoski Insty-

tuto Culturale di Scienze Sociali „Nikolo Rezzara” 

oraz dwie polskie organizacje Towarzystwo Wol-

nej Wszechnicy Polskiej w Lublinie i Łódzki Uni-

Spotkania na Cyprze, 2007
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wersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz.

Do projektu zaprosił nas jego niemiecki ko-

ordynator podczas warsztatów pt. „Sich Europa  

erschließen – auf dem Weg zu einem vereinten 

Europa”, które odbyły się w lutym 2004 roku 

w Bad Urach.

Wielu starszych ludzi miało tragiczne przeżycia 

podczas II wojny światowej oraz na skutek poli-

tycznych i społecznych wydarzeń w powojennej 

Europie. Pokojowe współżycie w Europie i akcep-

tacja kulturowej różnorodności oraz narodowych 

odrębności jest dla wielu z nich wewnętrzną po-

trzebą. Dużo ludzi jest ciekawych świata i wykazu-

je gotowość do podróży po Europie, od kilku lat 

dotyczy to coraz częściej także podróży ze wscho-

du na zachód i odwrotnie. To zainteresowanie 

może być ważnym czynnikiem poszerzenia wiedzy 

i wzajemnego zrozumienia w stosunkach z euro-

pejskimi sąsiadami. Inny jest jednak program wy-

cieczek turystycznych, a inny spotkań partnerskich 

w ramach projektu Grundtviga.

Projekt „Open Doors for Europe – ODE” trwał 

dwa lata (2004-2006). W tym czasie odbyły się 

cztery spotkania partnerskie. Dwa z nich były 

w Polsce, w Lublinie i w Łodzi, jedno w Niemczech 

w Ulm i jedno w Hiszpanii w Alicante. Celem 

projektu było ułatwienie wzajemnych kontaktów 

i otwarcie się na Europę seniorów z różnych kra-

jów europejskich. Doświadczenia w ramach edu-

kacji seniorów pokazały, że wielu starszych ludzi 

ma obawy przed uczestniczeniem w europejskich 

spotkaniach i programach wymiany. Wynika to 

z braku znajomości języków obcych albo z niewys- 

tarczającego wykorzystania tej znajomości, bra-

ku doświadczeń w obcowaniu z innymi kulturami 

oraz przekonania, że w czasie spotkań z europej-

skimi sąsiadami może nastąpić niezrozumienie czy 

brak wspólnych tematów do rozmów i przez to 

może dojść do przykrych sytuacji. Aby temu zapo-

biec, w projekcie zaplanowano dyskusje seniorów 

na następujące tematy: słowa-klucze, tematy tabu 

w poszczególnych krajach, sytuacje dnia codzien-

nego, zwyczaje i obyczaje świąteczne, obalanie 

stereotypów w krajach partnerskich, sprawy kul-

tury jedzenia i picia. 

Projekt ODE to nasze pierwsze spotkanie z prog- 

ramem Grundtvig. Początki były bardzo trudne. 

Przede wszystkim z powodu słabej znajomości 

języków obcych oraz absolutnej nieznajomości 

obsługi komputera. Powstała 12-osobowa grupa, 

która zaczęła powoli „otwierać drzwi do Europy”. 

Przede wszystkim uczyliśmy się w zwiększonym 

wymiarze godzin języków obcych. Wszyscy uczest-

nicy projektu aktywnie uczestniczyli w tworzeniu 

materiałów. Seniorzy są grupą o zmniejszonej licz-

bie kontaktów towarzyskich. W ramach tego pro-

jektu mieli oni możliwość włączyć się aktywnie ze 

swoimi kompetencjami w tworzenie materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, co przyczyniło się 

do zahamowania obaw seniorów przed podró-

żami do innych krajów i odbudowania pewności 

siebie. Poprzez obszerną dokumentację całej treści 

projektu (zamieszczonej również na stronie inter-

netowej www.gemeinsamlernen.de/ode) był on 

prezentowany szerszej społeczności na lokalnych, 

regionalnych i krajowych seminariach. Przedsta-

wione zostały: cele projektu, organizacje partner-

skie, sposoby pracy, przebieg projektu i jego wy-

niki oraz aktywności wszystkich partnerów. W ten 

sposób nie tylko sam projekt był promowany, ale 

też idea współpracy organizacji europejskiej wo-

kół wspólnego celu. Wszystkie grupy przedsta-

wiały treści projektu w swoim kraju na własnych 

konferencjach oraz w kierowanych i przeznaczo-

nych dla seniorów czasopismach. Mogą one być 
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również wykorzystane przez nauczycieli edukacji 

dorosłych na kursach przygotowujących do spot- 

kań międzynarodowych lub na międzynarodo-

wych spotkaniach (np. słowa-klucze, piktogramy 

do komunikacji niewerbalnej, zabawy, informa-

cje o świętach, dniu codziennym itd.). Wiele ma-

teriałów dostępnych jest we wszystkich językach 

projektu – niemieckim, polskim, włoskim i hisz-

pańskim. Projekt stał się dostępny na płaszczyźnie 

regionalnej i międzynarodowej.

Praca w projekcie była, w naszej opinii, znaczą-

cym wkładem w interkulturową dyskusję starszych 

obywateli Europy i porozumienie ponadnarodo-

we. Mogliśmy w ciekawy sposób wypróbowywać 

i udokumentować to, jak dzięki interesującym 

tematom, dobremu prowadzeniu grup i nowa-

torsko myślącym ludziom może powstać dobra 

współpraca między osobami z różnych krajów, 

ponad wszelkimi językowymi barierami. Komen-

tarz z Włoch trafnie nawiązuje do celów projektu: 

Samodzielne poruszanie się bez znajomości pol-

skiego w Lublinie i w Warszawie to była przygoda. 

To nas wyczuliło na zadania w projekcie. 

Podczas spotkania w Łodzi utworzone zosta-

ły międzynarodowe grupy seniorów, które, ko-

rzystając z wcześniej opracowanych słów-kluczy, 

udały się do banku, sklepu, kawiarni, kiosku z bi-

letami, na pocztę, targ itp. Bez pomocy polskich 

seniorów wymieniali pieniądze, robili zakupy, za-

mawiali kawę i ciastka w kawiarni, dowiedzieli się 

w kiosku z biletami, ile u nas płaci się za przejazd 

tramwajem, jak oznakowane są przystanki itd. 

Seniorzy dzięki pracy w projekcie zostali skon-

frontowani ze swoją wiedzą i niewiedzą o własnej 

kulturze, co stało się przyczyną do bardzo cennych 

autorefleksji i zastanowienia się nad stereotypa-

mi i uprzedzeniami. Podczas rozmów z rodziną, 

w kręgu przyjaciół i w grupach osób starszych 

zdobyta wiedza i spostrzeżenia były przenoszone 

dalej.

Komentarz z Ulm: Jest bardzo trudno wymie-

niać się uwagami na tak trudne tematy, jak tabu 

i stereotypy, jeśli nie ma wspólnego języka. Rów-

nież w rozmowach z polskimi partnerami określo-

ne tematy (okres wojny i powojenny) są widocz-

nym tabu.

Przeżycia w czasie spotkań zmieniają często 

w nagły sposób postawę wobec obcych i wobec 

siebie samego. Przykładem tego była zmiana prog- 

ramu na prośbę polskich grup podczas drugiego 

spotkania partnerskiego w Ulm z powodu śmierci 

Jana Pawła II. Duża wzajemna tolerancja w wyra-

żaniu uczuć z powodu tego wydarzenia i wykaza-

ne przy tym duże wyczucie wszystkich słuchaczy, 

dowiodła ścisłych przyjacielskich więzi, które pow-

stały podczas realizowanych działań.

Udział Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku w naszym pierwszym projekcie partnerskim 

otworzył drogę do dalszej współpracy i rozwoju 

naszych słuchaczy. Wzięliśmy udział w kilku se-

minariach kontaktowych, czego wynikiem jest 

współpraca w następnych projektach partner-

skich, zarówno w roli koordynatora, jak i partne-

ra. Jedna osoba skorzystała z możliwości wyjazdu 

do partnera z Ulm na „job shadowing”. Bierze-

my też udział w kursach Grundtviga organizowa-

nych przez partnera z projektu ZAWiW z Ulm pt. 

„Manager für virtuelle Lernprojekte in Europa im  

Bereich der Seniorenarbeit” (MVL). Jedna osoba 

była w Ulm w roku 2008, dwie pojadą w listopadzie 

2009 roku. Ośmiu naszych seniorów i ośmiu senio-

rów z Ulm uczestniczyło w 6-tygodniowym trenin-

gu interkulturowym prowadzonym przez Internet. 

Zauważyliśmy, że udział w projektach i możliwość 
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wyjazdu kadry wyzwala wyjątkowo silną motywac- 

ję do dalszego pogłębiania znajomości języków 

obcych. Poza lektoratami powstały tzw. „stoliki 

europejskie”, przy których spotykają się seniorzy 

i rozmawiają w obcym języku na aktualne tematy.

Naszą największą bolączką jest mała wiedza 

w zakresie posługiwania się komputerem. Za pie-

niądze uzyskane z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego (Kapitał 

Ludzki) zorganizowa-

liśmy kurs kompute-
rowy dla 90 słucha-
czy. Zainteresowanie 
seniorów nowymi 
mediami i językami 
obcymi pomaga im 

wyrównywać szan-

se w stosunku do 

młodych obywate-

li Europy i wspiera 

ich integrację w Unii  

Europejskiej.

Najbardziej oso-

bistym rezultatem 

udziału w tym pro-

jekcie jest nawiąza-

nie prywatnych kon-

taktów z seniorami 
w Europie. Partnerzy 
z projektu zapraszają 
się i odwiedzają na-
wzajem (np. udział 
dwóch osób z Ulm w jubileuszu 30-lecia ŁUTW). 
Nasz pierwszy projekt partnerski „Open Doors 

for Europe” był motorem i stymulatorem do tych 

wszystkich naszych działań. 

Jadwiga Weigt
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Łódź, czerwiec 2009

Wejdźmy w to – Let’s go for IT
„Wejdźmy w to – Let’s go for IT” – tak brzmiał 

zgłoszony tytuł naszego drugiego Projektu Part-

nerskiego Grundtviga, z rozwinięciem: „uczmy 

się języka angielskiego, aby lepiej poznawać Euro-

pę”. W czasie trwania projektu nastąpiła zmiana 

tematyki projektu i ostatecznie tytuł przybrał for-

mę „Let’s go for IT – czyli wejdźmy w technologię 

internetową”. Skąd taka zmiana? Otóż okazało 

się, że najlepszą komunikację pomiędzy uczestni-

kami projektu zapewnia Internet, dlatego trzeba 

było rozwinąć umiejętności posługiwania się kom-

puterem, a tym samym udoskonalić wiedzę w tym 

zakresie.

W projekcie koordynatorem była Belgia, a part-

Spotkanie w miejscowości Kauhava
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nerzy pochodzili z 6 krajów: Hiszpanii (Cea Casa 

de la Cultura de Getafe), Czech (Żivot 90), Nie-

miec (Volkshochschule Lingen GmbH i Diakoni-

sche Werk In der Kirchenprovinz Sachsen), Fin-

landii (Kauhava Härmät Adult Education Centre), 

Cypru (Pancyprian Organisation for Adult Educa-

tion Centras) i Polski (Łódzki Uniwersytet Trzecie-

go Wieku im. Heleny Kretz). Projekt realizowany 

był w latach 2005-2007. Z każdego kraju bezpoś-

rednio uczestniczyło w projekcie 10-12 osób.

Podstawowym celem było to, by uczący się 

seniorzy korzystali ze swojej znajomości języ-

ka angielskiego w łączności ze słuchaczami 

w partnerskich organizacjach poprzez doskona-

lone umiejętności posługiwania się komputerem 

i jak największe wykorzystanie Internetu. Głów-

nym zadaniem projektu było przygotowanie 

przez słuchaczy-seniorów i regularne wysyłanie 

na forum e-biuletynów. Każdy kraj przygotował 

swoją wersję e-biuletynu. Materiały były pisane 

w języku angielskim. Artykuły miały różną formę: 

wywiadu, wiadomości, fotoreportażu, recenzji czy 

quizu i były publikowane zgodnie z harmonogra-

mem ustalonym przez członków grup roboczych 

z organizacji partnerskich. Każdy biuletyn zawierał 

uzgodnione elementy: quiz dotyczący danego kra-

ju, lokalne wiadomości, przepisy kulinarne, fotore-

portaż lub wywiad ze zdjęciami albo plikiem audio.

Po opublikowaniu e-biuletynu nasi słuchacze 

wyrażali swoje opinie na forum. Dodatkowo spo-

rządziliśmy listę słuchaczy-seniorów każdej orga-

nizacji, którzy byliby zainteresowani koresponden-

cją bezpośrednią i swobodnym pisaniem e-maili. 

Wymiana adresów e-mailowych miała miejsce na 

Wieczór Europejski podczas spotkania partnerów projektu ODE, 2005
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specjalnym forum stworzonym do tego celu na stro-

nie internetowej organizacji koordynującej. 

Projekt umożliwił nam nie tylko pogłębienie 

znajomości języków i obsługi komputera oraz ko-

rzystania z Internetu, ale także pozwolił wymie-

nić doświadczenia w różnych interesujących nas 

dziedzinach, takich jak wydarzenia kulturalne, 

festiwale, atrakcje turystyczne, kuchnia, zakupy, 

historia itp.

Poznając kulturę krajów partnerskich, ich zwy-

czaje, historię czy życie codzienne wymienialiśmy 

metody pracy edukacyjnej ze słuchaczami w wieku 

starszym. Stosowano np. konkursy typu 10 pytań 

stawianych przez poszczególne kraje uczestniczą-

ce, na które odpowiedzi udzielały kraje partner-

skie. Pytania dotyczyły zazwyczaj historii, sportu, 

kultury i dnia powszedniego. W czasie projektu 

zorganizowano 6 spotkań roboczych w krajach 

uczestniczących z udziałem słuchaczy. Spotkania 

robocze były kolejno w Gandawie (Belgia), Mag-

deburgu (Niemcy), Getafe (Hiszpania – przedmie-

ście Madrytu), Kauhavie (Finlandia) w Łodzi i w Li-

massol (Cypr).

Na każdym roboczym spotkaniu partnerów sta-

rannie omawiano dotychczasowe wyniki i plano-

wano działanie na następny okres. Jednocześnie 

starano się, by w czasie takich spotkań uczestni-

cy jak najwięcej dowiedzieli się o kraju, w którym 

gościli. Seniorzy poznawali życie, zwyczaje, uczyli 

się tańców regionalnych (Cypr) oraz poznawali 

pierwszą stolicę Hiszpanii – Toledo. O ile w pierw-

szych spotkaniach uczestniczyło niewiele osób  

(2-3) z każdego kraju, to np. na spotkanie w Łodzi 

przybyło ponad 30 osób (po 5-8 z poszczególnych 

krajów), co świadczy o coraz większym zaintere-

sowaniu projektem.

Podobnie wzrastało zainteresowanie projek-

tem w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Początkowo do działań w projekcie zgłaszało się 

niewielu chętnych, jednak stopniowo sytuacja ule-

gała pozytywnej zmianie i słuchacze uczestniczyli 

w nich coraz chętniej. W następnych latach liczba 

chętnych, np. do dokształcania komputerowego, ra-

dykalnie wzrosła. 

Podróże za granicę i spotkania z członkami 

lokalnych społeczności zdecydowanie poszerzyły 

nasze horyzonty, dzięki czemu lepiej rozumiemy 

inne narody europejskie. Jest bardzo mało praw-

dopodobne, że te procesy zaistniałyby w innych 

okolicznościach.

Ważną korzyścią dla uczestniczących organizacji 

był fakt, że poznały one metody pracy edukacyjnej 

stosowane przez partnerów i nabrały międzynaro-

dowego doświadczenia w tym obszarze. 

Mimo oczywistych różnic geograficznych, spo-

łecznych i kulturowych porozumieliśmy się co do 

celu naszych działań. To, że nasza współpraca 

przyniosła pozytywne rezultaty, bierze się z faktu, 

że od początku nikt z nas nie mierzył zbyt wysoko. 

Postawiliśmy sobie realistyczne cele – interesujące, 

lecz nie nadzwyczajne, które mogłyby zniechęcić 

zarówno słuchaczy, jak i kadrę. Nabyte w czasie 

projektu umiejętności komputerowe pomogły 

w dalszym utrzymywaniu kontaktów pomiędzy 

uczestnikami projektu, a także w przygotowaniu 

e-biuletynu. 

Prace wykonane przez uczących się i nauczają-

cych były publikowane na stronie internetowej. Na 

spotkania partnerów przybyły lokalne media, dzię-

ki czemu pojawiły relacje z tych spotkań. W Łodzi 

i Limassol (Cypr) lokalna telewizja zrealizowała 

programy na temat spotkań w ramach Projektu 

Partnerskiego Grundtviga, włącznie z wywiadami 

przeprowadzonymi z uczestnikami.

W czasie projektu staraliśmy się prowadzić pełną 

dokumentacje fotograficzną. Dzisiaj dysponujemy  
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Notka biograficzna

Brygida Butrymowicz
Od 10 lat jest prezesem Łódzkiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny 
Kretz. Ma za sobą 38 lat pracy w dziedzi-
nie pedagogiki społecznej w Uniwersytecie 
Łódzkim. W dalszym ciągu prowadzi zaję-
cia dydaktyczne ze studentami. Interesuje 
się biologią i architekturą.

Jadwiga Weigt 
Współorganizatorka prawie wszystkich 

projektów międzynarodowych i krajowych 
na Łódzkim Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku. Jest pomysłodawczynią i współkoor-
dynatorką projektu kursu komputerowgo 
dla 90 słuchaczy ŁUTW. Z zawodu technik 
elektroradiologii i fizykoterapeuta. Lubi wę-
drować po górach.

Mirosław Marcinkowski 
Uczestnik wszystkich projektów  

Grundtviga w ŁUTW. Z wykształcenia che-
mik, z zamiłowania fotograf, robił doku-
mentacje fotograficzne do projektów. Cią-
gle ciekawy wiedzy komputerowej. Całe 
życie udzielał się społecznie i zawsze mu 
wszystkiego mało.

siedmioma filmami i prezentacjami dotyczącymi 

projektu. Wydaliśmy śpiewnik popularnych pio-

senek z różnych krajów (w języku angielskim), 

zakupiliśmy książki do nauki języka angielskiego 

dla słuchaczy ŁUTW oraz program do opracowa-

nia zdjęć i przygotowania prezentacji lub filmów. 

Dzisiaj każda uroczystość czy specjalna działalność 

naszego uniwersytetu jest dokumentowana zdję-

ciami lub filmem. Każdy z uczestników projektu 

propaguje wiedzę o krajach partnerskich i rozpo-

wszechnia metody uczenia się przez całe życie na-

byte w czasie trwania projektu.

Projekt się skończył – wiedza i przyjaźnie 
pozostały!!!

Mirosław Marcinkowski
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Łódź, czerwiec 2009
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W 2005 roku Biblioteka Publiczna im. W. J. 

Grabskiego w Warszawie razem z partnerami 

z Austrii, Portugalii, Belgii i Turcji opracowała 

i zgłosiła do programu Grundtvig 2 trzyletni pro-

jekt edukacyjny: „READCOM – Kluby Czytelnicze 

dla Dorosłych” („READCOM – Reading clubs for 

adult learning communities”). 

Głównym celem projektu było opracowanie 

atrakcyjnych metod aktywizacji intelektualnej 

i społecznej dorosłych poprzez literaturę, teatr, 

film, historię, a także Internet i multimedia dla  

Doświadczenia biblioteki publicznej 
w aktywizowaniu seniorów w ramach 

współpracy europejskiej

prowadzących zajęcia dla dorosłych w ramach UTW 

lub innych instytucji o charakterze edukacyjnym.     

Istotnym aspektem projektu było wykorzysta-
nie edukacji międzykulturowej do rozpoznawania 
i proponowania tożsamości różnych grup społecz-
nych i różnych kultur.

Elementami, które w istotny sposób wzboga-
ciły projekt, były międzykulturowe quizy o historii 
i kulturze krajów uczestniczących w projekcie. 
Przyczyniły się one nie tylko do lepszego poznania 
tożsamości kulturowej krajów partnerskich, ale 

jednocześnie były atrakcyjną formą 
zajęć.

Opracowane metody zostały 
opublikowane w formie drukowa-
nej oraz w Internecie w 5 językach 
jako „Podręcznik dla mentorów 
klubów READCOM”. Składa się on 
z 8 modułów tematycznych i każdy 
z nich został opracowany przez in-

nego autora:

 � „Twórcze spotkania z książką” 

(M. Kołodziejczyk – Polska),  

 � „Edukacja międzykulturowa”  

(dr M. Morgado – Portugalia),

 � „Strategie czytelnicze”  

(M. Coelho – Portugalia),

 � „Warsztaty literackie czytelnicze” 

( M. Schachinger – Austria),

 � „Samodzielne drukowanie 

w klubie READCOM”  

(P. Jankowski – Polska),

Twórcze spotkania z książką w bibliotece
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 � „Międzypokoleniowe kółka czytelnicze”  

(A. Leysen – Belgia);  

 � „Edukacja wielokulturowa dorosłych poprzez 

książki i film” (dr A. Yildiz, B. Gündüz  

– Turcja); 

 � „Historia jako element promocji  wiedzy 

o społeczeństwie  i o nas samych” (Mustafa 

Tugrul Firat – Turcja). 

Wpływ współpracy międzynarodowej  
na słuchaczy-seniorów

Wpływ na słuchaczy-seniorów
Ocena wpływu współpracy europejskiej na 

słuchaczy-seniorów oparta została na doświadcze-

niach polskich uczestników projektu READCOM, 

którymi byli członkowie Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku z Warszawy i z innych miast Polski oraz 

edukatorzy i promotorzy edukacji dorosłych.
W ciągu trzech lat trwania projektu polscy 

seniorzy wzięli aktywny udział w 6 spotkaniach 
międzynarodowych w Austrii, Portugali, Belgii 
i Turcji. Uczestniczyli także w cyklu warsztatów  
w Bibliotece Publicznej w Ursusie obejmujących 
kursy komputerowe, biblioterapię, zajęcia literac-
kie połączone z pisaniem pamiętników i wspom-
nień, kursy językowe oraz zajęcia międzykulturowe 
na temat rozpoznawania tożsamości. Wydarze-
niem szczególnie ważnym dla uczestników i samej 

Biblioteki Publicznej był udział w Targach Książki 

Edukacyjnej w latach 2005-2008 oraz zorganizo-

wanie dwudniowej międzynarodowej konferencji 

READCOM w Warszawie w listopadzie 2007 roku 

z udziałem partnerów z 5 krajów i 230 edukato-

rów z całej Polski.              

Efekty współpracy międzynarodowej dotyczą-

ce aktywizacji intelektualnej i społecznej seniorów 

uwidoczniły się między innymi poprzez: zwiększe-

nie umiejętności językowych i informacyjno-ko-

munikacyjnych, aktywizację i integrację społeczną, 
wzrost poczucia własnej wartości, integrację z ro-
dziną, poznanie innych tożsamości kulturowych 
oraz poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich. 

Zwiększenie umiejętności językowych 
uczestników projektu 

Współpraca międzynarodowa w znacznym 
stopniu motywowała seniorów do poprawy umie-
jętności językowych. Wszyscy uczestnicy chętnie 
brali udział w  kursie podstawowym języka angiel-
skiego. Nawet jeśli umiejętności językowe senio-
rów nie zwiększyły się w znacznym stopniu, to ich 
zaangażowanie było zdumiewające. Warto pod-
kreślić, że po zakończeniu projektu zajęcia języko-
we dla osób dorosłych są w Bibliotece w Ursusie 
kontynuowane i cieszą się rosnącą popularnością.   

Zwiększenie umiejętności informacyjno-
komunikacyjnych

Najbardziej atrakcyjną formą zajęć dla większoś- 

ci uczestników projektu okazały się kursy obsługi 

komputera i wyszukiwania informacji w Internecie 

na poziomie podstawowym. Należy podkreślić, że 

program kursów był ściśle związany z programem 

zajęć międzykulturowych, literackich i językowych. 

Uczestnicy projektu wyszukiwali w Internecie in-

formacje o krajach, które odwiedzali i z którymi 

współpracowali. Przed wyjazdem opisywali, jak 

wyobrażają sobie miejsce, które wkrótce odwie-

dzą, a po powrocie porównywali wcześniejsze wy-

obrażenia z tym, co zobaczyli. Rozwijano nie tyl-

ko umiejętności obsługi komputera i korzystania 

z Internetu, ale również redagowania i adjustacji 

tekstu, projektowania okładki, opracowania gra-

ficznego publikacji oraz skanowania, drukowania 

i bindowania. Wszystkie publikacje (pamiętniki, 

wspomnienia, informatory o kulturze i historii kra-

jów partnerskich) były redagowane i wydawane 
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zespołowo, a następnie prezen-

towane w Bibliotece, w Internecie 

oraz na stoisku Biblioteki Publicz-

nej na Targach Książki Edukacyj-

nej w Warszawie. 
Mirosława (65 lat, Warszawa ): 

Zajęcia w Klubie READCOM bar-
dzo rozwijają umysłowo. Jak już 
się jest na emeryturze jest to bar-
dzo potrzebne.

Elżbieta (70 lat, Warszawa): Ja 
ten kurs komputerowy robię dla 
mojego wnusia, żeby mieć z nim 
lepszy kontakt i żeby razem coś 
robić na komputerze. On sam 
mnie do tego zachęcił.     

Aktywizacja i integracja 
społeczna 

Samodzielne publikowanie 
własnych prac było ważnym ele-
mentem aktywizacji i integracji społecznej senio-
rów.

Uczestnicy zajęć wcześniej znali się ze spotkań 
na UTW lub jako sąsiedzi z bloku, ale tak napraw-
dę nic nie wiedzieli o sobie. Dopiero udział w pro-
jekcie spowodował, że poznali się lepiej, zbliżyli 

się do siebie i stali się prawdziwymi przyjaciółmi. 

Elżbieta (59 lat, Warszawa): Poprzez projekt 
poznałam cudowne osoby z innych miast i innych 
bibliotek, z którymi nawiązałam nie tylko współ-
pracę, ale i przyjaźń jak np. z Agnieszką (54 lata, 
Krosno).

Wzrost poczucia własnej wartości  
i integracja z rodziną

Doświadczenia trzech lat udziału w projekcie 

zaowocowały pozytywnymi zmianami w samo-

ocenie i w relacjach z członkami rodziny. Większość 

uczestników to osoby, które, będąc na emerytu-

rze, realizowały się w zaciszu ogniska domowego, 
pomagały dorosłym dzieciom w obowiązkach do-
mowych i nie widziały potrzeby zmiany tego stanu 
rzeczy. Trafiając do Klubu READCOM, były często 
zaskoczone drzemiącymi w nich talentami oraz  
rezultatami swojego udziału w projekcie. 

Mirosława (65 lat, Warszawa): Jestem już 8 lat 
na emeryturze. Na co dzień zajmuję się domem. 
Przychodząc tutaj, początkowo miałem opory, ale 
potem, kiedy zorientowałem się, że tu jest bardzo 
ciekawie, że można dowiedzieć się o filmie, po-
czytać książki, opowiedzieć swoje jakieś  przeżycia 
i wspomnienia... Na początku było to trochę krę-
pujące, ale potem było już coraz łatwiej. 

Elżbieta (70 lat, Warszawa): Ćwiczymy pamięć, 
spotykamy się z różnymi ludźmi, wychodzimy 
z czterech ścian naszych mieszkań, widzimy świat. 

Irena (70 lat, Warszawa; Polka mieszkająca do 
1939 roku we Francji; w sierpniu 1939 roku po raz 

Twórcze spotkania z książką
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pierwszy przyjechała do Polski na wakacje i nigdy 

już nie wróciła do Francji; całą II wojnę światową 

przeżyła w Polsce i została tu na zawsze): Wspom-

nienia o tamtych latach, które napisałam i opub-

likowałam w ramach projektu, spowodowały, że 

nagle cała moja najbliższa rodzina i dalecy krewni 

zaczęli się bardzo interesować moją historią i dzie-

jami całej rodziny. Pobyt w Leuven w Belgii, nie-

Poznawanie i porównywanie tożsamości, 
poszerzenie wiedzy o krajach  

partnerskich i ich kulturze
Polscy uczestnicy projektu dzięki spotkaniom 

z przedstawicielami instytucji o różnym profilu edu-

kacyjnym i kulturowym lepiej poznali działalność 

klubów READCOM w innych krajach, ich sposoby 

pracy i współpracy oraz ich kulturę i tożsamość. 

Ciekawym doświadczeniem międzykultu-

rowym polskich 

uczestników były 

kilkudniowe warsz-

taty poświęcone 

porównaniu tożsa-

mości społeczności 

tureckiej i polskiej 

w oparciu o litera-

turę Orphana Pa-

muka oraz quizy 

o kulturze i historii 

Turcji przygotowa-

ne przez partnera 

tureckiego w języku 

angielskim. W trak-

cie zajęć uczestnicy 

dokładnie prze-

analizowali obraz 

społeczności tu-

reckiej, jaki wyłonił 

się z przeczytanych 

książek i informacji opracowanych przez nich sa-

mych podczas rozwiązywania quizów. Zdaniem 

uczestników zajęć społeczność turecka w dużym 

stopniu przypomina społeczność polską szczegól-

nie tę z czasów PRL, gdzie życie jednostki i całego 

społeczeństwa było bardzo upolitycznione i cał-

kowicie kontrolowane przez dwie wielkie siły: 

władzę państwową i kościelną. Podobny był też 

Twórcze spotkania z książką w bibliotece

daleko miejscowości, w której mieszkałam, był dla 

mnie wspaniałą podróżą sentymentalną i dał mi 

nową energię. 

Krystyna (70 lat, Warszawa): Napisane przeze 

mnie wspomnienia o bajce opowiadanej w naszej 

rodzinie z pokolenia na pokolenie szalenie zinteg-

rowały rodzinę i wreszcie wszyscy poznali i polubili 

tę bajkę, a dzięki niej staliśmy się sobie bliżsi.  
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stosunek obu społeczeństw do Europy Zachodniej 

i do emigracji – jawiła się ona obu narodom jako 

raj, o którym zawsze marzą, ale jednocześnie nie-

nawidzą go, bo byli w nim obywatelami drugiej 

kategorii żyjącymi na marginesie prawdziwego ży-

cia. Jednocześnie zarobione pieniądze w krajach 

Unii sprawiały, że we własnym państwie nagle 

z upokorzonych stawali się ludźmi podziwianymi 

i bogatymi. Takie anomalie nie mogły pozostać 

bez wpływu na życie społeczne w jednym i dru-

gim kraju. Uczestnicy zajęć stwierdzili, że obecnie 

tożsamości obu narodów kształtują się na nowo 

i są w toku wielkich przemian. 

Wzrost świadomości znaczenia 
samokształcenia

Udział w projekcie, a szczególnie w spotka-

niach partnerów w różnych miastach Europy 

oraz w warsztatach edukacyjnych organizowa-

nych w Bibliotece w Ursusie, uświadomił pol-

skim uczestnikom znaczenie samokształcenia 

poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach i spot-

kaniach, a w konsekwencji – w życiu społecznym. 

Mirosława (65 lat, Warszawa): Nie jest to tylko 

siedzenie w czytelni. Teraz jedziemy do Portugalii, 
nigdy w Portugalii nie byłam, no i muszę się do-
wiedzieć czegoś o tej Portugalii, chcę wiedzieć jak 
najwięcej.    

Krystyna (70 lat, Warszawa): Podróż do 

Leuven była dla mnie tak magiczna, że napisałam 

pod jej wpływem wiersz o Leuven, który wręczyłam  

Annemie Leyssen z Belgii.
Agnieszka (54 lata, Gorlice); refleksje ze spo-

tkania w Portugalii: Margarida Morgado przepro-
wadziła multimedialną prezentację działalności 
klubu z Castelo Branco. Na szczególną uwagę 
zasługuje podjęcie przez klub prób literackich na 
takie tematy jak: „Miejscowość mojego dzieciń-

stwa”, „Mój dom rodzinny”. To świetny pomysł, 
aby w ten sposób zachęcić, zwłaszcza starszych, 
do pisania, gdyż każdy lubi powracać myślami do 
kraju lat dziecinnych. Spróbuję to wykorzystać. 
Dzięki projektowi READCOM ludzie o podobnych 
zamiłowaniach czytelniczych i podobnej wrażli-
wości, mogą kontaktować się ponad granicami 
państw na zasadach całkowitego partnerstwa. 

Wpływ współpracy międzynarodowej na 
instytucje

Nowa jakość pracy
Współpraca europejska w ramach projektu 

READCOM zmieniła w ogromnym stopniu dzia-
łalność Biblioteki Publicznej w Ursusie pod wzglę-
dem merytorycznym. Udział w projekcie podniósł 
także poziom organizacji instytucji i kulturę zarzą-
dzania. 

Zwiększona ilość i nowa jakość podejmowa-
nych zadań w ramach projektu wpłynęły na sposób 
pracy całej instytucji. Międzynarodowy charakter 
projektu spowodował, że zmieniły się dotychcza-
sowe priorytety i narzucony został szczególny ry-
gor przy realizacji zadań, gdyż nie można sobie 
było pozwolić na jakiekolwiek opóźnienie czy błę-
dy. Mieliśmy świadomość, że Biblioteka Publiczna 
w Ursusie jako koordynator projektu i jako insty-
tucja ze wschodniej Europy była bacznie obser-
wowana przez partnerów, którymi były instytucje 
o znacznie większym doświadczeniu i prestiżu, 
jak na przykład znany w całej Europie Uniwersytet 
w Leuven czy Ministerstwo Kultury Turcji. Robiliś-
my wszystko, by dobrze wypaść w oczach partne-
rów. Kompleks tzw. „polnische Wirtschaft” mo-
bilizował nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. 
Po prostu musieliśmy być najlepszym koordyna-

torem projektu, musieliśmy projekt nadzorować 
i realizować perfekcyjnie, a rezultaty (warsztaty, 
konferencje, publikacje) musiały być nowatorskie, 
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oryginalne i wyróżniające się. Pracownicy bibliote-
ki w Ursusie szeroko otwierali oczy ze zdumienia, 
kiedy zobaczyli, że to właśnie ich biblioteka, żad-
na inna instytucja, zabiera samolotem do Austrii, 
Portugalii, Belgii czy Turcji kilkunastu uczestników 
z Polski, aby poznali nie tylko nową kulturę i sztu-
kę, ale i uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych 
wspólnie z seniorami z innych krajów. Większość 
uczestników nigdy tam nie była. To był szok i po-
czucie niesłychanej dumy. Wyzwaniem zupełnie 
bezprecedensowym pod każdym względem dla 
biblioteki w Ursusie i jej pracowników była orga-
nizacja dwudniowej międzynarodowej konferen-
cji z udziałem partnerów z 5 krajów i 230 osób 
z Polski o bardzo bogatym programie wykładów 
i warsztatów. 

Izabela (27 lat pracownik Biblioteki): Począt-
kowo, jako bierny uczestnik spotkania projektu 
READCOM w Castelo Branco (ostatnie spotkanie 
w ramach projektu), skupiłam się na obserwacji 
otoczenia i ludzi, wśród których miałam spędzić 4 
jak się później okazało cudowne dni. Zaobserwo-
wałam, że te 3 lata ciężkiej pracy, której wszyscy 
koordynatorzy z 5 państw (Austrii, Belgii, Turcji, 
Portugalii i Polski) byli niezwykle oddani, mimo ba-
rier kulturowych zbliżyły ich do siebie. Można po-
wiedzieć, że zawiązały się przyjaźnie na całe życie. 
Widać było, że dobrze się czuli w swoim towarzys-
twie. Bardzo ciepło i życzliwie wspominali swoje 
wszystkie podróże i kontakty z partnerami projek-
tu READCOM, obyczajami i tradycjami ich krajów.

Wzrost prestiżu Biblioteki Publicznej  
w Ursusie w świadomości lokalnego 

środowiska. Rozwój zawodowy 
pracowników, doskonalenie umiejętności 

językowych i obsługi multimediów.
Udział biblioteki w projekcie europejskim w roli 

koordynatora oraz przygotowanie międzynaro-
dowych spotkań, warsztatów, stoisk na Targach 
Książki, a przede wszystkim zorganizowanie Mię-

dzynarodowej Konferencji READCOM w Warszawie 
uświadomiły społeczności lokalnej, jak bardzo dużo 
może zaoferować Biblioteka Publiczna w Ursusie. 

Należy przy tym podkreślić, że społeczność Ur-
susa nie miała do tej pory kontaktu z edukacyjnymi 
projektami unijnymi i związaną z tym bezpośred-
nią współpracą z kilkoma krajami europejskimi. 
Pewnie z tego też powodu projekt READCOM 
wzbudził na początku ciekawość, ale i nieufność. 

Z kolei pracownikom biblioteki udział w pro-
jekcie uświadomił, jak dużo zadań merytorycz-
nych i organizacyjnych potrafią sami zrealizować 
oraz ile satysfakcji i nowych perspektyw rozwoju 
zawodowego przynosi praca w bibliotece. Wielu 
z nich awansowało na stanowiska kierowników 
lub otrzymało ciekawe propozycje pracy w innych 
instytucjach. O wpływie współpracy europejskiej 
w zakresie doskonalenia obsługi multimediów 
niech świadczy fakt, że pracownicy, którzy do tej 
pory słabo radzili sobie z obsługą komputerów, 
sami zaczęli prowadzić kursy komputerowe dla 
dorosłych. 

Zmiany organizacyjne i programowe  
w działalności Biblioteki ze względu na 

potrzeby edukacyjne i społeczne dorosłych 
starszych     

Udział w projektach europejskich wpłynął 
w dużym stopniu na zwiększenie zadań i znacze-
nia działu instrukcyjno-metodycznego Biblioteki 
Publicznej w Ursusie. Ponadto uwypuklona zo-
stała rola eurokoordynatora zarówno w zakresie 
pracy edukacyjnej i organizacyjnej, jak i promocji 
działalności biblioteki wśród osób dorosłych ze 
szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

W wyniku takich decyzji zwiększono ilość za-
jęć i poszerzono program kursów komputerowych 
dla osób starszych. Kontynuowane są, we współ-
pracy z lokalnym UTW, lekcje języka angielskiego 
na poziomie podstawowym. Seniorom pragnącym 
doskonalić sztukę opowiadania ciekawych historii 
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własnych i obcych zorganizowano zajęcia opowia-
daczy we współpracy z grupą „Studnia”. Program 
wykładów i warsztatów dla dorosłych zaintereso-
wanych poszerzaniem wiedzy o ciekawe wyda-
rzenia ze świata nauki, sztuki i kultury w ramach 
WSZECHNICY został zwiększony i uatrakcyjniony 
pod kątem potrzeb seniorów. Co roku w ramach 
Festiwalu Nauki organizowane są w Bibliotece 
warsztaty międzykulturowe dla dorosłych miesz-
kańców Warszawy.

Działalność wydawnicza oraz gromadzenie 
zbiorów obcojęzycznych i multimedialnych  

Innym ważnym rezultatem doświadczeń zdo-
bytych w ramach współpracy europejskiej jest 
rozwinięcie różnorodnej działalności wydawniczej 
biblioteki. 

Publikacje wydawane przez tę instytucję mają 

na celu utrwalanie dla przyszłych pokoleń histo-

rii dzielnicy Ursus i jej okolic opowiedzianej przez 

pryzmat osobistych wspomnień seniorów. Do 

najbardziej spektakularnych wydarzeń należy za-

liczyć wspomnienia Georga M. Haywarda, Polaka 

urodzonego na terenie obecnego Ursusa w 1939 

roku, który jako małe dziecko, kompletnie osiero-

cony, wyemigrował w czasie II wojny światowej 

do USA. Z języka polskiego zapamiętał jedynie to, 

że nazywał się Jerzy Maciej Siennicki. Kiedy zoba-

czył, że strona internetowa biblioteki w Ursusie 

jest prowadzona w języku angielskim, napisał do 

nas i załączył swoje dramatyczne, bardzo ciekawe 

wspomnienia. Biblioteka natychmiast przetłuma-

czyła je na język polski i umieściła całość na swojej 

Występ uczestników projektu z  Castelo  Branco (czerwiec 2008, Castelo Branco, Potugalia)
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Notka biograficzna

stronie internetowej (http://portal.bpursus.waw.

pl/article/view/30).

W przygotowaniu do publikacji są materiały 

poświęcone historii Harcerskiego Kręgu Seniorów 

im. J. Kucharskiego w Ursusie oraz dramatyczne 

wspomnienia żołnierzy plutonu Torpedy-Kazimierza 

Jackowskiego, który został zamordowany 

w 1945 roku w tajemniczych okolicznościach.  

Jeśli chodzi o zbiory Biblioteki, to ilość tytułów 

obcojęzycznych od 2005 roku wzrosła z 550 do 

1200 i są one kupowane również pod kątem po-

trzeb środowiska seniorów i prowadzonych dla 

nich zajęć z języka angielskiego. Podobny dyna-

miczny przyrost zbiorów Biblioteki dotyczy tzw. 

książek do słuchania czyli audio-booków. Wiel-

kie dzieła literatury polskiej i światowej, książki 

o najważniejszych wydarzeniach historycznych 

i kulturalnych czytane przez wybitnych artystów 

lub przygotowane w formie słuchowiska cieszą się 

wielką popularnością szczególnie wśród seniorów.  

Współpraca z innymi instytucjami w Polsce  

i w Warszawie 

Biblioteka jest zapraszana przez różne ośrodki 

edukacyjne (uniwersytety, koła UTW i inne biblio-

teki) w Warszawie i w Polsce do przeprowadze-

nia warsztatów międzykulturowych lub prezenta-

cji dotyczących metod aktywizacji seniorów oraz 

praktycznych doświadczeń w realizacji współpracy 

międzynarodowej. 

Na terenie biblioteki w Ursusie prowadzone są 

zajęcia dla studentów zaocznych kierunków hu-

manistycznych, które są poświęcone międzykultu-

rowym metodom aktywizacji intelektualnej i spo-

łecznej dorosłych i młodzieży.

Uczenie się przez całe życie 
Trudno dzisiaj sobie wyobrazić działalność 

dla seniorów Biblioteki Publicznej w Ursusie bez 
współpracy europejskiej. To dzięki niej, dzięki 
możliwości poznania i porównania doświadczeń 
własnych z doświadczeniami instytucji z innych 
krajów Europy, Biblioteka Publiczna w Ursusie 
przekonała się, że decyzje dotyczące wspierania 
edukacji osób starszych i rozwijania atrakcyjnych 

form tej edukacji były całkowicie uzasadnione.

Piotr Jankowski 
Biblioteka Publiczna w Ursusie 

Warszawa, czerwiec 2009

Piotr Jankowski
Pedagog, bibliotekarz, logistyk, dzienni-

karz. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dziel-
nicy Ursus m. st. Warszawy. Promotor pro-
gramu Grundtvig. Koordynator projektu 
„READCOM – Kluby czytelnicze dla doro-
słych”. Koordynator na Polskę międzykultu-
rowych europejskich projektów sieciowych 
„BARFIE” i „EDM – Reporter”. Organizator 
międzynarodowych konferencji, z których 
jedna „Różnorodność kulturowa a internet” 
została włączona do kalendarza imprez „Eu-
ropejskiego Roku Dialogu Międzykulturo-
wego”. Współautor międzynarodowej pu-
blikacji „Podręcznik dla mentorów klubów 
READCOM” wydanej w 5 językach. Autor 
artykułów w specjalistycznych periodykach: 
„Poradnik Bibliotekarza” (Polska) „Educare-
educere” (Portugalia), „Reasearch” (Belgia). 
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Nazwa Projektu Partnerskiego Grundtviga 

„Aurora – Polaris” jest dwuczęściowa. Aurora 

to inaczej zorza polarna, wspaniałe zjawisko na 

niebie. Druga część nazwy – Polaris – odnosi się 

do Gwiazdy Polarnej i jest akronimem nazwy: 

„Partnership Opportunity for Learning: Astrono-

my Resources for Inspiring Seniors” („Partnerstwo 

w uczeniu się: astronomiczne zasoby inspirujące 

seniorów”). 

W projekcie „Aurora – Polaris” obok Olsztyń-

skiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicz-

Projekt „Aurora – Polaris”. 
Seniorów spotkania z astronomią

nego (OPiOA) uczestniczą: The SHARE Initiative 

Cic., Hereford z Anglii (Paul Haley, szef tej insty-

tucji, pełni funkcję koordynatora projektu), Astro-

nomicky Ustav Slovenskej Akademie vied (AISAS), 

Tatranska Lomnica ze Słowacji oraz National and 

Kapodistrian University of Athens z Grecji. Nasze 

działania wspiera największy polski internetowy 

portal astronomiczny www.astronomia.pl, z któ-

rym blisko współpracujemy i dzięki któremu zna-

leźliśmy się w Projekcie Partnerskim Grundtviga. 

Wcześniej braliśmy już udział w programie Come-

nius, dzięki czemu zdobyliśmy do-

świadczenia konieczne do skutecz-

nej komunikacji w wielonarodowej 

grupie oraz praktycznie zapozna-

liśmy się z logistyką organizacji 

spotkań, warsztatów itp. Pobudził 

on również nasze zainteresowania 

programami współpracy między-

narodowej, które byłyby zbieżne 

ze statutową działalnością naszej 

instytucji. 

Celem projektu jest nawiązanie 

bezpośredniej, międzynarodowej 

współpracy dotyczącej populary-

zacji astronomii wśród osób doros- 

łych. Nasze działania skierowane są 

do seniorów, w tym również niewi-

domych i niedowidzących. Projekt 

rozpoczęliśmy w roku 2008 i za-

kończymy w roku 2010. Wspólne 

z partnerami przygotowujemy gru-

Obserwacje Słońca
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pę edukatorów, wypracowujemy nowe metody 

pracy i tworzymy zasoby edukacyjne przydatne 

w pracy z seniorami. Początek projektu „Aurora 

– Polaris” zbiega się z Międzynarodowym Rokiem 

Astronomii ogłoszonym przez Międzynarodową 

Unię Astronomiczną oraz UNESCO. Jest to rok, 

w którym astronomia wkracza do domu prawie 

każdego mieszkańca Ziemi, upamiętniając w ten 

sposób 400 rocznicę zastosowania teleskopu 

w badaniach astronomicznych. Przełom, jaki wte-

dy się dokonał skutkuje nieustannym rozwojem 

astronomii w ostatnich stuleciach. 

Od kilku lat prowadziliśmy wykłady i spotka-

nia przeznaczone dla słuchaczy miejscowego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chcąc rozszerzyć 

te działania, stworzyliśmy Koło Astronomiczne 

przy UTW. Członków Koła, którzy systematycz-

nie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez 

pracowników OPiOA włączyliśmy w działania 

związane z projektem „Aurora – Polaris”. Szcze-

gólną grupą uczestników zajęć proponowanych 

w ramach tego projektu są osoby niedowidzące 

i niewidome. Nawiązaliśmy kontakt z Ośrodkiem 

Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Polskiego Związku 

Niewidomych w Olsztynie, którego pensjonariusze 

wezmą udział w niektórych naszych działaniach. 

Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło 

się w Atenach we wrześniu 2008 roku. Mocnym 

przeżyciem dla wszystkich uczestników spotkania 

była wizyta na niezbyt okazałym, skalistym, wzgó-

rzu Pnyks w parku miejskim. Tutaj, u stóp gno-

monu, który służył do pomiarów czasu Metonowi, 

twórcy pierwowzoru współczesnego kalendarza, 

znajdowało się miejsce spotkań Eklezji – zgroma-

dzenia obywateli Aten. Tu powstawała demokracja 

ateńska. 

Partnerzy projektu to instytucje związane 

z astronomią lub naukami ścisłymi, tak jak my, 

a więc nie mieliśmy większych problemów z usta-

leniem wspólnych priorytetów, podziałem zadań 

i uzgodnieniem harmonogramu ich realizacji. 

Przykładem materiałów wytworzonych w ra-

mach projektu są multimedialne wykłady i pre-

zentacje o tematyce astronomicznej. Są one 

zilustrowane zdjęciami, filmami i animacjami 

przedstawiającymi i wyjaśniającymi różnorodne 

zjawiska zachodzące w Kosmosie. Zostaną one 

przetestowane w praktyce przez partnerów, udo-

skonalone, przetłumaczone na języki narodowe 

i rozpowszechnione w różnorodnych formach. 

Dla osób dotkniętych upośledzeniem wzroku 

opracowywane są specjalne materiały o tematy-

ce astronomicznej dostosowane do ich percep-

cji. Mają one formę nakładek na panel dotykowy 

współpracujący z komputerem. Umożliwia to oso-

bom z upośledzeniem wzroku zdobywać wiedzę 

poprzez odsłuch komentarzy zapisanych w kom-

puterze, uruchamianych za pomocą dotyku. 

Integralną częścią projektu jest strona:  

www.aurora-polaris.eu. Strona ta rozwija się wraz 

z projektem, gromadzi i publikuje zarówno infor-

macje o projekcie, jak i materiały edukacyjne wy-

tworzone podczas jego realizacji. Na zakończenie 

projektu na tej stronie znajdą się – dostępne dla 

wszystkich chętnych – multimedialne materiały in-

spirowane zajęciami prowadzonymi z seniorami. 

Przez cały czas trwania projektu odbywają się 

regularne spotkania ze słuchaczami Koła Astrono-

mów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. 

Pierwsze zajęcia poświęcone były poznaniu gwieź-

dzistego nieba. Zdefiniowaliśmy podstawowe po-

jęcia astronomiczne i omówiliśmy zjawiska, które 

wynikają z lokalizacji naszego punktu obserwacyj-

nego – Ziemi – oraz jej ruchu jako jednej z planet 

w Układzie Słonecznym. Zajęcia związane z poz- 

nawaniem sfery niebieskiej, konstelacji i zmian 
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w wyglądzie nocnego nieba w ciągu roku były 

okazją do kontaktu z historią kultury europejskiej 

i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kolejne 

zajęcia poświeciliśmy historii kalendarza i pod-

stawom rachuby czasu, czyli praktycznym zasto-

sowaniom wiedzy astronomicznej na przestrzeni 

dziejów. Była to okazja, aby porozmawiać o wyjąt-

kowym zabytku znajdującym się w krużgankach 

olsztyńskiego zamku – tablicy astronomicznej  

Kopernika. 

Zajęcia prezentujące gwiaz-

dozbiory odbywały się w sali 

projekcyjnej z wykorzystaniem 

aparatury planetarium. Za ich 

kontynuację można uznać 

późniejsze spotkania warsz-

tatowe, na których uczyliśmy 

naszych słuchaczy posługiwa-

nia się obrotową mapą nieba, 

podstawowym przyrządem 

każdego astronoma i miło-

śnika astronomii. Zajęcia te 

utrwalały wcześniej zdoby-

tą wiedzę o niebie i czasie, 

a umiejętność posługiwania 

się obrotową mapą nieba 

ułatwiła orientację na niebie 

konieczną do efektywnego 

uczestnictwa w wieczornych obserwacjach róż-

nych obiektów astronomicznych. 

Specjalną uwagę na zajęciach poświęciliśmy 

planetom, zarówno ich budowie, rozmiarom i od-

ległości od Słońca, jak też modelom opisującym 

ich ruch. Planetarium jest miejscem doskonale 

nadającym się do tego celu, ponieważ jego geo-

centryczna konstrukcja pozwala w ciągu kilkunas- 

tu minut prześledzić złożony ruch planet na tle 

gwiazd. Obserwacje tych zjawisk na prawdziwym 

niebie zajęłyby kilka tygodni lub miesięcy. Dos-

tępne w Planetarium urządzenia audiowizualne 

umożliwiają szczegółowe wyjaśnienie tych zja-

wisk. W ten sposób nasi słuchacze mogli docenić 

geniusz Mikołaja Kopernika, który potrafił znaleźć 

uzasadnienie dla skomplikowanych dróg planet 

na naszym niebie w wyjątkowo prostym modelu 

heliocentrycznym. Dyskutowaliśmy także o donio-

słości tego odkrycia w dziejach naszej cywilizacji 

i o rewolucji naukowej jako jego konsekwencji. 

Kolejnym elementem naszego „astronomicz-

nego kursu” było poszukiwanie odpowiedzi na 

pytanie dlaczego gwiazdy świecą, z czego powsta-

ją, jak żyją i jak umierają. Przedstawiliśmy naszym 

słuchaczom podstawy astrofizyki, nauki o zjawis- 

kach fizycznych w Kosmosie. Podróżowaliśmy 

do wnętrza Słońca i innych gwiazd, poznając ich 

budowę i zachodzące tam zjawiska poszukiwa-

ne przez pokolenia alchemików. Śledziliśmy życie 

Spotkanie z Mikołajem Kopernikiem na olsztyńskim zamku
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gwiazd, od narodzin, poprzez wiek młodzieńczy, 

aż do śmierci. Zajęcia okazały się ekscytujące dla 

uczestników i znalazły swą kulminację w dyskusji 

nad słowami wybitnego astrofizyka i laureata Na-

grody Nobla Williama Fowlera: „Wszystko dokoła 

nas i w nas samych, od tlenu którym oddychamy 

do wapnia tworzącego nasze kości, powstało we 

wnętrzach gwiazd... Innymi słowy – jesteśmy zbu-

dowani z gwiezdnego pyłu”. 

Naturalnym rozszerzaniem tych zagadnień było 

poznawanie naszej Galaktyki – Drogi Mlecznej. 

200 miliardów gwiazd, pięknych mgławic świe-

cących gazów, gwiazd wielokrotnych i różnorod-

nych gromad gwiazd dostarczało naszym słucha-

czom wielu doznań nie tylko poznawczych, ale 

również estetycznych. 

Cała zgromadzona wiedza na temat gwiazd, 

mgławic, odległych galaktyk, a także samego 

Wszechświata oparta jest na informacji, którą nam 

dostarcza specjalny 

posłaniec – światło. 

Dlatego odrębne za-

jęcia poświęciliśmy 

optyce. Przedsta-

wiliśmy historię tej 

nauki i podstawo-

we prawa rządzące 

światłem oraz ich 

konsekwencje, sta-

nowiące przyczyny 

dobrze wszystkim 

znanych, spotyka-

nych na co dzień 

zjawisk oraz zjawisk 

bardziej niezwykłych 

i zaskakujących. 

Istotną częścią 

naszego programu 

był udział słuchaczy w obserwacjach astronomicz-

nych. Jednocześnie okazały się one najbardziej 

kłopotliwym elementem zajęć edukacyjnych, po-

nieważ wymagały z jednej strony bezchmurnego 

nieba, a z drugiej nie powinno być zbyt zimno. 

Dlatego przeprowadziliśmy je wiosną. Obserwac-

je prowadziliśmy zarówno na tarasie, jak też przy 

użyciu głównego teleskopu Obserwatorium. Nasi 

słuchacze mogli skonfrontować swoją wiedzę 

teoretyczną z realnym niebem i wykazać się prak-

tycznymi umiejętnościami obsługi teleskopów. 

Towarzyszyły temu wielkie emocje. Obserwowa-

nie obiektów astronomicznych przez teleskop wy-

woływało nierzadko zdumienie i szczery zachwyt. 

Ogromną radość sprawiało wspólne rozpoznanie 

gwiazdozbiorów na niebie. Dla wielu, jak się oka-

zało, był to pierwszy świadomy kontakt z pięknem 

rozgwieżdżonego nieba. Pozostał jednak niedo-

syt. Troszkę za mało takich spotkań jak do tej pory 

Zajęcia Koła Astronomicznego. Słuchacze badają strukturę meteorytów
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– to wypowiedź jednego z uczestników. Dlatego 

postanowiliśmy, że specjalna legitymacja członka 

Koła Astronomicznego pozwoli naszym słucha-

czom bezpłatnie odwiedzać Planetarium i Obser-

watorium w dogodnych dla nich terminach. 

Innym rodzajem działań realizowanych w ra-

mach projektu „Aurora-Polaris” pozwalających na 

bezpośredni kontakt z obiektami pozaziemskimi 

były warsztaty meteorytowe. Tu każdy z uczestni-

ków mógł dotknąć „kamieni z nieba” i szczegó-

łowo zbadać ich strukturę przy pomocy lupy i mi-

kroskopu krystalograficznego. W ten praktyczny 

sposób uczestnicy zajęć zapoznali się z historią 

powstania i ewolucji Układu Słonecznego. 

Zajęcia Koła Astronomicznego dla seniorów 

przeprowadzane w ramach projektu cieszą się 

dużym zainteresowaniem, stanowiąc istotny ele-

ment kalendarza zajęć naszych słuchaczy. Chętnie 

uczestniczą oni nie tylko w wykładach, ale również 

w zajęciach seminaryjnych, warsztatowych i ob-

serwacjach, które wymagają od nich bezpośred-

niego aktywnego współdziałania. Charakterys- 

tyczną cechą naszych słuchaczy jest ich ogromna 

ciekawość i radość ze zdobywania wiedzy. Proces 

uczenia wydaje się być dla nich bardziej istotny niż 

sam rezultat, a dysponując większą ilością wolne-

go czasu oraz zgromadzonym doświadczeniem ży-

ciowym, mogą sobie pozwolić na głębszą refleksję 

nad przedstawianymi zagadnieniami. W naszym 

odczuciu te cechy wyraźnie odróżniają przebieg 

edukacji seniorów od edukacji młodzieży. 

Charakterystyczne jest, że perspektywa wy-

jazdów zagranicznych i spotkań z zagranicznymi 

uczestnikami projektu wzbudziły wśród uczestni-

ków pewien niepokój. Największym problemem 

jest oczywiście nieznajomość języka angielskiego. 

Kolejnym jest konieczność dalekich podróży. Wie-

lu seniorów obawiało się nieprzewidzianego po-

gorszenia się ich stanu zdrowia na skutek długiej 

podróży. W czasie spotkań oswajaliśmy naszych 

słuchaczy z różnymi aspektami projektu i zachę-

caliśmy do nauki języka angielskiego w ramach 

Olsztyńskiego UTW. 

Wzbogaceni o doświadczenia, które zdoby-

liśmy, pracując przy wcześniejszych projektach, 

staramy się, aby nasz przekaz był urozmaicony, 

uwzględniający nie tylko nauczanie ex cathedra, 

ale również wykorzystujący inne formy i zasoby 

edukacyjne. Nasi słuchacze chętnie biorą udział 

w tego typu działaniach. Wielkim sukcesem oka-

zała się wizyta George’a Zamka, amerykańskiego 

astronauty polskiego pochodzenia. Z założenia 

miało to być spotkanie otwarte dla publiczności, ale 

liczba chętnych znacznie przewyższyła pojemność 

sali Planetarium i byliśmy zmuszeni wprowadzić 

ograniczenie słuchaczy. W spotkaniu uczestniczyli 

głównie członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wie-

ku i młodzież szkolna. Nasz gość został zasypany 

gradem pytań, ciekawość seniorów dorównywa-

ła ciekawości młodzieży. Pytano jak wygląda co-

dzienne życie na stacji kosmicznej, jakie badania 

są tam prowadzone, jak wygląda Ziemia z Ko-

smosu, w jaki sposób można zostać członkiem 

korpusu astronautów. Spotkanie przeciągnęło się 

poza zaplanowany czas. Trzeba było mieć kondy-

cję astronauty, aby sprostać ciekawości uczestni-

ków. Po spotkaniu seniorzy dzielili się mnóstwem 

spostrzeżeń i komentarzami: Miło było uczestni-
czyć w takich spotkaniach i spotkać ludzi z innych 
krajów, co dopinguje mnie do nauki języka an-
gielskiego – powiedziała uczestniczka spotkania, 

Maryla (lat 60). 

Drugie z kolei spotkanie partnerów w ramach 

projektu „Aurora – Polaris” odbyło się u nas, 

w Olsztyńskim Planetarium. Bardzo nam zależa-

ło, aby seniorzy, mimo słabej znajomości języka, 
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uczestniczyli w zajęciach seminaryjnych i wyciecz-

ce śladami Mikołaja Kopernika oraz w spotkaniu 

integracyjnym. Ten wspólnie spędzony czas był 

doskonałą okazją do zapoznania naszych zagra-

nicznych gości z polską historią, kulturą i oby-

czajami, a nasi słuchacze znakomicie znaleźli się 

w roli gospodarzy. 

Należy podkreślić otwartą postawę Janet 

i Mark Robinsonów, angielskich seniorów z Here-

ford, przybyłych na olsztyńskie spotkanie. Oboje 

są autorami biografii Thomasa Webba – dziewięt-

nastowiecznego, angielskiego astronoma. W nie-

słychanie ciepły i taktowny sposób potrafili oni po-

mimo trudności językowych zachęcić seniorów do 

rozmowy. Ośmieliło to naszych słuchaczy i bariera 

językowa nie stanowiła aż tak dużej przeszkody. 
Odniosłam bardzo miłe wrażenie, które wniosło 
w moje życie dużo wiedzy i zadowolenia. Świat 
wydaje się bardzo ciekawy. Cieszę się, że mogłam 
uczestniczyć w tak miłych spotkaniach – powie-

działa jedna z uczestniczek, pani Leokadia. Mark, 

który w zawodowym życiu związany był z przemys- 

łem komputerowym, okazał się kopalnią wiedzy 

na temat historii informatyki.

Ważnym wydarzeniem olsztyńskiego spotka-

nia partnerów był wykład profesora Xenophona  

Moussasa z Uniwersytetu Ateńskiego, będącego 

partnerem w naszym projekcie. Wykład zatytuło-

wany „The Mechanism of Antikythera” omawiał 

budowę i przeznaczenie tego unikalnego antycz-

nego instrumentu na tle historii 

nauki w starożytnej Grecji. Wy-

kład zainaugurował wystawę po-

święconą mechanizmowi, której 

głównym eksponatem jest jedna 

z trzech istniejących na świecie 

kopii tego starożytnego kom-

putera. Wykład zrobił na słucha-

czach ogromne wrażenie. Szo-
kujące jest to, że ponad 2 tysiące 
lat temu zbudowano tak wspa-
niałe urządzenie – podsumował 

jeden z uczestników. Wykład 
profesora Moussasa był niezwy-
kle interesujący, a jego postać 
fascynująca – dodał inny.

Spotkanie z osobami niewi-

domymi i niedowidzącymi, które 

odbyło się w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym 

Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie sta-

nowiło dla nas duże wyzwanie. Podczas przygo-

towań wyczuwało się znaczną nerwowość wśród 

uczestników. Zainicjowana przez Janet rozmowa 

o problemach ludzi starszych w Anglii i w Polsce 

spowodowała, że napięcie ustąpiło i do warszta-

tów wszyscy przystąpili już z mniejszą niepewno-

ścią. Mieliśmy trochę problemów technicznych, 

wykorzystując po raz pierwszy komputerowe 

Spotkanie partnerów projektu w Atenach
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urządzenia T3 dla niewidomych. Okazało się, że 

przygotowane zawczasu scenariusze działań nie 

zawsze się sprawdzały. Zdarzały się nieprzewidzia-

ne wcześniej sytuacje i trzeba było na bieżąco re-

agować na pojawiające się trudności. Kosztowało 

nas to sporo pracy, ale zdobyliśmy wiele nowych, 

cennych doświadczeń. Mieliśmy możność obser-

wacji reakcji ludzi niewidzących i niedowidzących, 

gdy stykają się z czymś nowym i nieznanym, jak 

przedstawione w postaci map plastycznych niebo 

lub skomputeryzowane urządzenia T3. Reakcja ta 

była bardzo różna, w dużej mierze zależna od tego 

w jakim okresie życia dotknęło ich kalectwo. Lu-

dzie niewidomi od urodzenia albo ci którzy utracili 

wzrok w dzieciństwie, okazali się znacznie bardziej 

przygotowani do życia w otaczającym ich świecie. 

Są bardziej otwarci i komunikatywni niż ci którzy 

stracili wzrok w późniejszym wieku. Uświadomiliś- 

my sobie, że człowiek z upośledzeniem wzroku 

posiada inną hierarchię bodźców, poprzez które 

poznaje świat zewnętrzny. Warsztaty te pozwoliły 

nam zebrać informacje jakiego typu materiały na-

leży przygotowywać, aby były one jak najbardziej 

użyteczne. Było to nowe doświadczenie, które po-

budziło nas do refleksji nad skutecznością różnych 

metod pracy edukacyjnej z niewidomymi. Krótki 

recital jednej z mieszkanek Ośrodka zakończył na-

sze spotkanie. Jej śpiew zrobił na wszystkich duże 

wrażenie. Po powrocie z wyjazdu do Ośrodka od-

była się dyskusja podsumowująca nasze dokona-

nia, zakończona wnioskami dotyczącymi dalszych 

działań. Kolejna tura zajęć z pensjonariuszami 

Ośrodka uwzględni te doświadczenia. 

Wizyta uczestników olsztyńskiego spotkania 

w Obserwatorium Astronomicznym umożliwiła 

naszym partnerom zapoznanie się z formami pra-

cy jakie prowadzimy w tym unikalnym obiekcie. 

Prezentujemy dawne i współczesne metody ba-

dań astronomicznych, prowadzimy pokazy Słońca 

i gwieździstego nieba. Wieczorne spotkanie na ta-

rasie dla wielu było niezapomnianą astronomiczną 

podróżą przez Kosmos. Rozmowy pod gwiazdami 

sprzyjały swobodnej wymianie spostrzeżeń i do-

świadczeń w popularyzacji nauki, jaką partnerzy 

projektu na co dzień prowadzą w swoich krajach. 

Jesteśmy w połowie naszego projektu. Jesz-

cze wiele pracy i spotkań przed nami. Trudno 

więc oceniać rezultaty całego przedsięwzięcia, ale 

można spróbować podsumować dotychczasowe 

działania. Ważna dla nas jest przede wszystkim 

wymiana doświadczeń w pracy ze słuchaczami 

UTW w krajach partnerskich. Interesuje nas pro-

gram działań edukacyjnych, przykłady ciekawych 

zajęć i możliwości różnorodnej aktywizacji słu-

chaczy. Należy podkreślić, że osiągnięte rezultaty 

zawdzięczamy wielkiemu zaangażowaniu zespo-

łu pracowników Olsztyńskiego Planetarium i Ob-

serwatorium Astronomicznego i ich harmonijnej 

współpracy z UTW. Zarysowują się nowe obszary 

współpracy w przyszłości z organizacjami w Euro-

pie, polegające na wymianie kadry i doświadczeń 

w zakresie edukacji dorosłych, a jednocześnie 

wzbogacające nasz potencjał w edukacji dzieci 

i młodzieży. Wierzymy, że kontakty te okażą się 

pomocne przy opracowywaniu nowych projektów 

w ramach programu Grundtvig. 

Widząc ogromne zainteresowanie astronomią 

wśród seniorów, wiosną przyszłego roku organi-

zujemy warsztaty astronomiczne w ramach akcji 

Warsztaty Grundtviga. Będą one szeroko dostęp-

ne dla uczestników z krajów Unii Europejskiej. To 

duże i ważne przedsięwzięcie. Do jego realizacji 

niezbędna jest umiejętność sprawnej komunikacji 

w języku angielskim oraz doświadczenia zdobyte 
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przez nas w pracy z seniorami. Ten nowy kierunek 

naszej działalności jest bezpośrednim rezultatem 

zaangażowania w projekt „Aurora – Polaris”. 

Jesteśmy zgodni, zarówno pracownicy Olsztyń-

skiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicz-

nego, jak też słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, że przeżywamy fascynującą przygodę, po-

znając Wszechświat i siebie nawzajem. 

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium 

Astronomiczne

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium 

Astronomiczne to instytucja, której głównym ce-

lem jest szeroko pojęta popularyzacja astronomii 

i nauk pokrewnych. Podstawową działalnością 

Planetarium są seanse astronomiczne i lekcje pod 

sztucznym niebem. Obserwatorium Astronomicz-

ne oferuje pokazy nieba i udostępnia specjalistycz-

ne pracownie dla różnorodnych działań edukacyj-

nych. Z naszej oferty korzystają osoby w różnym 

wieku. Odbiorcami naszych działań są także osoby 

dorosłe, a wśród nich seniorzy. Szczególnie dumni 

jesteśmy z mających już ponad trzydziestoletnią 

tradycję i cieszących się olbrzymią popularnością 

cotygodniowych, otwartych wykładów popularno 

- naukowych. Własna strona internetowa: www.

planetarium.olsztyn.pl prezentuje w sieci nasze 

dokonania i umożliwia korzystanie z naszych za-

sobów edukacyjnych.

Zajęcia z seniorami w ramach projektu „Aurora 

– Polaris” prowadzą: Jadwiga Biała, Leszek Błasz-

kiewicz, Maciej Grzemski, Ewa Janaszak, Lidia Ko-

siorek, Bogusław Kulesza, Dariusz Madaj, Elżbieta 

Plucińska, Jacek Szubiakowski i Piotr Wychudzki.

Elżbieta Plucińska i Jacek Szubiakowski
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Olsztyn, czerwiec 2009

Elżbieta Plucińska
Pracownik Działu Astronomicznego 

Olsztyńskiego Planetarium, zajmuje się 
dydaktyką astronomii i jej popularyzacją. 
Przygotowuje i prowadzi zajęcia z astro-
nomii dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz dla dorosłych. Współpracuje z Ośrod-
kami Doskonalenia Nauczycieli. Z wykształ-
cenia fizyk. Ma za sobą staż nauczycielski 
w szkołach podstawowych i średnich. 
Brała udział w projektach uczniowskich 
prowadzonych przez Zakład Dydaktyki 
Wydziału Fizyki i Astronomii UMK w To-
runiu. Uczestniczy w międzynarodowych 
projektach: Comenius i Grundtvig. Peł-
ni funkcję sekretarza zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów 
Przyrodniczych oraz jest członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Meteorytowego.

Jacek Szubiakowski
Absolwent wydziału Fizyki i Astrono-

mii UMK w Toruniu. W roku 1983 roz-
począł pracę w OPiOA jako instruktor. 
Zainteresowania naukowe: optyka i spek-
troskopia, formalna i nieformalna eduka-
cja w zakresie fizyki i astronomii, historia 
nauki. Doktorat z fizyki doświadczalnej 
na UMK w Toruniu, podyplomowe studia 
pedagogiczne WSIiE w Olsztynie. Staże 
naukowe w Hasselt University i Katholi-
ke Universiteit Leuven w Belgii. Członek 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
International Planetarian Society oraz Ko-
mitetu Organizacyjnego i Olsztyńskich Dni 
Nauki. Partner w projektach międzynaro-
dowych: Comenius i Grundtvig.
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W latach 2007–2008 kilka organizacji z sześciu 
krajów europejskich (Niemcy, Bułgaria, Polska, 
Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy) zrealizowa-
ło wielostronny międzynarodowy projekt SEVIR –  
Senior Volunteers in Interest Representations 
(Wolontariat seniorów w reprezentowaniu inte-
resu) w ramach programu Socrates-Grundtvig 1. 
Poniżej przedstawiono efekty tego projektu. 

Geneza i tło projektu oraz kilka słów 
o polskich partnerach projektu i ich 

inicjatywie na rzecz seniorów

W społeczeństwach krajów europejskich, 
w tym Polski, coraz większą i znaczną część sta-
nowi pokolenie ludzi starszych będących w wieku 

emerytalnym lub do niego się zbliżających. Cho-

ciaż pokolenie współczesnych seniorów jest zróż-

nicowane, to można jednoznacznie stwierdzić, że 

jego potrzeby i aspiracje wykraczają daleko poza 

te, które wynikają z dotychczasowych stereoty-

pów. Sprostanie nowej sytuacji wymaga urucho-

mienia skutecznych i stabilnych mechanizmów 

w różnych wymiarach: od lokalnego po europejski 

tak, by seniorzy mogli czuć się pełnoprawną grupą 
społeczną. Jest to wyzwanie zarówno dla władz 
publicznych, jak i dla organizacji obywatelskich.

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie 
przed kilku laty zainicjowało współpracę z Woje-
wódzką Biblioteką Publiczna w Krakowie, czego 
rezultatem jest realizowany i dynamicznie rozwija-
jący się kompleksowy regionalny program społecz-
no-edukacyjny pod nazwą „Szkoła @ktywnego 
Seniora” („S@S”). Daje on seniorom możliwości: 

Aktywny senior w obywatelskim 
społeczeństwie – perspektywa 

europejska i polska

1. odkrywania lub rozwoju zainteresowań, 

2. nabywania nowych umiejętności, 

3. wymiany wiedzy i doświadczenia, 

4. realizacji swoich zamierzeń i pomysłów, 

5. bieżących i twórczych kontaktów z młodszy-
mi generacjami. 

Jest on prowadzony nie tyle „dla” seniorów, 
ale „z” seniorami. Jego założeniem jest otwarcie 
na wypływające ze środowiska inicjatywy. „S@S” 
nie jest programem zamkniętym tematycznie. Ak-
tualnie koncentruje się na trzech obszarach dzia-
łań (osiach programowych): 

1. „Senior w świecie kultury i sztuki” (warsztaty, 
wykłady, własne wystawy, publikacje, pokazy);

2. „Senior w świecie nowoczesnych technologii 
i w społeczeństwie informacyjnym” (szkolenia 
i kursy, wykłady dotyczące zasad funkcjono-
wania i obsługi nowych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych oraz ich praktyczne-
go zastosowania); 

3. „Senior w życiu społecznym: ku świadomemu 
i pełnemu obywatelstwu” (stymulowanie ak-
tywności obywatelskiej,  edukacja i poradnic-
two). 

Program „S@S” jest realizowany poprzez licz-
ne projekty krajowe i międzynarodowe. Znaczącą 
rolę w jego rozwoju i wdrażaniu mają projekty re-
alizowane w ramach programu Grundtvig, w tym 
projekt SEVIR dotyczący problemu profesjonalnego 
stymulowania aktywności obywatelskiej seniorów. 
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Ze strony polskiej projekt SEVIR realizowany był 
w partnerstwie obu wyżej wymienionych organi-
zacji: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kra-
kowie (WBP) i Towarzystwa Polsko- Niemieckiego 
w Krakowie (TPNK). TPNK odpowiadało za stronę 
merytoryczną, a WBP za organizacyjno-finansową. 
Koordynatorem projektu było stowarzyszenie KI-
FAS (Instytut Katolickiego Ruchu Pracowników dla 
Ustawicznej Edukacji i Stosowanej Etyki Społecz-
nej ) z Niemiec, pozostałymi partnerami były: uni-
wersytet (Uniwersytet Lancaster, Wielka Brytania), 
instytucje edukacyjne i eksperckie oraz organiza-
cje pozarządowe. Partnerzy korzystali ze wsparcia 
ekspertów z różnych dziedzin.

Metodologia projektu była następująca: naj-
pierw dokonano wszechstronnej analizy sytuacji 
w krajach partnerskich i innych krajach europej-
skich, następnie – po ożywionej dyskusji mię-
dzy partnerami projektu przy udziale ekspertów 
– sformułowano ramowy europejski program 
szkoleń. Według niego partnerzy przeprowadzili 
szkolenia pilotażowe dla seniorów. Struktura prog- 
ramów była ujednolicona we wszystkich krajach 
uczestniczących w projekcie, ale sposób realizacji 
uwzględniał specyfikę danego kraju. Przejawiało 
się to możliwością różnego rozłożenia akcentów 
na poszczególne elementy szkoleń. Na bazie ma-
teriałów szkoleniowych oraz doświadczeń wy-
niesionych ze szkoleń przygotowano dwa euro-
pejskie poradniki. Pierwszy z nich przeznaczony 
jest dla osób szkolących seniorów do aktywności 
obywatelskiej, drugi – dla seniorów-wolontariuszy 
gotowych do podjęcia się misji reprezentowania 
interesu swojej grupy społecznej wobec władz, 
środowiska lokalnego czy mediów. Poradniki te 
zostały wydane we wszystkich językach partne-
rów projektu i są publicznie dostępne (w Polsce 
w postaci płyt CD). Dodatkowo polscy partnerzy 
przeprowadzili jednodniowe szkolenie dla biblio-
tekarzy województwa małopolskiego na temat 
bibliotek jako ośrodków stymulujących aktywność 
obywatelską seniorów. 

Analiza sytuacji seniorów w kontekście 
aktywności obywatelskiej – perspektywa 

europejska

Porównawcza analiza sytuacji w różnych kra-
jach europejskich doprowadziła do wskazania 
elementów wspólnych oraz różnic. Jako najistot-
niejsze elementy wspólne uznano następujące 
kwestie:
1. Senior XXI wieku ma duży potencjał społecz-

ny – często jest wykształcony, doświadczony, 
twórczy oraz ma czas na aktywne uczestni-
czenie w różnych przedsięwzięciach.

2. We wszystkich krajach objętych projektem 
i wielu innych krajach europejskich rośnie 
społeczna świadomość zmian demograficz-
nych i ich skutków, a także wzrasta aktyw-
ność seniorów.

3. Potrzeby ludzi starszych są w mniejszym lub 
większym stopniu ignorowane w życiu spo-
łecznym oraz przez polityków. Ich interesy 
zdają się być mniej istotne niż te artykułowa-
ne przez inne grupy społeczne i organizacje 
lobbingowe. Często rola seniora w społeczeń-
stwie postrzegana jest jedynie jako „biorcy” 
pomocy socjalnej i obiektu szczególnej troski 
dla systemu publicznego ochrony zdrowia. 
W takich warunkach konieczne jest, aby se-
niorzy sami zabrali głos, gdyż tylko w ten spo-
sób ich postulaty zostaną usłyszane.

4. Jest wiele barier dla publicznej aktywności 
seniorów. Podstawowymi są problemy zdro-
wotne, niedostatki materialne oraz eduka-
cyjne, a także braki umiejętności korzystania 
z aktualnie stosowanych technik komunika-
cyjnych i informacyjnych (komputery, Inter-
net). Szczególnie dotkliwie odczuwane są te 
ostatnie. Pokolenie seniorów zostało bowiem 
skonfrontowane z postępem mającym cha-
rakter przełomu, a nie ewolucji. Należy za-
uważyć, że problem ten odnosi się do aktual-
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nego pokolenia, bo sytuacja jest dynamiczna 
i za 15-20 lat seniorzy będą już mieli podsta-
wowe kompetencje w zakresie nowoczesnych 
technologii, które będą raczej ewoluować niż 
zmieniać się skokowo.

5. Ważnym zadaniem jest przekonanie senio-
rów, że celowe jest poświęcenie własnego 
czasu i energii na reprezentowanie interesu 
swojej grupy. Innymi słowy – że jest szansa na 
osiągnięcie sukcesu w działalności publicznej. 
W tym kontekście na podkreślenie zasługuje 
fakt, że seniorom brakuje często świadomości 
własnej siły politycznej i pewności siebie, cech 
niezbędnych do uzyskania odpowiedniej sku-
teczności. Ponadto powinni oni nabrać jedno-
znacznego przekonania, że ponieważ ich oso-
bista sytuacja jest w praktyce uwarunkowana 
dobrobytem w skali publicznej, trudno jest 
wpływać na własną rzeczywistość (podejście 
pro domo sua) bez uzyskania wpływu na pro-
cesy decyzyjne zachodzące na poziomie życia 
publicznego (podejście pro publico bono).

6. Pośród angażujących się seniorów dominu-
ją przedstawiciele klasy średniej. Dobre wy-
kształcenie, dochody i pozycja zawodowa 
ułatwiają zaangażowanie obywatelskie.

Równocześnie zwraca uwagę zróżnicowanie 
między krajami ze względu na:
1. Ilość i jakość istniejących struktur zajmujących 

się reprezentacją potrzeb seniorów: struktury 
organizacyjne są stosunkowo silne w Niem-
czech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, a wyraź-
nie brakuje ich w Bułgarii, Włoszech i Pol-
sce. Model niemiecki jest bardzo rozwinięty 
– funkcjonują w nim w gminach, powiatach, 
regionach i w wymiarze ogólnopaństwowym 
struktury formalnie koordynujące działalność 
poszczególnych organizacji. Mają one status 
tzw. „organizacji parasolowej”. W Polsce ze 
względów historycznych nadal nie cieszą się 

popularnością próby tworzenia struktur ma-
jących uprawnienia koordynacyjne wobec 
poszczególnych, indywidualnych inicjatyw 
czy organizacji. Dotyczy to zarówno poziomu 
centralnego, jak i regionalnego czy lokalnego.

2. Ilość i jakość istniejących programów szko-
leniowych dla seniorów zainteresowanych 
zaangażowaniem w reprezentację interesów 
swojego środowiska różni się bardzo pomię-
dzy poszczególnymi krajami.

3. Podejście władz publicznych: lokalnych, re-
gionalnych i centralnych do środowiska senio-
rów. W Niemczech na przykład ze środków 
publicznych (gmina, powiat, region, rząd) sys-
temowo finansowana jest bieżąca działalność 
wspomnianych wyżej struktur koordynują-
cych. W Polsce administracja publiczna przyję-
ła zasadę dofinansowywania tylko projektów 
i to głównie w perspektywie rocznej. Uznaje 
ona za niecelowe wspieranie bieżącej dzia-
łalności. To podejście w naszych warunkach 
nieuzasadnione (usprawiedliwione w pań-
stwach z dobrze rozwiniętym mechanizmem 
sponsoringu niepublicznego), nie pozwala na 
osiągnięcie poczucia stabilności niezbędnego 
dla właściwego rozwijania działalności.

Specyfika sytuacji w Polsce

Analiza sytuacji w naszym kraju przeprowadzo-
na w ramach projektu oraz na podstawie współ-
pracy ze środowiskiem seniorów prowadzi do 
wniosku, że szczególnego wskazania wymagają 
dodatkowo następujące okoliczności:
1. Jednym z najważniejszych warunków uda-

nego dokończenia rozpoczętej w 1989 roku 
transformacji systemowej w Polsce jest utwo-
rzenie społeczeństwa obywatelskiego. Wyma-
ga to zmiany mentalności obywateli, czego 
elementem jest także integracja grup społecz-
nych oraz ich gotowość do partycypowania 
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w życiu publicznym, także w formie aktyw-
ności politycznej, która bywa często mylona 
z działalnością partyjną. Z drugiej strony, ko-
nieczne jest rzeczywiste, a nie deklaratywne 
otwarcie administracji publicznej na inicjaty-
wy obywatelskie. Trzeba uznać, że zasada po-
mocniczości, uznawana w Europie za podsta-
wową z punktu widzenia organizacji państw, 
obliguje do traktowania tych inicjatyw czy 
organizacji jako pełnoprawnych uczestników 
życia publicznego. Odnosi się to także do 
realizacji zadań publicznych. Rolą władz pu-
blicznych, zgodnie ze wspomniana zasadą, 
jest nie tyle wykonywanie wszystkich zadań, 
ale zapewnienie ich optymalnej, czyli racjo-
nalnej i odpowiedzialnej realizacji poprzez 
sformułowanie podstawowych kryteriów oraz 
rzetelne monitorowanie działań. Ta rola nie 
oznacza konieczności nadmiernego biurokra-
tyzowania wykonywania zadań publicznych, 
choć przez różne instytucje publiczne bywa 
tak rozumiana.

2. Seniorzy są jedną z najbardziej rozproszonych 
grup. Ich integracja dla wyłonienia repre-
zentacji na poziomie lokalnym, a następnie 
regionalnym czy krajowym może być doko-
nana tylko przy zastosowaniu specjalnych 
zapewniających skuteczność instrumentów. 
Przede wszystkim potrzebne jest stworzenie 
sieci centrów, których podstawową funkcją 
będzie integracja środowiskowa seniorów. 
Właściwe wytypowanie takich miejsc i przy-
jęcie odpowiednich form działania ma duże 
znaczenie. Formuła swoistego „partnerstwa 
publiczno-prywatnego” stworzonego przez 
TPNK i WBP, które przybrało formę „S@S”, 
okazuje się trafna i skuteczna. Można ją na-
wet uznać za rozwiązanie modelowe. Biblio-
teki publiczne wydają się bowiem doskonale 
spełniać najistotniejsze kryteria w tym zakre-
sie: są publicznymi instytucjami i naturalnymi 

miejscami odwiedzanymi przez członków spo-
łeczności lokalnych. Ponadto posiadają zwy-
kle możliwości pozwalające na udostępnienie 
seniorom lokali do prowadzenie działalności, 
a w skali regionalnej tworzą sieć współpra-
cy. Z kolei obywatelska organizacja o profilu 
międzynarodowym (TPNK), której członkowie 
mają wiedzę ekspercką w różnych dziedzi-
nach, jest mocnym partnerem merytorycznym 
ułatwiającym znacznie udział w inicjatywach 
europejskich.

3. Do Polski dotarły zmiany obyczajowe odno-
szące się do modelu funkcjonowania rodziny. 
Wielopokoleniowa, wspólnie zamieszkująca 
rodzina z niemal ciągłym kontaktem między 
pokoleniami zanika, a w to miejsce pojawia-
ją się inne modele: oddzielne zamieszkiwa-
nie kolejnych pokoleń, sporadyczne kontakty 
między nimi i samodzielność życiowa senio-
rów. W takich warunkach powstaje zagro-
żenie izolacją, poczuciem społecznej „niepo-
trzebności”, a nierzadko także samotnością. 
Właśnie w takich realiach się znajdujemy 
i należy tworzyć oraz doskonalić mechanizmy 
społeczne pozwalające na minimalizację tych 
zagrożeń, zwykle mających podłoże natury 
psychologicznej, a nie merytorycznej. Najczę-
ściej bowiem postawa „wycofywania” się se-
niora na margines życia społecznego nie ma 
racjonalnego uzasadnienia, bo ma on poten-
cjał do pełnego w nim uczestniczenia.

4. Nowe rozwiązania systemowe w zakresie za-
rządzania i funkcjonowania państwa przyjęte 
w 1989 roku, a następnie kilkukrotnie mody-
fikowane, nie są zrozumiałe dla większości 
zwykłych obywateli, w szczególności dla osób 
starszych, które większą część życia spędziły 
w innej rzeczywistości politycznej. Dlatego 
niezbędne jest skoncentrowanie się na prze-
kazaniu i rozwijaniu wśród seniorów wiedzy 
na temat podziału kompetencji między róż-
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ne elementy administracji i władzy publicznej 
oraz możliwości wpływu obywateli na proce-
sy decyzyjne po to, by mogli dobrze zdefinio-
wać swoje oczekiwania oraz kierować je do 
właściwych organów administracji publicznej.

5. Skuteczność aktywności publicznej warun-
kowana jest stosowaniem profesjonalnych 
instrumentów. Każda reprezentacja grupy 
społecznej powinna być w te instrumenty wy-
posażona. Chodzi tu głównie o: 

 � narzędzia pozwalające na profesjonalne 
diagnozowanie sytuacji społecznej w skali 
lokalnej, regionalnej i krajowej, szczególnie 
w odniesieniu do własnej grupy; 

 � instrumenty zapewniające uzyskiwanie 
wsparcia opinii publicznej i reprezentowa-
nego środowiska; 

 � mechanizmy pozwalające na sprawną i sku-
teczna pracę w grupie. 

6. Partie polityczne chcą zagospodarować prze-

strzeń związaną z reprezentacją w życiu pu-

blicznym niemal wszystkich grup społecznych. 

Myślą jednak w kategoriach polityki sprowa-

dzonej do poparcia w wyborach, a nie w ka-

tegoriach czysto społecznych, których celem 

jest pomoc tym grupom. Dlatego potrzebne 

jest stworzenie specjalnych platform dla two-

rzenia rzeczywistych reprezentacji wszystkich 

grup społecznych.

7. Niezbyt wysoki, a czasem bardzo niski, status 

materialny seniorów sprawia, że potrzebne 

jest wsparcie finansowe dla wysiłków zmie-

rzających do stymulowania aktywności se-

niorów poprzez uruchomienie zewnętrznych 

źródeł finansowania dla różnych przedsię-

wzięć. Zakres wsparcia systematycznego nie 

powinien się ograniczać – co obecnie często 

ma miejsce – do pomocy w rynku pracy dla 

seniorów aktywnych zawodowo.

Podsumowując sytuację w kraju, należy stwier-
dzić, że:
1. w Polsce nie ma jeszcze ani opracowanej me-

todologii edukacji seniorów do reprezento-
wania ich interesu w życiu publicznym, ani 
szkoleniowców specjalizujących się w tej dzie-
dzinie i mających doświadczenie na tym polu;

2. najważniejsze aktualnie potrzeby dotyczące 
grupy społecznej seniorów to:

 � stworzenie instrumentów pozwalających na 
integrację tego środowiska, między innymi 
centrów będących miejscami spotkań i dysku-
sji, organizacji interesujących wydarzeń oraz 
rozwoju zainteresowań, a także ujścia dla 
kreatywności poprzez udostępnienie możli-
wie wszechstronnej oferty zajęć i otwarcia na 
inicjatywy seniorów (kultura, edukacja, rekre-
acja);

 � wygenerowanie mechanizmu prowadzącego 
do aktywnego udziału seniorów w życiu pu-
blicznym, społecznym i politycznym.

Zawartość konkretnych programów  
edukacyjnych

Ramowy program szkoleń zawierał trzy nastę-
pujące moduły: 

 � polityczny – „Wiedza o otoczeniu społecznym 
i politycznym”; 

 � społeczny – „Senior w społeczeństwie XXI 
wieku”; 

 � metodologiczny – „Skuteczne działania w ra-
mach i na rzecz grupy społecznej”.

Moduł pierwszy dotyczył zasad funkcjonowa-
nia, struktury, podziału kompetencji i procesów 
decyzyjnych w administracji i władzy publicznej 
oraz umieszczenia w nich problematyki senio-
rów, a także mechanizmów interakcji obywatel- 
administracja publiczna. 
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Moduł drugi obejmował problematykę związa-
ną z: metodami analizowania i określania potrzeb 
grup społecznych – głównie seniorów, rolą i funk-
cjonowaniem inicjatyw społecznych oraz z okreś- 
leniem barier dla aktywności społecznej wraz 
z metodami ich usuwania i łagodzenia.

Przedmiotem modułu metodologicznego były 
następujące zagadnienia: (1) reprezentowanie in-
teresu grupy seniorów, ogólne zasady i konkret-
ne przykłady (gdzie, jak, kto); (2) integracja śro-
dowiskowa: zasady i praktyka; (3) pozyskiwanie 
wsparcia dla działań – komunikacja społeczna, 
marketing, public relations; (4) praca zespołowa – 
budowania zespołu, psychologiczne aspekty pra-
cy w grupie, zarządzanie i współpraca; (5) zarzą-
dzanie konfliktem; (6) budowa sieci oraz zasady 
negocjacji i lobbowania na rzecz interesu grupy 
społecznej; (7) elementy wiedzy finansowej.

Adresatami szkoleń byli seniorzy-kandydaci na 
trenerów oraz potencjalni wolontariusze. Harmo-
nogram zakładał zastosowanie mieszanego i inter- 
aktywnego podejścia: zajęcia typu wykładowego 
były ograniczone do minimum, na korzyść zajęć 
warsztatowych. Tematyka szkoleń dla seniorów-
wolontariuszy i dla kandydatów na trenerów była 
podobna, jednak inaczej zostały rozłożone akcen-
ty, co znalazło odbicie w liczbie godzin poświęco-
nych na poszczególne moduły i tematy.

Prowadzącymi szkolenia były osoby należące 
do młodszego pokolenia, które potrafiły jednak 
nawiązać świetny kontakt z seniorami. 

Doświadczenia płynące ze szkoleń 
pilotażowych

Na ogłoszenie o kursach i szkoleniach odpo-
wiedzieli w praktyce głównie ci seniorzy, którzy 
wcześniej okazywali zainteresowanie życiem pub-
licznym (w swoim mieście, we własnej dzielnicy), 
aktywnością obywatelską (członkowie stowarzy-
szeń) oraz nauczyciele.

Na podstawie przeprowadzonych szkoleń, pod-
czas których czas poświęcono głównie na uzys- 
kanie wiedzy i umiejętności metodologicznych, 
można bez wątpienia stwierdzić, że powinno się 
stosować dwa warianty kursów: 

 � długotrwałe i mniej intensywne (dla osób ma-
jących mniej czasu lub rozpoczynających pro-
ces nabywania potrzebnej wiedzy);

 � krótkotrwałe i bardziej intensywne (dla osób 
mających więcej czasu i motywacji, a także 
posiadających już pewną wiedzę merytoryczną).

Dobór kandydatów do poszczególnych warian-
tów powinien następować po krótkiej rozmowie 
kwalifikacyjnej tak, by ustalić profil poszczegól-
nych grup pozwalający na zoptymalizowanie 
efektów szkoleń. 

Wnioski ogólne z projektu – perspektywa 
europejska

Tam, gdzie dotychczas brak struktur, strategii 
i inicjatyw, należy je stworzyć, zarówno na pozio-
mie krajowym, jak i społeczności lokalnych (gmi-
ny, dzielnice) i regionalnych.

Poza strukturami i programami państwowy-
mi niezbędne są organizacje seniorów działa-
jące w społeczeństwie obywatelskim, których 
zadaniem jest reprezentowanie interesów osób 
starszych w życiu publicznym oraz wobec decy-
dentów politycznych. Ich budowa, choć niekiedy 
trudna, powinna być uznana za ważne zadanie 
na najbliższe lata. Pomocne może być korzystanie 
z dobrych praktyk, których w Europie nie brakuje.

Edukowanie społeczeństwa (samych seniorów, 
ale też władz i administracji publicznej oraz ogółu 
ludzi) jest kluczem do poprawienia sytuacji osób 
starszych. 

Poszczególne kraje powinny szybko opracować 
i wprowadzić własne podejścia do dyskutowane-
go zagadnienia, uwzględniając z jednej strony 

62



specyficzne okoliczności i potrzeby, a z drugiej 

strony – wymagania związane z funkcjonowaniem 

w międzynarodowej społeczności europejskiej.

Opracowane ramowe poradniki europejskie dla 

osób szkolących seniorów do aktywności obywa-

telskiej (ok. 60 stron) oraz seniorów-wolontariuszy 

(ok. 90 stron), będące jednym z efektów projektu 

SEVIR, stanowią dobry materiał pomocniczy dla 

konkretnych działań i inicjatyw. 

Wnioski szczegółowe z Projektu

Podstawowym problemem jest wytworzenie 
warunków sprzyjających aktywności obywatel-
skiej seniorów. Należą do nich:

 � atmosfera szacunku i uznania wobec umiejęt-
ności i kompetencji ludzi starszych;

 � dotarcie do seniorów chętnych do wykorzy-
stania swych umiejętności i wiedzy na rzecz 
swego środowiska i do reprezentowania inte-
resów grupy, a wśród nich takich, którzy dys-
ponują możliwościami odegrania kluczowej 
roli jako moderatorzy, inicjatorzy, koordyna-
torzy i rzecznicy („liderzy”);

 � gotowość lokalnych i regionalnych decyden-
tów do współpracy z aktywnymi seniorami, 
umożliwienie prawdziwej partycypacji ludzi 
starszych i stworzenie przestrzeni do wyko-
rzystania ich kreatywności, jeśli się tak bo-
wiem nie stanie, nad wolą zaangażowania 
przeważą rozczarowanie i frustracja;

 � gotowość społeczności lokalnych do wspiera-
nia reprezentacji ludzi starszych także poprzez 
stworzenie i utrzymanie stosownej infrastruk-
tury, łącznie ze wsparciem finansowym i inny-
mi potrzebnymi środkami.

Zebrane doświadczenia dowodzą, że:

 � ludzie, którzy zakończyli lub kończą karierę 
zawodową bardzo często są gotowi podzie-

lić się zgromadzoną wiedzą i doświadcze-
niem życiowym ze społeczeństwem i szukają 
stosownych możliwości zaangażowania się 
– osoby aktywne przez całe życie wykazują 
większą chęć do kontynuowania działania 
również w trzeciej fazie swego życia;

 � motywacja ludzi starszych dotycząca zaan-
gażowania się nie wynika jedynie z pobudek 
altruistycznych. Chcą oni polepszyć jakość 
swego życia poprzez znalezienie sposobu 
na uniknięcie izolacji. Aktywność publiczna 
jest także uznawana za formę uczestnictwa 
w spotkaniach towarzyskich;

 � zaangażowanie seniorów jest powodem 
zwiększenia ich zaufania do siebie nawzajem. 
Nierzadko także jest możliwością opuszczenia 
zamkniętego kręgu, w którym nie mogą zre-
alizować swoich aspiracji.

Uwagi końcowe

Doświadczenia z realizacji projektu multilate-
ralnego Socrates-Grundtvig 1 SEVIR oraz progra-
mu „Szkoła @ktywnego Seniora” jednoznacznie 
dowodzą, że społeczność seniorów znakomicie 
wykorzystuje stwarzane jej możliwości aktywne-
go uczestnictwa w życiu na poziomie lokalnym 
i regionalnym. Jej potencjał społeczny jest często 
niedoceniany i niezauważany. 

Dzięki projektowi SEVIR udało się zidentyfi-
kować czynniki warunkujące skuteczne stymulo-
wanie i promocję aktywności obywatelskiej ludzi 
starszych. Ponadto projekt doprowadził do po-
wstania europejskich ram programowych dla edu-

kacji seniorów-wolontariuszy i osób szkolących 

seniorów do aktywności obywatelskiej. Nie do 

przecenienia dla jakości tych działań była wymia-

na doświadczeń i koncepcji między uczestnikami 

projektu z różnych krajów. Właściwe wykorzys-

tanie w Polsce efektów tego projektu powinno 
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przyspieszyć proces uzyskiwania przez seniorów 

należnego im miejsca w naszym, modernizującym 

się, społeczeństwie.

Oba opracowane w ramach projektu pod-

ręczniki są materiałem o charakterze przewod-

nika zarówno technicznego, jak i merytorycz-

nego dla organizacji zajmujących się starszymi 

ludźmi. Ich powszechna dostępność zapewnio-

na dzięki zamieszczeniu na stronach interneto-

wych obu polskich partnerów (www.tpnk.org.pl  

i www.wbp.krakow.pl – wersja polska oraz  

www.sevir.de – wersje w innych językach) pozwa-

la na skorzystanie z efektów projektu. Ponadto 

polscy partnerzy są gotowi do prowadzenia konsul-

tacji z organizacjami mającymi zamiar włączyć sty-

mulowanie aktywności obywatelskiej do swojego 

programu współpracy ze środowiskiem seniorów. 

Należy podkreślić, że spośród różnych obsza-

rów tej współpracy właśnie stymulowanie aktyw-

ności obywatelskiej wydaje się być najtrudniejsze. 

Wykazało to doświadczenie z prowadzenia pro-

jektu. Jako główne przyczyny tego stanu rzeczy 

można podać:

 � małą aktywność seniorów spowodowaną za-
równo względami historycznymi (słaba mo-
tywacja do działalności w sferze publicznej 
w poprzednim okresie, czyli do 1989 roku), 
jak i brak świadomości możliwości, jakie taka 
działalność może dać środowisku;

 � niedostatki wiedzy o zasadach funkcjono-
wania społeczeństwa budowanego po 1989 
roku, w tym o kompetencjach, zadaniach 
i obowiązkach administracji publicznej wobec 
różnych grup społecznych;

 � nieznajomość mechanizmów i brak podstawo-
wych umiejętności koniecznych do skuteczne-
go funkcjonowania w sferze publicznej;

 � brak osób i organizacji merytorycznie przy-
gotowanych i gotowych do prowadzenia 
systematycznej działalności szkoleniowej (to 
zagadnienie dość trudne, bo wymaga pre-
cyzyjnej wiedzy o funkcjonowaniu państwa, 
jego organów oraz komunikacji społecznej 
i zasad organizowania inicjatyw środowisko-
wych);

 � brak odpowiednio opracowanych materiałów 
szkoleniowych.

Zadaniem poradników opracowanych w ra-

mach projektu Socrates-Grundtvig 1 SEVIR jest eli-

minacja części z podanych wyżej barier.

Polscy partnerzy projektu mają nadzieję, że roz-

wijające się inicjatywy w postaci uniwersytetów 

trzeciego wieku czy innych organizacji współpra-

cujących ze środowiskiem seniorów, będą korzys-

tać z przedstawionych materiałów. Po to zostały 

one opracowane. Ważnym elementem jest pozys- 

kanie do współpracy wysokiej klasy specjalistów, 

którzy oprócz wiedzy merytorycznej potrafią prze-

konująco oddziaływać na środowisko seniorów. 

Interesujące formy zajęć, życzliwa atmosfera, po-

kazywanie praktycznego wymiaru przedstawianej 

problematyki, cierpliwość i gotowość do partner-

skiej współpracy, to – jak pokazały szkolenia pilo-

tażowe – warunki uzyskania oczekiwanych efek-

tów.

Należy podkreślić, że projekt pozwolił zarówno 

Towarzystwu Polsko-Niemieckiemu w Krakowie, 

jak i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krako-

wie na poprawę podejścia do współpracy z oso-

bami starszymi. Przekonaliśmy się, jak ważne zna-

czenie ma stworzenie jednego, wielofunkcyjnego 

centrum ukierunkowanego na taką działalność. 

Dzisiaj WBPK jest jednoznacznie kojarzona jako ta-

kie centrum, a TPNK – jako organizacja współpra-
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Notka biograficzna

Jerzy Jedliński
Założyciel i prezes Towarzystwa Polsko-

Niemieckiego w Krakowie. W latach 2006-
2009 członek-ekspert Małopolskiej Rady 
Pożytku Publicznego. W latach 1994-2006 
aktywny w samorządzie krakowskim i re-
gionalnym. W okresie działalności w samo-
rządzie miejskim Krakowa koordynował 
opracowaniem i realizacją programu współ-
pracy gminy Kraków z organizacjami poza-
rządowymi. Współautor programu „Szkoła  
@ktywnego Seniora”. Współautor pierw-
szych europejskich poradników stymulu-
jących aktywność obywatelską seniorów. 
Z wykształcenia fizyk, metalurg i doktor nauk 
chemicznych. Pracownik naukowo-dydak-
tyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Doradca Marszałka Województwa 
Małopolskiego ds. społeczeństwa wiedzy.

cująca merytorycznie i nadająca jego działalnoś- 

ci wymiar międzynarodowy. 

Dzięki projektowi TPNK rozszerzyło pole swo-

jego działania, włączyło w młodych członków 

-wolontariuszy gotowych pracować na rzecz śro-

dowiska seniorów oraz poszerzyło kontakty mię-

dzynarodowe (obecnie otrzymuje liczne propo-

zycje udziału w projektach międzynarodowych). 

TPNK promuje kształcenie ustawiczne w ramach 

programu regionalnego S@S również poprzez 

uzyskanie patronatu honorowego Marszałka Wo-

jewództwa Małopolskiego oraz mediów: „Dzien-

nika Polskiego” i TVP3 Kraków.

Projekt pozwolił WBT na uzyskanie nowego 

elementu dla wizerunku biblioteki i jej misji, włą-

czenie młodych pracowników biblioteki w działa-

nia z seniorami (projekt S@S) oraz zorganizowanie 

szkoleń dla bibliotekarzy z terenu województwa 

małopolskiego na temat roli bibliotek w odniesie-

niu do środowiska seniorów. Ponadto WBT działa 

na rzecz włączania innych bibliotek w wojewódz-

twie w realizowany program kształcenia ustawicz-

nego oraz stara się włączać biblioteki w działania 

międzynarodowe.

Kolejnym krokiem, jaki mają zamiar wykonać 

wspólnie polscy partnerzy projektu, jest stworze-

nie w oparciu o naturalną misję WBPK regional-

nej struktury sieciowej nastawionej na współpracę 

z seniorami.

Seniorzy uczestniczący w szkoleniach pilota-

żowych odczuli, że podobne do ich problemów 

mają ich rówieśnicy z większości innych krajów 

europejskich – nawet tych uznawanych za posia-

dające bardziej rozwinięte mechanizmy demokra-

tyczne. Ponadto uczestnicy projektu dostrzegli, że 

sensowne jest angażowanie się w działania sfery 

publicznej, gdyż może to przynieść konkretne, 

pozytywne efekty dla całego środowiska, zarów-

no w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym czy 

krajowym. Przekonali się także, że jest możliwe 

uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

takiej działalności. Najbardziej rzucający się w oczy 

efekt projektu to integracja środowiskowa i mię-

dzypokoleniowa seniorów, a także zwiększenie 
poziomu świadomości społecznej.

Jerzy Jedliński 
Towarzystwo Polsko – Niemieckie w Krakowie

Kraków, czerwiec 2009
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Dear Readers,

We are pleased to present to you a publication featuring the reflections of Beneficiaries of the Grundtvig Programme in Poland, 

which forms a part of the European Lifelong Learning Programme, on their European cooperation in the scope of senior citizen 

education. The articles forming the publication are authored by representatives of various organisations, which over the past years 

have implemented projects funded from the budget of the Grundtvig programme, mainly through Grundtvig Partnerships, which 

focus on the education and personal development of senior citizens. All of the organisations presented in this publication offer 

educational services to the elderly, and some of them operate as the Universities of the Third Age.

The authors of individual articles describe the impact of European cooperation on the organisations that implement the projects 

and the impact on senior students themselves. They discuss the benefits of mutual work, and share their experiences, impressions and 

findings. 

With this publication, the National Agency of the Lifelong Learning Programme in Poland intends to outline the specific educational 

needs of adult and senior learners and to show that a well-prepared educational offer coupled with organisational support can greatly 

improve the quality of senior citizens’ lives. This may be achieved by counteracting the social exclusion of senior citizens, and by adequate 

use of their knowledge, skills, experience, energy and spare time to the benefit of local communities in their respective countries and 

across Europe. 

The title of this publication „Europe for Senior Citizens, Senior Citizens for Europe” has been chosen in order to stress the fact that 

people aged more than 50, 60, and even 80 are not merely recipients of an educational offer, but have a lot to share and give to their 

peers and younger generations in their respective countries and across Europe.

The expansion of the offer of the Grundtvig Programme in 2009 by new initiatives, such as Grundtvig Workshops and Senior Volunteering 

Projects; an initiative exclusively addressed to senior citizens, has boosted opportunities not only for supporting the education and 

personal development of senior citizens, but also to use their vast experience and willingness to work for the benefit of others. 

Enjoy your reading!
Alina Respondek 

Grundtvig Programme 

Warsaw, July 2009
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This publication, initiated by the National 

Agency of the Grundtvig Programme, is a very 

special and unusual event. It popularises examples 

of good practices in European educational 

projects supported by the Grundtvig Programme 

and targeted at people at the age of 50+. We 

refer to them as people at the third age, people at 

retirement age, senior citizens, old age pensioners 

or just old / elderly people without really knowing 

which of these phrases they find most appealing 

or which of them is the most appropriate in 

our language culture. While old age is a natural 

stage of the human life, it has not attracted a lot 

of attention, especially from the perspective of 

education. It is the paradigm of lifelong learning 

that ascribes due importance to the issue of elderly 

people’s education. 

This publication is special and unusual as it 

contains accounts given by senior citizens and 

individuals acting for the benefit of senior citizens, 

executing educational projects and expressing 

their opinions on the benefits of European 

cooperation to their respective organisations and 

participants. This is the first publication in Poland 

dedicated entirely to senior citizens in the context 

of European programmes and one of the few in 

the European Union; an area where the issue of 

educating elderly people has not been considered 

a priority. However, European societies are 

rapidly ageing and we are facing the challenge of 

reflecting upon the issues of ageing and elderly 

people’s position in the societies. 

As a biological and social process of passing, 

old age is not a matter of choice but a natural 

and inevitable development. Society’s attitude 

towards old age and old people has transformed 

over the centuries. In ancient times, old, weak and 

disabled people were perceived as a burden to 

their families. The nomadic lifestyle hardly agreed 

with care of the elderly who had to be fed and 

cared for without offering any benefits in return. 

The position of old people in society changed 

when the hunting and collecting era gave way to 

land cultivation. Old people embarked on the task 

of keeping the fire, storing food and taking care 

of the children.1 

Human development and civilization resulted in 

a social growth of the prestige of old age. Athenian 

democracy witnessed a rapid development of 

gerontocracy. In aristocratic Greek states, the 

highest legislative power was given to the oldest 

citizens.2 

Religion has also strongly affected societies’ 

attitudes towards old age. In Judaism, first-born 

sons failing to show respect and submission to the 

elderly could be rejected privileges and excluded 

from the family. Also, in Christianity, respect 

and care for the elderly have been regarded as 

the offspring’s and the society’s responsibility. 

1   Cf. Szarota,  Z. Gerontologia społeczna i oświatowa. 
Zarys problematyki [Social and Educational Gerontology. 
The Outline], Kraków, 2004. 

2   Ibid.
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However, across the centuries old age has been 

confronted with ambivalent emotions and 

attitudes. Plato claimed that old age was a blessing, 

a time free from temptations and responsibilities, 

a time for relaxation and reaping the benefits of 

a whole lifetime’s work. Aristotle perceived old 

age as a curse bringing about mental retardation 

accompanying lost vitality. 

That dual attitude towards old age, so typical of 

the past epochs and cultures, is equally persistent 

in modern times. Stereotypes and prejudice to old 

age are very persistent. Societies still cherish pictures 

of elderly people as unattractive, not resourceful 

and incapable of professional or social activity. On 

the verge of death, old people deserve pity on the 

part of the young, strong, healthy and ‘normal’. 

However, in the past years, attitudes towards old 

people have gradually transformed. While elderly 

people have not regained the authority enjoyed 

by senior citizens in the former social structures, 

population growth has been accompanied by old 

people’s political power and protest against any 

forms of age discrimination. Many elderly people 

refuse to assume permanent, stereotypical roles. 

They look for new opportunities for development, 

new activities and ways of self-realisation. They 

demand that society recognises their specific 

interests and needs. More and more frequently, 

old age is associated with fulfilling one’s dreams, 

travelling, pursuing talents and comprehensive 

self-realisation. A growing number of people 

claim that old age is not a time for looking back 

and lamenting over lost opportunities, but a time 

for activity which allows one to enjoy life as well 

as share experiences, competence and leisure 

time with the society.

The world is undergoing profound demo-

graphic changes with the number of elderly  

people at the third age growing dramatically while 

the arbitrary threshold of old age has not been 

univocally defined. Associating old age with the 

chronological age is a purely conventional prac-

tice related to the social security system. Gener-

ally, people agree that old age starts at the time 

of retirement. According to medical and biologi-

cal concepts, the onset of ageing is intangible as 

ageing is a biological, psychological and social 

process taking place between conception and the 

end of life. The World Health Organization agreed 

that old age does not start before the age of 60. 

The European Union offers programmes targeted 

at senior citizens to individuals who are more 

than 50 years old. Old age is very individual and 

hence defies generalisation. It is a process taking 

place more in human mentality rather than being  

a biologically conditioned process.  

Age does not define youth. 
Youth is a state of mind,
It is the power of will, imagination, the power of emotion
It is courage overcoming shyness.
(…)
You are young as long as 
the sense of beauty,
joy, courage, grandness and power 
flow from the earth, from a man 
and from eternity straight to your heart.

(A Hindu maxim)

In times of great demographic changes, the 

proportion of people who are professionally ac-

tive to those at post-working age involves reforms 

of social security systems as well as retirement and 

health systems. Considerable medical progress 

and enhanced financial conditions have resulted 
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in increased life expectancy and enhanced qual-

ity thereof at old age. When Chancellor Otto von  

Bismarck introduced the first social security sys-

tem in Europe, few lived long enough to enjoy 

their well-deserved pension. Today, people on the 

verge of retiring enjoy considerable physical and 

mental resources as well as potential for knowl-

edge and experience of extreme value to the 

young generation. However, the course of human 

life, the inevitable ageing and old age bring about 

numerous new problems hard to surmount, relat-

ed especially to health and social security. Elderly 

people often suffer from discrimination related to 

their age, ethnic descent, race, sex and this result-

ing from social and legal standards. Their ability to 

adapt to the changing conditions decreases in a 

society of constant changes and increasingly high 

technologies, coupled with cultural, social and 

economic barriers.

Non-governmental organisations, whose 

number regularly grows, play an important role 

in applying the policy on elderly people. NGOs 

execute programmes that protect the elderly, 

offer various welfare services, care for and rep-

resent their interests, and assist elderly people in 

attending social and cultural events. Education- 

related offers are playing an increasingly important 

role among activities aimed at enhancing elderly  

people’s quality of life. The successes of the 

concept of lifelong education have removed all 

doubts regarding individuals’ need and ability to 

learn at any stage of life. Education at old age is a  

prerequisite for complete and satisfactory attend-

ance in families’ and societies’ lives. Constant 

desire to update and acquire new knowledge, 

discover new capabilities, analyse life experiences 

and set new paths is a response to the occurring 

changes as well as a way to appreciate, at the end 

of life, values making existence interesting, active, 

rich in impressions and fulfilled. 

In reply to social needs in all European coun-

tries, senior education institutions are established 

to promote educational initiatives to activate eld-

erly people intellectually, mentally, physically and 

socially. The offer allows senior citizens to acquire 

new knowledge and skills, to maintain human re-

lations and develop their interests for the benefit 

of the aged and the social environment. Introduc-

ing the European dimension of lifelong learning 

to Poland necessitates co-operation among many 

social partners; central and local governments, 

scientific and educational institutions, as well as 

non-governmental organisations. The challenges 

are formidable. A case in point is education in the 

realm of modern technologies literacy with special 

emphasis on computers and the Internet. Access 

to information, as well as possibility of processing 

and storage thereof, has contributed to progress 

in disseminating knowledge and education of all 

social groups, irrespective of place of residence, 

mobility or age. Unfortunately, statistical data 

for Poland (provided by Poland’s Central Statisti-

cal Office, GEMIUS3, Social Monitoring Council) 

suggest that people at post-working age are not 

prepared for taking advantage of accumulating 

knowledge or communicating by means of dig-

ital communication and information technologies. 

Barely 5% of the population at the age of 65 and 

over can operate a computer while 4% of them 

3  GEMIUS S.A. conducts research of the Internet market, 
and renders Internet-related research, analysis and 
consultancy services.
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can surf the Internet.4 This is a phenomenon of 

social exclusion and denying a large part of the 

society access to electronic services, including dis-

tance learning, which is gaining in popularity. 

Undoubtedly, creating new, easily accessed 

and increasingly attractive education environ-

ments poses a challenge. Material welfare is not 

the only indicator of the quality of elderly people’s 

life. Good mental and physical condition of peo-

ple at all ages is affected by  possible fulfilment 

of the need of active attendance in social life, 

learning, finding out about new things, and easy 

communication with people, including family and 

friends abroad, as well as gaining access to on-

line services. Right now, Universities of the Third 

Age are the most popular institutions educating 

senior citizens. The first University was established 

in France in 1973. Its creator, a social scientist, 

Professor Pierre Vellas, assumed that the Universi-

ties of the Third Age should make it possible to 

learn at old age, to ensure social dignity to elderly  

people, prepare professionals to work with senior 

citizens and conduct surveys of the medical, legal, 

psychological and social issues of old age. The in-

stitution established by Pierre Vellas triggered off 

a rapid growth of Universities of the Third Age 

in many countries world-wide. In the mid-1990s, 

U3A were established in Poland, Spain, Belgium, 

Canada, Brazil and Italy. 

In Poland, the first U3A was established in 

Warsaw in 1975. At present, a network of these 

4 Cf. Batorski, D. Uwarunkowania i konsekwencje 
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
[The conditioning and consequences of employing 
information and communication technologies] in: 
Czapiński, J. Panek. T. (eds.). Diagnoza społeczna 2007, 
Rada Monitoringu Społecznego [Social Diagnosis 2007, 
Social Monitoring Council], Warsaw, 2007, p. 280.

institutions covers the whole country, constantly 

extending and thickening. The majority of U3As 

are registered as associations, operating within 

and under the patronage of a university or are 

established by associations or other institutions 

involved in popular science. The fundamental 

objectives of Universities of the Third Age include 

propagating educational initiatives, intellectual, 

psychological, social and physical stimulation, 

enriching senior citizens’ knowledge and skills; 

facilitating contacts with healthcare institutions, 

cultural centres, rehabilitation centres and other 

community hubs. Their role includes involving 

students in activity for the benefit of their 

environment as well as maintaining social relations 

and communication among senior citizens. The 

content of educational offers is tailored to the 

intellectual needs of the participants, and this 

defines the level of the courses, lectures and other 

educational projects. The curricula include liberal 

arts, sociology, biology and mathematics, as well 

as foreign languages. 

On top of the Universities of the Third Age, 

educational needs of the elderly are also satisfied 

by other institutions and organisations operating 

in cities and villages. It is impossible to name all of 

them, as the growing demand for senior citizens’ 

education has been accompanied by an increasing 

number of offers made by Seniors’ Clubs, wom-

en’s organisations and, more and more frequent-

ly, museums, libraries, theatres and other cultural 

and educational institutions. They are in charge of 

satisfying various cognitive, cultural, educational 

and social needs of the elderly.

Changes in the global demographic structure 

topped with ageing societies have triggered off a 

growth in educational institutions, or those offer-
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ing services for the elderly. This has been accom-

panied by a rapid development of new scientific 

disciplines and respective activities on the political 

arena. 

An increasing number of researchers tackle the 

issues related to preparing citizens for retirement 

and old age, looking to creative activities or vari-

ous forms of satisfying their needs in the realm of 

culture, education and social communication. Ger-

ontology is the study of the social, psychological 

and biological aspects of ageing focusing also on 

the cultural, social, political and economic aspects 

of this phenomenon. Gerontology investigates 

practically all facts, conditionings and aspects of 

ageing and old people in order to find out about 

the ageing process. Old age is an intricate proc-

ess and as such it is difficult to be studied within 

the realm of a single scientific discipline. Gerontol-

ogy collaborates with many natural and social sci-

ences: biology, medicine, psychology, sociology, 

social policy, demography, economics and peda-

gogy. Its integral parts include social gerontology, 

geragogy and gerontopedagogy. 

Social gerontology investigates the social 

causes and consequences of ageing societies, the 

psychological conditioning of individual ageing, 

social attitudes to the aged, their position in the 

society, lifestyles and types of activity. Social ger-

ontologists discuss prophylaxis of old age diseases 

and devise programmes to care, assist and serve 

the elderly within the social policy. Geragogy in-

vestigates the processes of educating and learning 

among the aged. On top of pedagogy and andra-

gogy, it investigates a certain education cycle of 

an individual in the developmental system. Both 

social gerontology and geragogy are aimed at in-

creasing human vitality and maximising satisfac-

tion and joy at the late stages of life. 

Science offers knowledge on ageing and old 

age, underlying the social policy and programmes 

for educating professionals in various disciplines 

working for the benefit of elderly people, geriatri-

cians, social gerontologists, gerontopsychologists, 

geriatric nurses, social workers, social caretakers, 

educators and many other. 

The contemporary social policy on the elderly 

is becoming an increasingly important area of 

the European Union’s social policy. Actions tak-

en as part of this policy are to comprehensively 

compensate for elderly people’s stifled ability to 

independently satisfy biological, psychological 

and social needs. The United Nations have put 

forward a number of recommendations on the 

desirable development of policy on the elderly.  

In 1990, the UN pronounced 1 October the Inter-

national Day of Older Persons while in 1993 the 

United Nations General Assembly declared 1999 

as the International Year of Older Persons. The 

UN conducted several actions under the banner 

‘towards a society for All Ages’, which served as 

the theme for IYOP, resulting in various construc-

tive debates about the problems of the aged. The 

years 1991–2000 were proclaimed the Decade of 

Older Persons. 

The European Union has also dealt extensively 

with the situation of elderly people. Back in the 

1980s, social resolutions were made with respect 

to the situation and problems of the aged (1982) 

and services for the elderly and EU grants for en-

hancing the situation of the elderly people (1986). 

There have been too many related resolutions 

to mention them all; however, they explored all 
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aspects of elderly people’s place in the society. 

A number of legal instruments was offered and 

initiatives were launched; while not referring di-

rectly to senior citizens, they affected aged peo-

ple’s situation; e.g. programmes targeted at the 

handicapped, combating poverty and in favour of 

equal treatment of males and females in the social 

security systems. 

The European Commission’s communiqué of 

1990 on the elderly established the foundation 

of EU programmes for the aged, in compliance 

with the principle of subsidiarity. In 1991–1993, 

the first EU programme for the benefit of older 

people was executed. The year 1993 was declared 

the European Year of Older People and Solidar-

ity between Generations. Granting support to the 

integration of the older generation and the rest of 

society as well as solidarity between generations 

are important elements of the European Commis-

sion’s policy on the society’s ageing. The Liaison 

Group on the Elderly established by the European 

Commission in 1991 has taken care of the inter-

ests of elderly people by supporting a European 

dialogue with organisations representing the aged 

in specific member countries, thereby becoming a 

consultative body for the EC in all matters relat-

ed to the protection of elderly people’s interests.  

In April 2009, civic society organisations, as well as 

the national and local authorities, celebrated the 

29th anniversary of the first European Day of Soli-

darity between Generations. The second Europe-

an Day of Solidarity between Generations in 2010 

will be included into the framework programme 

of the European Year for Combating Poverty and 

Social Exclusion. The successive celebration of the 

European Year of Volunteering in 2011 and the 

European Year for Active Ageing and Solidarity 

between Generations in 2012 testify to the fact 

that the European Union devotes more and more 

attention to the population of older people. 

The growing interest in senior citizens has 

been confirmed by activities executed as part 

of the Grundtvig programme, chiefly as part of 

Grundtvig Partnerships (decentralised action of the 

Grundtvig programme) and Multilateral Projects 

(centralised action). Since 2009, the Grundtvig 

programme has been extended with several new 

activities, including Senior Volunteering Projects 

addressed to the aged. The Senior Volunteering 

Projects account for co-operation of two partner 

organisations from two European countries as 

part of volunteering abroad for people aged 50+. 

Senior citizens are offered 3-8 weeks’ long mo-

bilities in order to conduct volunteer work in the 

partner’s country and share experiences, skills and 

knowledge with respective local communities. 

The cooperation between partner organisations 

is designed for two years and pertains to prepar-

ing senior citizens for the mobility and organising 

their stay, as well as the specific area of volunteer-

ing. The projects offer learning opportunity both 

to the mobile senior citizens and the partner or-

ganisations. 

Beyond a shadow of a doubt, European coop-

eration has brought about many benefits to the 

beneficiaries of the Grundtvig Programme, senior 

organisations and the senior citizens participating 

in educational projects, as well as the authors of 
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the articles featured in this publication. It has al-

lowed them to encounter new experiences and 

cherish unforgettable impressions, at the same 

time resulting in tangible benefits for the partici-

pating institutions. 

From the point of view of individual experi-

ences, the authors of the articles emphasise the 

educational aspect of partaking in international 

projects. It seems that the executed projects have 

managed to convey the idea of intercultural edu-

cation in a nearly optimum manner. Its primary 

intention is to lead to ‘moulding an individual 

capable of reflexive, critical thinking, applying 

knowledge, evaluating activities from the point of 

view of ethical criteria and striking a balance be-

tween individual, moral autonomy and social re-

sponsibility, and activity for the benefit of others.’5 

Participants of the Grundtvig Programme were in-

spired to critically reflect upon their own culture 

and open to a dialogue with other, formerly un-

known cultural circles in Europe. 

Intercultural education defined as the entirety 

of mutual influences and interactions among indi-

viduals, groups, institutions, organisations and as-

sociations has enabled senior citizens to become 

fully aware and creative members of a familial, 

local, regional, denominational, national, conti-

nental, cultural and global community. It has also 

empowered them to be active in pursuing one’s 

5  Kwieciński, Z. Pluralizm – pedagogiczną szansą, czy 
brzemieniem? [Pluralism: an educational opportunity or 
a burden?] in: Kwieciński, Z. Witkowski, L. (eds.). Spory 
o edukację; dylematy i kontrowersje we współczesnych 
pedagogiach: zbiór [Disputes about Education; 
Dilemmas and Controversy in Contemporary Pedagogy: 
Collection], Toruń, 1993, p. 405.

identity.6 A comprehensive development of com-

petence, related to modern information and com-

munication technologies, linguistic skills and civic 

competence have been equally tangible benefits 

of partaking in the projects. They are reflected in 

the enhanced knowledge of political, social and 

economic aspects of state and EU operations and 

in active participation in various processes taking 

place in local communities, on a regional, national 

as well as European level. Participation in interna-

tional projects has also triggered off discovery of 

new interests and passions which give new mean-

ing to life at old age, opening up new ways and 

cognitive abilities, facilitating acting and co-creat-

ing. Equally important are the established human 

relations in the country and within the united Eu-

rope, the sense of solidarity among senior citizens 

as well as better understanding among represent-

atives of different generations and greater social 

sensitivity to issues related to ageing and old age 

as a result of the dialogue. 

Also in the institutional dimension, the bene-

fits of partaking in financial projects as part of the 

Grundtvig Programme are visible, unambiguous 

and irrefutable. At the end of the day, it is about 

the prestige and enhanced educational offer for 

the elderly. This ultimately translates itself to the 

increased interest in the offer in the region and 

in the country, greater authority in dialogue with 

social partners, and knowledge and experience 

gained in contacts with similar European organi-

sations, offering invaluable capital for the future. 

6  Nikitorowicz, J. Idea edukacji międzykulturowej w dobie 
globalizacji i regionalizacji. [The Idea of Intercultural 
Education in Times of Globalization and Regionalization] 
in: Bereźnicki, F. Denek. K. (eds.), XI Tatrzańskie 
seminarium naukowe [11th Tatra Mountains Scientific 
Seminar], Zakopane, 2005, p. 49.
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An exchange of experiences on issues of signifi-

cance to the European education for adults; for 

example intellectual and social activation of the 

elderly people, motivation to make educational 

efforts and effective methods of educational work 

with elderly people has borne fruit in the form of 

higher quality of the organisation and methodol-

ogy of the learning processes. Individual articles 

in this publication describe the projects’ benefits 

for institutions and individuals. These articles are 

worth reading because they are persuasive and re-

liable; after all, they have been written by people 

who have enjoyed these benefits personally. This 

unique publication may have a great causative 

power. It will encourage all doubtful institutions 

and individuals to join the growing number of the 

Grundtvig Programme beneficiaries. It is up to us 

what our future will be like: “Just like the autumn 

may be the most beautiful season of the year, old 

age can be the best time of your life when you 

enjoy life wisdom and enjoy the genuine flavour 

of life while our experiences give a sense of good 

work.”7

Ewa Przybylska 
Warsaw, June – July 2009

7  Kępiński, A.I.T. in: Zych, A.A. Leksykon Gerontologii 
[Lexicon of Gerontology], Kraków, 2004, p. 47.
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Presentation by project partners entitled ‘ICT as a Tool for Education Activation of the Elderly People’(from Sweden, Latvia and Poland) at a meeting of the Fullness-of-Life Academy in Kraków, 2008

Akademia Pełni Życia (The Fullness-Of-Life 

Academy) is a Kraków based association founded 

in 2002, acting in support of middle-aged and 

elderly people. Our goal is to improve the quality 

of their life by creating a wide range of education-

al opportunities and arranging their free time. Our 

speciality is IT courses for senior citizens. In this 

respect, we have a huge experience and consid-

erable achievements, including the first in Poland 

textbook for seniors on how to operate a PC. We 

also organise language training courses, lectures 

and seminars, memory training classes, fine arts 
and dance workshops. A film and theatre club 
operate within our facility, as well as a literary sa-
lon. We organise trips, meetings with interesting  
people, discussions and social meetings. 

All activities of the Academy are initiated, or-
ganised, or at least co-organised, by senior citi-
zens themselves. People come here with their 
own ideas and needs, which they have not been 
able to realise for a long time – and we say to 
them: do it if you want to and we will assist you.

It often happens so that one and 
the same person is both a student, 
a teacher, an activist and a mem-
ber of Academy management. This 
is precisely the case with Maria 
(61), who is a board member, IT in-
structor (she learnt everything from 
scratch in the Academy) and a stu-
dent attending numerous classes.

We came across the Grundtvig 
Programme for the first time in 
November 2002 during a meet-
ing with a representative of the 
National Agency for the Socrates-
Grundtvig Programme organised 
by the Małopolska Institute of  
Culture. There, among other 
things, we heard about the pos-
sibility to apply for a partnership 
project grant. In 2003 we drew up a 
blueprint for our first international 

They Are Just Like Us!
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project - Grundtvig 
Learning Partner-
ship - called www-
golden-age (www-
piękny-wiek) and 
began to look for 
partners. Since we 
lacked experience 
in international ac-
tivity, and also the 
courage, we de-
cided to look for a 
partner that would 
be willing to coordinate the project (even though 
the idea of the project was ours). Thanks to the 
support of the Kraków Province Marshal’s Office, 
we found a coordinator for our project. It was a 
Centre for Adult Education from Denmark. 

The project implementation began in Septem-
ber 2004. Its aim was an international exchange 
of experiences related to making elderly people 
familiar with IT, which included such topics as: 
effective methods of encouraging senior citizens 
to take up learning, methodology of teaching, ex-
change of good practices, benefits resulting from 
bringing IT closer to senior citizens, establishing a 
permanent network of contacts between teach-
ers and students from partner countries, etc. The 
project was designed to last three years and it was 
assumed that new partners would join in over 
the course of each consecutive year. During the 
first year, partner countries included: Denmark,  
Poland, Finland, Lithuania and England; in the fol-
lowing year England dropped out, while Hungary 
and Spain joined in; in the third year Denmark re-
signed, while the Czech Republic joined in. The 
partner countries were significantly diversified not 
only in terms of their culture and sociology, but 
also with respect to adult education systems and 

IT development, 
in particular, in 
terms of technol-
ogy use by senior 
citizens. 

Only a few 
months after the 
project initiation, 
it turned out that, 
in fact, it was us 
and not the offi-
cial Danish coor-
dinator, who su-

pervised the project implementation. This resulted 
from the fact that, first of all, the project was our 
idea, so we were more competent in terms of fac-
tual knowledge, and secondly, we learnt by heart 
with the eagerness of neophytes all the rules and 
regulations regarding the realisation of this type 
of projects, and we were truly good at it. As a 
result, at an unanimous request of the partner-
ship, we officially took over the coordination of 
the project in February 2005.

Those few months were enough to radically 
change the attitude of our organisation towards 
the supervision of work in an international group. 
We saw for ourselves that there was nothing to be 
afraid of and we able to do it despite the lack of 
experience. One needed simply to go through it – 
no convincing before the start of the undertaking 
would make us do it, anyway.

As part of the project implementation, we or-
ganised seven international seminars attended 
by teachers and senior students, each devoted 
to a different subject, and one per every partner 
country. Apart from the seminars, we staged Eng-
lish courses, 33 on-line meetings, each of them 
devoted to a different topic, as well as meetings 
and workshops for senior citizens, during which 

Meeting of the www-golden-age project partners in Prague, 2006
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discussions were held on subjects related to the 
project and the visits paid to partner countries. 
Moreover, materials were prepared for the on-line 
meetings.

Additional results of project implementation 
included the preparation of its website and devel-
opment, on the basis of the experience of all the 
partners, of a universal curriculum for the teach-
ing of basic computer skills to senior citizens. 
Moreover, we prepared and printed bilingual leaf-
lets promoting the project and international co-
operation between senior citizens. A multimedia 
presentation summarizing all the realised activities 
was also developed by our learners.

Naturally, the most important element was 
visits to the partner countries. Over the period of 
three years, we realised 31 mobilities in 6 group 
trips, including 15 for staff and 16 for senior citi-
zens. These were unforgettable experiences. For 
the majority of participants a trip organised un-
der the project was the only opportunity to go 
abroad. Privately, they would not have managed 
to do that, either for financial or organisational 
reasons. 

Each trip was an event for which senior citizens 
were getting prepared with great care. They read 
guidebooks, got acquainted with the history and 
culture of the visited country, discussed what to 
say about our country, and what to take as a sou-
venir. As a result, they have learnt a great deal. 
I truly doubt whether such a big dose of knowl-
edge could have been acquired without obtaining 
information firsthand and without the motivation 
provided by the prospect of going abroad.

All meetings were held in a really pleasant 
atmosphere. The hosts provided us with infor-
mation on their work, achievements and prob-
lems. There was time for sightseeing, but most 
importantly, for meetings with peers from other 

countries. Despite what one might have thought, 
linguistic difficulties did not pose a problem. To 
the contrary, they constituted an integrating ele-
ment. One could say to oneself: It is not only me 
who has problems with English and at once feel 
more at ease. Communication for which one has 
to make a great effort gives more joy and satis-
faction. And how much fun and laughter there 
was! It also turned out that the knowledge of Rus-
sian, quite common in this generation, came in 
very useful. One could communicate with senior 
citizens from the former Eastern bloc and slightly 
impress those from the West. ‘It is true that you 
speak better English, but you can see that we are 
good at something else too!’

Extremely important and fruitful was incor-
porating elderly students into the participation 
and preparations for the international meeting in 
Kraków, to which guests came in large numbers. 
All of a sudden, senior citizens saw that certain 
abilities, which in the high-tech world that moves 
at a dizzying pace, no longer impressed young 
people, turned out to be valuable and useful. One 
could boast about his or her knowledge of Polish 
and European history, tell the guests interesting 
stories about Kraków, which they would not have 
read in guidebooks, and treat them to a home-
made cake praised to the skies. They could feel 
important and needed. 

It is our iron rule in the Academy that after 
coming back from abroad – no matter whether 
it was a partner visit, contact seminar, profes-
sional improvement course or a preparatory visit 
- the participants organise an open meeting for 
all senior members, during which they share their 
experiences of the stay abroad. The main point on 
the agenda during such a meeting is a self-made 
multimedia presentation given by the participant 
of the trip, including photos and information on a 
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given country and region, as well as the aims and 
course of the visit. After the presentation, there is 
of course an open discussion, talking about per-
sonal impressions and a multitude of questions 
from other senior members. An opportunity to 
learn about ‘hands-on’ experiences from those 
who have been abroad is extremely important not 
only for those who are getting prepared for the 
next trip.

Those meetings have made it evident that sen-
ior citizens’ attitudes towards European integra-
tion, and not only of those who directly participat-
ed in the project, have changed with time. At the 
beginning of international cooperation of such 
organisations as ours, they were utterly different 
from these observed at the moment of Poland 
joining the European Union. This transformation 
is best illustrated by what three participants of the 
trips have said, which in a way summarises each 
year of project implementation. 

They are just like us! - noted Maryla (67) after 
an international meeting, which we organised in 
Kraków during the first year of the project. We 
have to remember that elderly people belong to 
the generation that did not have any chance to 
travel abroad and among whom the knowledge 
of foreign languages or a reliable knowledge of 
what was going on in other countries of Europe, 
particularly in the west, was quite limited. The po-
litical transformation and the opening of the bor-
ders did not change a great deal in the case of this 
generation. In fact, an average Pole could travel 
freely across Europe and the world, but he did 
not have the money to do that and did not know 
how to organise a trip - lack of knowledge of a 
western language (Russian is not enough) and a 
complete lack of experience in travelling around 
the world held back the middle-aged and older 
generations of Poles from travelling abroad. And 

where knowledge is scarce, preconceptions and 
fears are formulated. And so from the snatches of 
information, a picture of a western pensioner was 
formed: well-off, self-confident, going abroad on 
holiday, not too much engaged in the life of fami-
ly and grandchildren - a person who greatly differs 
from a Polish senior citizen. And thanks to face to 
face meetings, one could learn that peers from 
Denmark or Finland also have a backache and 
problems with grandchildren and sometimes even 
with paying their electricity bills, and although 
now they cope with computers quite well, at the 
beginning they were as frightened as us. It sim-
ply turned out that we share much more common 
features than those differentiating ones. Europe 
ceased to be an unfamiliar and scary place, and 
senior citizens started to look ahead with more 
curiosity and courage. 

In the second year of the project, after a visit to 
Finland, where we stayed in a beautiful hotel and 
were received at banquets by city’s authorities, I 
heard from Zofia (70): I did not think I would live to 
see this moment! And again we have to remem-
ber that in the majority of cases elderly people live 
with the strong belief that they are not important 
any more, that it is not worth doing anything for 
them and that everything is already past them. 
Additionally, their modest financial resources, suf-
ficient only to make ends meet, make them stick 
firmly to their convictions. How often it was that 
at the beginning of our activity, while signing up 
for an IT course, we heard: well, perhaps I am not 
worth attending the course, maybe it will be more 
useful for someone younger. Unfortunately, it 
happens so that the family and everybody around 
us confirm this opinion – after all, everything is 
for the young. And suddenly such a person, first, 
goes abroad, which in itself is already a consider-
able social event, especially in the eyes of the fam-
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ily and friends. Secondly, he or she flies by plane 
and stays in decent hotels, which in some cases is 
the first such experience in the person’s lifetime, 
and thirdly, is received with all due honours. So 
after all, maybe I am not so unimportant, maybe 
there is still something ahead of me – thought one 
participant of the trip. Europe no longer frightens 
you, but also helps you gain self-confidence. And 
together with self-confidence, willingness to take 
action is boosted.

During the third year of project implementa-
tion, it was the time for reflection, and 
one participant made a conclusion:  
If they can do that, so can we. Since 
senior citizens in western countries 
can learn foreign languages, improve 
their ability to use computers, live an 
active social life, then we can do that 
as well. However, in the partnership 
group there were also partners from 
the east, where activation of senior 
citizens was fledgling - And if we can 
do that, so can they. Since we already 
have well-designed methods of teach-
ing basic computer skills to senior 
citizens and our own textbook, why 
should not we convey this knowledge 
to our friends from Lithuania – let 
them get going too. Senior citizens 
saw for themselves that they could 
draw from the united Europe and make a valu-
able contribution to it.

Going abroad is an irresistible attraction for 
older people – usually more people wanted to go 
than we were able to take with us. Selecting the 
participants, which was always the task of sen-
ior members, has become an important exercise 
in democracy and team work, where rules were 
clearly set and everything was done in a transpar-

ent way. This is extremely important to the gen-
eration that was well accustomed to the activity of 
“fixers” of the bygone era.

Besides travelling abroad, the most attractive 
element of project implementation was common 
meetings of teachers and senior members car-
ried out on-line with the use of various Internet 
communication applications (first chat rooms, 
then Skype and MSN). Each partner worked in 
a different way depending on their own abili-
ties and on how computer-literate they were. In 

western countries, participants sat in front of their 
own computers, often at home; in Lithuania and  
Hungary it was often only the coordinator plus 
one student; in our case, due to a great interest 
and low competence of senior members, both in 
terms of foreign languages and computers, we 
organised it in a different way. A group of par-
ticipants – usually 20-30 people – used a com-
puter and an overhead projector, which showed 

Participants of the project www-golden-age at a partner meeting in Prague, the Czech 
Republic, 2006
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the images from the monitor on a big screen. We 
also had interpreters at our disposal. The topic 
of the meeting was usually known beforehand, 
e.g.: ‘My first contact with a PC’, ‘Christmas and 
Easter traditions and customs’, ‘Our most beau-
tiful cities’, etc. Senior participants prepared ma-
terials related to the main topic in advance and 
during the meeting they were to jointly agree on 
what they were going to say (strangely enough 
it went quite smoothly and unanimously). How-
ever, the most exciting thing was the first minutes 
when on the screen, at an agreed time, appeared 
greetings from different countries (Oh, look, look, 
Finns are already here!). At first the sheer fact of 
face-to-face, live contact with a group of peo-
ple from other countries was fascinating to sen-
ior participants, who, after all, did not encounter 
this kind of technological possibilities - everybody 
wanted to see it with their own eyes. With time, 
they grew accustomed to it so towards the end of 
the project those meetings were held in smaller 
groups of those interested in a specific topic. Peo-
ple started to make friends with one another, they 
exchanged cooking recipes and their grandchil-
dren’s photos, they came to be more open and in-
terested in other people’s lives. It quickly became 
apparent that abilities to use Internet tools and 
the knowledge of languages were incredibly use-
ful, that one simply needed to learn them, with-
out wondering whether he or she is too old for 
that or not. Participation in the project has shown 
to senior participants the sense of further learning 
and spurred strong and genuine motivation. Each 
year, we had to run more English and IT courses. 
Senior members realised that they could benefit 
from the use of modern communication tools and 
that these came in handy for them. 

However, official actions and results are not 
everything. After all, the project consisted in a very 

colourful mosaic of cultures, experiences, situa-
tions, opinions and attitudes, which showed us all 
that even the strictest and most certain judgments 
or views in a different cultural or civilisational con-
text can be changed and lose their strictness. We 
have realised that one should be open at all times 
and sensitive towards others, their feelings and 
opinions. Despite certain differences, we share 
common features as humans; tolerance towards 
others, empathy and readiness to provide support. 

I remember how outraged a Danish learners 
became during a discussion on the methods of 
teaching senior students when we talked about 
having to apply a slower pace, establish personal 
relations with students and use a comprehensible 
language. I will not have anybody 
treating me like a disabled person! 
- she said with a raised voice – 
I inscribe for a course to learn 
a specific skill and not to make 
friends with the instructor.

It was only statements of senior 
members from Lithuania, Poland 
and Hungary that brought home 
to her how much the situation, and 
in consequence, the needs of sen-
iors from different countries differ 
from one another. As a result, the 
observation that gives offence to 
her is a most welcome proof of 
understanding and sympathy for 
others. One of the main results 
of projects like this is a practical 
training course in tolerance, open-
ness and understanding of others’ 
points of view, which usually is not 
included in the work plan. 

It often happens so that get-
ting to know in a tangible way the 
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Members of the Fullness-of-Life Academy

situation of our peers, people who are just like us, 
evokes spontaneous reactions of human support 
and solidarity. This was the case with our project 
too. When it turned out that Lithuanians made 
a mistake in the budget and they did not have 
the resources to travel to Kraków, Danes bought 
tickets for them, while we paid for all their meals. 
Another example: the organisation from Lithuania 
did not run computer courses because they did 
not have equipment and did not know how to 
organise them. Having learnt of that fact, Danes, 
entirely spontaneously and at their own expense, 
handed over to them second–hand, though very 
good, computers, while our organisation provided 
training materials, including our textbook on how 

to operate a computer designed for senior people. 
What a joy and satisfaction it was when, at the 
end of the project, we received a wonderful letter 
from Kaunas: Today, we have launched the first 
computer courses for seniors, and we have had 
your textbook translated. Thank you!!!

The project meetings made seniors eager to 
learn more about partner countries, about the 
life there, and particularly this of their peers. This 
knowledge made far-away and unknown coun-
tries close to them. What a great pleasure it was 
for us when the Finns asked us to stay longer with 
them and talk on a wider forum (they organised a 
meeting for over 150 people) about our country, 
city and organisation.

By carrying out an international project, the 
senior citizens have gradually discovered the tan-
gible benefits resulting from Poland’s joining the 
European Union. It is a common knowledge that 
support for our accession of this age group was 
not too big. We will not receive a pension rise and 
we do not have enough resources to go abroad 
anyway. What do we, pensioners, get from the 
Union – we often heard such comments. The op-
portunity to see with one’s own eyes that, after 
all, there are benefits, that senior organisations 
can use European funds, go abroad and learn new 
things and the fact that thanks to these contacts 
and models, which we observed in our neigh-
bours’ countries, there are prospects for change 
for the better also in our senior citizens’ lives, 
have greatly contributed to a change in attitude 
towards the EU.  

We also must mention such obvious results of 
the project as significant improvement of linguis-
tic competence, abilities to use computers and the 
Internet, abilities to cope in new situations; at an 
airport, in a hotel, in an unknown environment, 
which regarded both the senior participants and 
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guage. And in this respect the possibility of meet-

ing peers from other countries who had similar 

problems was very supportive. 

I remember how incredibly moved I felt when 

in a cafe, at one of European airports, Maryla, 

whom I mentioned earlier and who is a very shy 

person, speaking with a trembling voice and great 

determination uttered her first words: I would like 

a coffee with milk (said in English). And this trium-

phant joy on her face, when she heard in reply: 

Yes, madam. You cannot overrate that.

Beneficial influence of the project has also  

all other people committed to the project. Im-

provement of memory and cognitive abilities (so 

important at our age!) was also significant, as 

nothing is more conducive to these than a diversi-

fied, new environment and new challenges.

International projects spurred a very strong 

motivation to improve the knowledge of foreign 

languages and to take up learning. They made it 

easier to get over the greatest problem of com-

munication, which was not so much the lack of 

skills, but a great fear of using what one already 

has, of saying those few words in a foreign lan-

Meeting of partners of the project entitled ’ICT as a Tool of Education Activation for the Elderly People’ in Kraków, 2008

82



revealed itself in other fields – says Jolanta (65): 
(...) There have always been plenty of foreigners 
in Kraków. But even if I realised they needed help, 
I would never dare to speak to them. Now, when 
I participate in international cooperation myself, 
I know how important is the support and kind-
ness of the natives. I am no longer afraid to speak 
English. A few days ago, I noticed that a young 
girl from abroad did not know what was going on 
after a tram route change, I came over to her and 
explained the situation and then I helped her find 

the right tram. That gave me a lot of pleasure, I 

really felt I was a hostess in my city.

To me - says Maryla (67) - the most important 

thing was the opportunity to compare our stand-

ards of living, systems of education, social bene-

fits, and what is most essential - the way in which 

senior citizens and their problems are treated in 

different countries. Acquiring this knowledge al-

lowed me not only to find ‘my own place in the 

ranks’ of the united Europe, but also to see what 
still can and should be done.

Neither can one overrate the influence that 
international cooperation has on the quality of 
senior citizens’ life, how they perceive themselves 
and their own lives. Thanks to the participation in 
the project I have gained confidence and I do not 
feel so alienated anymore – says one of the par-
ticipants. I feel young, I can see prospects ahead 
of me, I feel like doing something more – adds 
another one.

These people will not be filling in waiting 
rooms in clinics or welfare institutions. They can 
take care of themselves and help others, too.  

The project was challenging in organisational 
terms, because there was a change of coordina-
tor, some new partners joined in and the exist-
ing ones dropped out along the way. Moreover, 
partner organisations differed significantly, and 

students had varying experiences. But perhaps 
because of that those three years of cooperation 
were a great learning experience for us; not only 
in terms of managing international projects, but 
also working in an extremely diversified group. 
It was a lesson in dialogue and compromise. We 
have learnt a lot about the partner countries and 
single Europe, but mostly about ourselves. The 
programme allowed the teachers and organisers, 
as well as senior students to experience person-
al development and shape new attitudes which, 
without any doubt, can be called European. 

Carrying out international activities combined 
with broad promotion of the project boosted the 
prestige and credibility of our organisation in the 
local community. The local authorities and the 
media became more interested in us, as we al-
ways had something interesting to say. Polish and 
foreign guests interested in senior citizen educa-
tion were sent over to us. We were able to talk to 
them and, what is more important, we had some-
thing to boast about. 

As for new, pilot activities – and, undoubt-

edly, computer courses for senior citizens were 

still considered a novelty a few years ago – it was 

extremely important to show to local communi-

ties that this ‘crazy idea’ (as our activities were 

still perceived as such in 2003) was not that crazy 

after all, that ‘they had been doing these things 

for a long time’ abroad. This really helps to gain 

broad acceptance and, what follows, greater en-

thusiasm and effectiveness in innovative forms of 

activity.

I remember myself complaining to my friend 

from Germany during one of Grundtvig confer-

ences that in no way we could make business in-

terested in our activity. She said: (...) be patient, 

wait, it was the same in our case, and now we 

do not have any problems with it, it is only a  
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Presentation of the Academy during a meeting of the www-golden-age project partners in Haasa, Finland 2006

matter of time. This gives us comfort and prevents 
us from losing the energy to work hard, despite 
difficulties and obstacles.  

Last, but not least, international cooperation 
has also increased the attractiveness of our organ-
isation in the eyes of senior citizens. The number 
of people using our services has grown. New sen-
ior members have joined the project team. See-
ing the joy and enthusiasm of those already tak-
ing part in the projects, they have gained extra 
motivation, and they have been ‘infected’ with 
positive energy. Thanks to the project implemen-
tation, the Academy has been perceived as a place 
where something interesting and unusual is going 
on, something which is not offered by other insti-
tutions acting on behalf of older people. What is 

the most important, however, is the fact that the 
Academy has gained the status of the place where 
senior citizens are approached without prejudices, 
which opens to them not only interesting possi-
bilities, but also provides real challenges. 

Thanks to the establishment of a number of 
international contacts, information on our organi-
sation has been listed in various databases, and 
as a result ‘we have found ourselves in Europe’. 
Already after the first year of project implementa-
tion, offers for cooperation started coming in to 
us. This was also a signal that what we were doing 
was interesting to others, that our achievements 
may serve as a contribution to a common Europe, 
that we had something to offer. This was really 

important - we stopped feeling as a ‘poor relative’ 
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who only reaches out his hand to receive support. 

Our hands were no longer empty.

Looking back, we can say with confidence that 

this first partnership project carried out as part 

of the Grundtvig Programme became a stem for 

smaller and bigger branches and even whole net-

works of European cooperation. It is hard for us 

to believe, but since 2004 our activity on the Euro-

pean forum has turned out to be quite significant:

 � we have carried out a three-year-long partner-

ship project; we are in the process of carrying 

out two more and yet another one, submit-

ted in February 2009, awaits its final decision. 

As part of those projects, we have organised 

three international meetings in Kraków, while 

our teachers and students have so far been 

on as many as nine trips to partner countries;

 � four persons from our staff have attended 

one-week professional improvement training 

courses abroad, while others are in the pro-

cess of submitting their applications, usually 

with success;

 � we are starting the implementation of a 

Grundtvig Workshop as part of a completely 

new Grundtvig action;

 � we have also submitted an application con-

cerning a new Grundtvig action – the Senior 

Volunteering Projects;

 � we have organised three Preparatory Visits in 

our place in Kraków and took part in one such 

visit (two of which were financed from sour-

ces other than the Grundtvig Programme);

 � we have taken part in one study visit, one 

conference of the Grundtvig Programme and 

two contact seminars under the programme.

Placing our association and its achievements in 
the European context, working out what we still 
have to learn and what we can share, made the 
people staging classes in the Academy interested 
in improving their skills in cooperation with peers 
from other countries. As Grundtvig creates such 
opportunities, we have used these as well. All the 
four training courses that we took part in were 
considered extremely useful by their participants 
– and not only from professional point of view. 
The possibility to participate in a discussion on fas-
cinating subjects in such a diversified social and 
cultural environment created an extremely fruitful 
ground on which new ideas were born, amazing 
initiatives ripened and where, above all, passion 
and willingness to take action were brought to 
life. We were all coming back from those meet-
ings with flushes on our faces and heads full of 
new ideas and solutions. The Academy does not 
set any limits regarding the implementation of in-
novative forms and learning content – if you think 
that this way is better, just do it, your ideas will be 
verified by senior students.  

New ideas have been gradually implemented 
– like, for example, the techniques of learning 
English through active speaking, which were ob-
served by our English teacher during a ‘Speaking 
Activities That Work’ course that she attended in 
2007. During those courses we also observed how 
to organise similar training courses for teachers of 
older people. Now, we are planning to organise 
such a course devoted to staging memory training 
for senior people in Kraków. 

The participation in training sessions has re-
sulted in establishing many contacts, which have 
been used both to the benefit of the organisa-
tion itself, for professional development and for 
private purposes. Institutions that organise train-
ing courses stopped being some of thousands in  
Europe. They became close to us. We felt attached 
to them. A message came from Pedro. I went to 
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his training course in Portugal. We MUST help 
him! - such calls are often heard in the Academy.

Professional improvement courses abroad 
have yet another upside for organisations similar 
to ours – the less well-off NGOs. Majority of our 
teachers works without remuneration. This is why 
the opportunity to raise qualifications (especially 
abroad), which is used by our teachers, offers en-
couragement and a kind of appreciation and rec-
ognition for their work.

It is impossible to mention all our visits, con-
ferences and seminars here. However, all of them 
have been important and productive. 

Finally, I would like to mention yet anoth-
er event. Last year, during a contact seminar in  
Cyprus I was simply delighted by a charming and 
warm smile of one of the Cypriot participants 
and his kind way of being. I decided to approach 
him and start a conversation. This way, we have 
gained a wonderful friend, who after coming for 
a preparatory visit organised by us in Kraków, be-
came our partner in a new Senior Volunteering 
project submitted this year, making it extremely 
attractive. This could not have been done over 
the Internet. And all this, to a greater or lesser 
extent, resulted from the implementation of our 
first project www-golden-age. The possibilities 
and results of face to face meetings with people 
from various countries and from different cultures 

really cannot be overestimated.

Barbara Kaszkur-Niechwiej
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia 

(The Fullness-Of-Life Academy) 
Kraków, June 2009
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The Zielona Góra University of the Third Age 

(ZUTW) is a non-governmental organisation en-

joying the status of a public benefit organisation. 

It has been active in assisting the elderly since June 

1992. 

The goal of ZUTW is to make and develop 

social initiatives in the realm of science, educa-

tion, culture, environmental protection, physical 

culture and sports by involving elderly people in 

educational, health-related, cultural, creative and 

tourist activities. Social activation and improving 

the quality of elderly peoples’ lives relies on creat-

ing conditions for dignified ageing. These activi-

ties are conducive for promoting friendship and 

cooperation between cities, regions, states and 

nations. 

The benefits of the many years of our European 

collaboration with organisations acting for the 

benefit of the elderly, enhancement of the edu-

cation offer and the senior citizens’ attendance 

in many activities have all been of 

significance. The standard of living 

among the elderly has improved 

across various areas while contacts 

with the partners from the European 

Union have gained in efficiency and 

effectiveness. Moreover, we have 

won local social approval through 

the many years of our activity. We 

have changed the stereotype of an 

elderly person while our senior stu-

dents have been offered unusual 

opportunities in the guise of vari-

ous forms of activity, constant self-

development and improvement.  

During all those years of coopera-

tion we have taken advantage of 

numerous European experiences, 

practical guidelines and solutions 

in the realm of the broadly defined 

Adding Joy to Age…
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educational and social policy on the aged. The 

years of cooperation resulted in dozens of inter-

national meetings of a distinct nature, attended 

by hundreds of elderly people given the opportu-

nity to meet each other and discuss their habits, 

traditions and languages in compliance with the 

rule that ‘Through meetings, you make friends’ 

(German: “Nur Begegnungen können Fremde zu 

machen”). 

We were first exposed to the Grundtvig Pro-

gramme in February 2005 during a meeting or-

ganised by the National Agency. We submitted 

our readiness for the project harbouring many 

doubts whether we would manage to overcome 

the red tape related to filling in the application, 

tackle the subsequent project implementation 

and – most of all – overcome the language bar-

rier. The venture was coordinated by the Vilnius 

Education Centre, perfectly complementing the 

artistic activities of interest to our learners.

Our first Grundtvig Learning Part-

nership implemented in 2005-2006 

was Aesthetic and Artistic Activity for 

the Silver Age. The project partners 

included the Vilnius Design Teach-

ing Centre from Lithuania, Service 

Centre for the Golden Age – Nicosia 

Municipality from Cyprus, Bekirpasa 

Municipality from Turkey and the 

Zielona Góra University of the Third 

Age. Our activities were aimed at 

looking for effective ways of social 

integration of people “at the silver 

age” by means of creative activity 

and aesthetic education. It was the 

partnership organisations’ intention 

to build up cooperation and get in-

volved in an international exchange of valuable 

experiences. 

We still have in mind our first meeting held in 

Zielona Góra. We looked at one another with curi-

osity, wondering what kind of people our partners 

from Vilnius, Nicosia and Bekirpasa would prove 

to be, what we would learn from one another and 

how this meeting would enrich us. We showed 

them our University of the Third Age and invited 

them to attend artistic classes. The visitors pre-

sented their organisations and showed us films 

on their respective countries. Furthermore, we 

agreed on the range of artistic projects planned to 

be executed as part of the project. 

The successive meeting was held in Cyprus and 

became the trip of a lifetime for the representa-

tives of ZUTW. We wanted to make the most of 

our stay there, to visit, paint, take photos and 

write, and to find out as much as possible about 

Brigitte, Zdzisława and Zofia at a meeting in Berlin 
(project ’European Women at the Centre of Life’)
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the history and present situation of Cyprus. We 

met the locals in our attempt to find out as much 

as possible about them. This resulted in many 

drawings and pastels, lots of photographs, writ-

ten relations and poems. 

The beautiful historic places and exotic nature 

of Cyprus are inhabited by equally beautiful and 

unusual people. During our stay we had an op-

portunity to meet many wonderful inhabitants of 

the island, including the president of Nicosia and 

an old man who had fought in Italy during World 

War II and had met Polish soldiers there. Loukia 

Mouyi and Dionisia Fotsiou took good care of our 

group, contributing information on the divided 

Cyprus and the equally divided capital. What is 

unusual about contacts with inhabitants of Cy-

prus is their profound knowledge, love and pride 

of their history, both recent and ancient. 

Our visit to the Service Centre for the Elderly in 

Nicosia was an important and extremely moving 

part of our itinerary. The members, whose average 

age exceeded that of the students at the Zielona 

Góra University of the Third Age, attended handi-

craft classes. We had an opportunity to visit an 

exhibition of ready works and attend a luncheon 

which transferred into an extremely friendly inte-

gration meeting later on described by Barbara (66):  

Upon our return to the Centre we can see tables 

laid for a feast. We eat Cypriot specialities, raise 

toasts with Cypriot drinks and the atmosphere 

is increasingly warm. At some point one of the 

women gets up and starts singing. A robust voice, 

a beautiful figure; the woman gestures to encour-

age us to join her in singing and dancing.  The 

hosts are eager and so are we. We all dance in a 

circle and break into song; the bonhomie is quite 

spontaneous. Greek men and women approach 

us and anyone having any relation to Poland or 

Poles want to express it, to emphasise the affinity. 

We are no longer strangers, we are a community 

for this single, unique and unforgettable moment. 

Later on one of my colleagues told me that during 

the visit at the Centre I had the face of a happy 

person. 

The end of our visit to Nicosia was equally 

unusual. The President of Cyprus, Michael Zam-

pelas, invited the visitors to visit his house. The 

villa is filled with paintings from the ground floor 

through the staircase to the second floor, hosting 

a full-size gallery. The hostess, a lover of modern 

Cypriot, Greek and Georgian painting, showed us 

the house with the pride of an owner of the best 

collection of this kind in the whole of Cyprus. With 

great modesty and involvement, she told us about 

being open to various environments, education 

and charity events, and art promoting activities. 

We were all impressed by this petite elderly lady 

who is realising her dream of a good life. 

Zielona Góra hosted the project participants 

again in October 2006. Painting workshops con-

ducted by Leopold Kolbiarz, tutor of the artistic 

section at ZUTW, attracted 15 attendees from 

Vilnius and 5 Cypriot women. At the workshop, 

ZUTW was represented by members of the artistic 

and photographic sections; in total over 40 people. 

The beautiful weather encouraged sightseeing of 

Zielona Góra and the surrounding area. The meet-

ing was described by our student Bożena (58):  

The Cypriot women would buy Polish apples; they 

have orange groves in Cyprus and we have ap-

ple orchards. We told them that it was an excep-

tionally beautiful and warm Indian summer while 
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they complained about the cold. They all keenly 

visited our Catholic churches; the Old Town with 

its colourful vendor houses proved so attractive 

that it became the most popular theme of pictures 

painted by the Lithuanian guests. They also fell for 

the local heritage park; the Lithuanians entered 

the huts, recognized utensils they knew from their 

country and were interested in the interior design. 

The Cypriot women were overwhelmed with na-

ture, contemplating the ponds, slowly walking on 

the carpet of leaves on the park’s paths, taking a 

good look at bushes displayed against the wood-

en sculptures. They looked with great interest at 

the trees and the falling leaves. The architecture 

served as background for the pictures they took 

while trees were in the foreground. The ladies 

held in their hands colourful autumn leaves which 

were also the main motif of their paintings.

The partners’ stay at Zielona Góra ended with 

an exhibition of pictures painted in open air. 

Valerija Tarabildien, a painter from Vilnius attend-

ing the meeting presented her extraordinary pic-

tures recorded on DVD. Kazys Rimtas Tarabilda, 

her husband, a painter and teacher, wished that 

the fire started there kept burning. 

We could verify the truthfulness of this wish 

during the last meeting of the project held in May 

2007 in Lithuania. This was a moving visit during 

which the befriended groups met in a cordial at-

mosphere. The Dalia gallery offered an opportu-

nity to visit an extremely interesting exhibition of 

works by senior citizens from Vilnius. We paid at-

tention to the fact that they painted the beauty of 

their world with very bold strokes, often resulting 

in surprising colours, and freely resorting to vari-

ous techniques. We were toured around by Valerij 

and Rimtas Tarabildo, two teachers from the Viln-

ius Design Teaching Centre, who we were already 

acquainted with from outdoor painting in Zielona 

Góra. The conference room was adorned with 

paintings – fruits of the painting sessions in Zielona 

Góra depicting the vintner’s house from the her-

itage park and the church in Chynów (a district 

in Zielona Góra). The hosts presented a most in-

teresting agenda, suggesting visits to Lithuania’s 

three capitals: Kernavè, Trakai and Vilnius. 

Barbara (65), a learner attending the meeting, 

described her impressions: On the following day 

we were visiting the first Lithuanian capital - Ker-

navè. Before we reached it, we visited en route 

the Oak Forest in Dûkštas - a historic and natural 

monument. To some extent, it was an intellectu-

al adventure, as always ensured by exposure to 

a different system of beliefs, an ancient religion 

and mentality of societies doomed to annihilation 

by foreign invaders centuries ago. (…) I was par-

ticularly interested in one sculpture: a figure of a 

woman entangled with tongues of fire which she 

pressed against her womb with a strong hand. 

When I asked about the goddess depicted in this 

sculpture, I heard about Babita, the goddess of 

fire”. (…) I could not get that Babita out of my 

head, tossing and turning almost all night long. 

The next day I painted with oil pastels a female 

figure emerging from a dark forest. We left the 

woods and took a coach trip to Kernavè, the first 

capital of Lithuania and the stronghold of prince 

Gediminas. Then we reached on foot high burial 

mounds on the banks of the Neris. I cherish that 

moment: we walk down these mounds, all the way 

down, to the river bank. I look at the river, seize a 

brush, facing a water colour sheet of paper. The 
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ever-present anxiety and humility facing Lady Na-

ture who has offered me so much beauty. Perhaps 

my painting will prove profane? Painting is about 

the truth of emotions, the truth of reflection... 

Another day of the trip: Trakai, once the capital, 

stronghold of Lithuanian princes. We intend to vis-

it the castle on Castle Island on Lake Galve, where 

another open air painting session is about to start. 

We visit the castle, the large museum filled with 

artefacts: portraits and documents in Polish. It is 

hardly surprising, the Polish king Jogaila visited 

that place thirteen times and Sigismund II Augus-

tus stayed there for 

a summer. Amidst 

the rain and cold, 

I found a roof on 

the castle yard and 

tried to paint with 

pastels the castle’s 

tower and roofs on 

dark paper, gener-

ously resorting to a 

white crayon, a gift 

from Valentinas.

The day of fare-

well came; in the 

afternoon we were invited to a modern hotel 

called Europa City where we visited the post open 

air session exhibition – the result of joint efforts of 

Polish and Lithuanian painters and photographers. 

The Lithuanian senior citizens were very interested 

in our works. They were delighted with Helena’s 

miniature portraits. They looked at us to recognise 

the painted faces. They also appreciated Babita-

Gabija, the goddess of fire from the Oak Forest.

Upon her return to Poland, Anna (58) wrote: 

Thank you my friends: Aldona, Arvydas, Valenti-

nas, Rimtas, Vijo, Ruta, Irena and the others I do 

not know by name. I travelled to Vilnius filled with 

anxiety that Lithuanians will be cool towards us 

Poles. The people I met proved friendly, caring 

and sensitive. We are all the same wherever we 

go … while Earth is still turning. 

This is how Zofia (58) reminisces about that 

farewell evening: (…) we gave one another gifts. 

Each of us received a Vilnius palm and a pretty, 

hand-made vase. Our gifts included promotional 

materials for Zielona Góra and miniature pic-

tures painted by 

our charges. This 

idea was extremely 

appealing to our 

Lithuanian partners. 

They all wanted to 

know about the au-

thor and asked for 

inscriptions. These 

were truly mov-

ing moments fol-

lowed by singing 

and dancing. Soon 

we managed to en-

courage the Lithuanian women, unaccustomed to 

dancing alone, out of sheer joy de vivre. We will 

always cherish the memory of that evening. 

Back in Zielona Góra, Jadwiga (66), the project’s 

coordinator on behalf of ZUTW, received an e-

mail from Arvydas Bagočiunas, the Lithuanian 

coordinator, in which he described his work with 

people at what he beautifully referred to as ‘silver 

age’: I love what I am doing; my greatest joy is 

to see my ‘silver people’ attending what we of-

The joy of creation at a meeting in Berlin (project ’European 
Women at the Centre of Life’)
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fer them with such enthusiasm. Their eyes are 

younger and they are young again. I think I will be 

involved in this work as long as I can. He also said: 

The days we spent together were among the most 

beautiful in my life and in the lives of my ‘silver 

people’. You are all beautiful, I love you all. Thank 

you for your goodness and for just being here on 

the Earth.” 

The above opinion is a beautiful testimony to 

the friendly emotions shared despite cultural dif-

ferences between partners from Lithuania, Poland 

and Cyprus. At the same time, each author man-

aged to indirectly describe the benefits enjoyed by 

the attendees of active artistic workshops. All of 

them were offered an opportunity to enrich their 

knowledge of available techniques and abandon 

the artistic clichés which are inevitable when ama-

teur artists create in their own, limited environ-

ment. 

Opinions expressed by the project participants 

suggest that the juxtaposition of one’s own artistic 

achievements with works of people from different 

countries has significantly spurred artistic imagery 

and individual expression. Therefore, artistic skills 

have been enhanced while the process of con-

scious artistic creation has been encouraged. All 

the project participants hugely enjoyed the new 

conceptual and creative skills which triggered off 

subsequent actions. The development of artistic 

talents and opportunity for self-expression have 

evoked what the Lithuanian project coordinator 

referred to as inexpressible happiness on the faces 

of the ‘silver people’. 

The completion of the project did not put an 

end to personal contacts with the people we had 

met: we keep exchanging greetings and calls with 

our partners from Lithuania, resorting to Russian 

as the common language of conversations. 

The project implementation and taking the 

amateur ZUTW artists outside Poland 

boosted the learners’ self-esteem, in-

cluding even those who did not par-

take in the project directly. Our asso-

ciation gained in popularity and the 

number of people interested in artistic 

activities has grown. At present ZUTW 

hosts as many as three artistic groups 

within which over 60 people pursue 

their talents and passion, guided by 

professional artists. 

Our success in overcoming the first 

barriers and concerns about executing 

EU projects encouraged us to get in-

volved with much more confidence in 

another most interesting project enti-

tled European Women at the Centre 

The first workshop on Setting our Goals
(project ’European Women at the Centre of Life’)
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of Life. It was implemented by ZUTW for three 

years (2006-2009) with partners including Ost-

West-Europäisches Frauen Netzwerk e.V – OWEN 

(Berlin, Germany), ImPuls Forum für Gesundheit 

und Prävention e.V. (Göttingen, Germany), Preili 

Women’s Club (Preili, Latvia).

The project’s goal was to arouse and heighten 

awareness as well as to enrich skills among wom-

en at the centre of life. The partner organisations 

therein tended to take advantage of the existing 

female potential in times of changing social, eco-

nomic and political realities.

Aaron Antonovsky, a sociologist whose work 

concerned the relationship between stress, health 

and well-being, had inspired Brigitte Wörteler 

from Berlin and Marianne Klues-Ketels from  

Göttingen. They intended to look for good ways 

of becoming healthy, a process referred to by An-

tonovsky as Salutogenesis. He defined health very 

broadly as a sense of satisfaction, self-expression, 

creating social relations and resilience to stressors. 

The project’s authors added the notion of ‘em-

powerment’: confidence in one’s own capacities 

and assuming responsibility for oneself. 

Within the three years of the project, eight 

meetings were held, with the last planned for ear-

ly July 2009. The meetings were held by several to 

over a dozen representatives of the organisations 

involved; as part of ZUTW works, they involved 

many more students. 

The initial meetings were aimed at acquaint-

ing the participants and overcoming possible 

prejudice. Such an atmosphere was conducive for 

commencing activities relying on the participants’ 

close cooperation. The classes attended by the 

project participants included making collages on 

‘The World of Happy Women’ or allowing people 

of a different nationality to handle their bodies as 

part of shiatsu massage. 

One of the conclusions of the meeting in Ber-

lin was that Our meeting has been successful be-

cause people of different nationalities, different 

cultural backgrounds and beliefs, speaking dif-

ferent languages, can work together and achieve 

good results.  

The ways of learning about each other were 

diverse: we talked about ourselves and various 

topics during scheduled social meetings; we in-

troduced our spouses and children, staying in 

our colleagues’ houses in Göttingen, Berlin and 

on Viktoria Šmukste’s farm near Preili. After the 

first meeting in Zielona Góra, Barbara (66) wrote: 

When I looked at us and our colleagues, when 

I talked to them and listened to them I thought 

about them as people who have already achieved 

much and still have plans and dreams, are curious 

of the world and open to others. I believe that we 

can learn a lot from one another, gaining more 

skills in running our lives to profoundly enjoy its 

essence. 

The second meeting was held in Göttingen 

and resulted in yet another reflection: following 

the example of our previous meeting, Brigitte and 

Marianne planned getting to know one another 

better and integrating the group at the same 

time. We would all discuss our Christian names: 

whether we like them or not, what they mean, 

how we use them, how our parents arrived at 

these names etc. It was interesting and sometimes 

funny. Next we would break into groups of shared 

characteristics e.g. the colour of our eyes and we 

would build hierarchic ranks according to height 
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or age. In the latter ‘competition’ I was ranked 

first… it turned out I was older by three days than 

the charming Marie-Louise, a retired ethics teach-

er from Göttingen. It was fun but these quasi-

games has a deeper meaning: every human being 

is part of majority and minority groups, may lead 

or be at the very end of a rank. The reference may 

sometimes be absolutely accidental as well as sur-

prisingly interesting and community-building. And 

more reflections upon return from Göttingen: In-

deed, there was joy in us. All members of our con-

ference session would be involved in discussion; 

we would also work in small groups, national and 

mixed nationality alike. We would communicate 

with growing ease as we learned more and more 

about one another. While having different expe-

riences, representing different organisations, and 

speaking different languages, we can look for 

what we have in common.

Mirosława (55) summed up the meeting in 

Latvia: Dinner was followed by words of thank 

you and farewell. While some of us – the Polish 

women and the Germans from Berlin – had to 

leave early in the morning, we talked until mid-

night. As it was the case all the evenings before, 

it was hard to part as there in Ezermajas our rela-

tions became so intense. During unofficial, spon-

taneous talks we sometimes resorted to foreign 

words we did not even think we had known. If 

there had been any barriers before, they collapsed 

without a trace. Even before we had an impres-

sion that despite the differences in history, lan-

guage and living conditions, they did not need 

to divide us. Every corner of Latvia, Germany and 

Poland is inhabited by women who want to be 

happy, pleased with their lives, who want to have 

friends and sometimes crave for simple joy. 

During our first meeting, Mariane Klues-Ketels 

organised classes to imagine a road leading to 

achieving lifetime goals and realising that person-

al characteristics and other people’s support can 

motivate us on that road. During our first stay at 

Preili we visited The Bread Museum in Aglon. 

Its owner told us about the idea behind this 

venture. Her story proves determination, strong 

willpower, the need for active problem solving 

and inborn creativity. Vija Ancāne had been em-

ployed in a bakery which went bankrupt in 2000, 

leaving the woman and her family with no in-

come. She enrolled for a business set-up course 

organized by the NGOs Centre in Preili. There she 

learned how to be self-assured (I want, I can and 

it’ll be this way!). She did not have the money 

to purchase the machinery so together with the 

former employees of the bakery she started bak-

ing bread in the traditional way. They bought a 

car to distribute the bread to local villages. After 

three years she bought a ruined building which 

was going cheap and took out a mortgage on the 

property. She overhauled the house. Her idea was 

to have a museum combined with product tasting 

sessions and events. She still thinks that conver-

sation is the most important part of her contacts 

with the visitors when knowledge is passed from 

one soul to another. 

Conversation… we would wrap up almost 

every meeting stating that inadequate command 

of English was a barrier to our project implemen-

tation. One of the essays written as part of the 

project includes the following sentences: We listen

intently to the sing-song sounds of the foreign 

language, look for opportunities to communicate, 
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resorting to words from various languages. We do 

that because our tricky memory suddenly reveals 

Russian phrases while we are trying to have a con-

versation in English. Sometimes a German, Italian 

or French word pops up although our knowledge 

of these languages is more than intuitive. I think 

that this paradoxical, simultaneous insufficiency 

and excess of words results from the great will-

ingness to communicate with another person. In 

our contacts with Latvians we refreshed our com-

mand of Russian while our conversations with 

Germans were held in German or English. The 

more advanced the project was, the greater was 

our need to enrich the spoken language in order 

to express precisely what we wanted to say. Over-

coming the barrier of embarrassment was easier 

owing to kindness accompanying us for the whole 

time. 

During a session we attempted to define the 

difficulties and threats related to entering the 

third age. We all worked by writing down on slips 

of paper problems encountered by elderly peo-

ple we knew or heard about. The 

slips, placed against a blackboard, 

showed the areas calling for re-

flection and activity. 

As the major goal of the project 

is Salutogenesis i.e. health and 

well-being prophylaxis, we were 

looking for a remedy to threats. 

Our group was satisfied by the 

fact that we could show ways 

of “adding life to age” tested at 

ZUTW. Again, slips of paper were 

employed, this time in the shape 

of flakes. Pinned to circles – sym-

bols of the major problems, they were like colour-

ful flowers, an attractive symbol of the beauty of 

life we can offer to ourselves in the autumn of our 

lives. 

During our visit to Göttingen we had an oppor-

tunity to learn about a local experimental model 

of organising elderly people’s lives. Jadwiga (66) 

described it in the following way: (…) I decided 

to visit an institution whose name may be freely 

translated as Life Protection and Neighbours’ Sup-

port in Bovenden. I was intrigued by the name and 

I was not wrong in my gut feeling: I was among 

people who also ‘add life to age’. They do that 

in different living conditions but this is what we 

are hoping for, perhaps for the next generation...  

German senior citizens live in two-storey hous-

es built in central Bovenden. They have at their 

disposal independent flats of one, two or three 

rooms. The houses, located in the city centre, 

occupy a small square with a tiny social security 

building in its centre, accompanied by Korbhof 

cafe, offices and meeting rooms. The inhabitants 

The first workshop on Setting our Goals 
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live independent lives under very discreet care of-

fered only whenever it is necessary. They do their 

own shopping and cook; there is no organised, 

dedicated medical care. If need be, they resort to 

the medical services rendered in the village. To cut 

a long story short, they live regular, independent 

lives like the other inhabitants of Bovenden. (…) 

Marie-Luise Küsgen, one of our project partners, 

has been active in AWO, a non-governmental or-

ganisation in Bovenden, organising various cultur-

al events targeted at all villagers, primarily elderly 

people. NB: they are very similar to our University’s 

activities. Several times a year various lectures are 

offered, covering, for example, art history (Paul 

Cézanne, Marc Chagall) or medicine (diabetes 

as a civilization disease). On top of the lectures, 

our Western neighbours have classes in art and 

dancing. However, their biggest pride and joy are 

activities shared with elementary and secondary 

school students. Last year 

they completed a project  

‘History behind us: a dia-

logue between genera-

tions’; the project verbal 

materials served as a play 

script. 

Upon return to Poland 

we discussed the model of 

caring for elderly people. 

However, the idea of a sen-

ior surrounded by his or her 

caring family or cared for 

by professional social work-

ers is so heavily imprinted 

in our minds that the sug-

gestion of elderly people’s 

self-reliance as presented in Germany did not ac-

tually delight many of us. 

In the process of project implementation, we 

devoted a lot of attention to written materials. 

During the first meeting, our German colleagues 

suggested a collection of memories, essays or 

other literary forms revolving around Christmas 

and the related customs. Two years later we re-

ceived a beautiful, hand-made publication en-

titled ‘Adventsbuch’ (“Advent Book”). ZUTW 

publishes Inspirations magazine where events 

related to the project were reflected in the form 

of in-depth articles and photo reportages. They 

have all been translated into English and trans-

ferred to the project partners. Barbara Konarska’s 

reflections on her stay in Latvia were interesting 

enough for the partners in Preili to translate them 

to Latvian. An edition of Inspirations included 

short essays authored by our German colleagues. 

The first workshop on Setting our Goals (project ’European Women at the Centre of Life’)
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Katharine (55) wrote: At the age of fifty, you tend 

to travel extensively, yet a trip to the neighbouring 

Poland, part of the European Union, still means 

much more to me. I grew up next to a tightly con-

trolled border between East and West Berlin.  It 

used to be a natural thing for me to see the world 

divided into zones; you can move about some 

of them while other are forbidden territory. The 

fall of the Berlin Wall so effectively dividing the 

two worlds seemed impossible to me, I did not 

believe this could ever happen. When it did hap-

pen, unexpectedly, one needed more stimuli to 

make a decision to meet our Eastern neighbours. 

Fear of the unknown and the necessity to tackle 

our national sense of guilt prevailed. One can ex-

pect that contacts with Polish women as part of 

EWCOL project allowed to ease the fear as one 

year later Katharine e-mailed one of us to inform 

that she was visiting a health farm in Kołobrzeg, a 

beautiful Polish seaside resort. 

Participation in the project offered us a great 

opportunity to develop owing to various types of 

activities, including psychology, painting and lin-

guistic workshops. We found out about the ben-

efits of the sauna, herbal spices and honey. We 

learnt relaxation techniques and Jewish dances. 

We prepared a theatrical performance and ex-

ercised our vocal chords, reciting, shouting and 

finally singing “Ode to Joy”. We swam in Lake 

Bicānu, practised yoga and done other exercises. 

We did Nordic walking in the spring woods sur-

rounding Zielona Góra and – without the poles 

– walked the surrounds of Göttingen boasting 

autumn colours. We also appreciated sight-seeing 

walks. Riga has a special place in our hearts with 

its splendid Art Nouveau architecture; Berlin’s mu-

seums were equally endearing. 

During the last meeting in Karpacz in the 

Karkonosze Mountains we exchanged the news 

since the former meeting. Our colleagues shared 

with us their experiences, things of importance to 

them, somewhat defining them but also chang-

ing, fashioning and enriching. Partly, this is what 

this project is all about: learning about new oppor-

tunities referring to a friend’s experience encour-

ages them to take action which would otherwise 

be regarded too audacious by the senior students. 

Weronika Lazdane from Preili had not been expe-

rienced in mountain trekking and embarked on 

the trail with apprehension only to remark joyous-

ly later on how well she did and that she would 

remember her visit to Karkonosze forever. 

The first meeting (project ’Aesthetic and Artistic Activity for the Silver 
Age’) – outdoor painting in Chynów near Zielona Góra - Kazimierz 
Dziadosz captured painting 
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About the authors
Execution of both projects has extremely en-

riched our educational offer targeted at ZUTW 

learners. The project meetings allowed the senior 

students to learn more about the partner coun-

tries and their inhabitants, especially their peers, 

while foreign countries have become more famil-

iar o them. Preparations for the trips offered an 
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try of destination. Back at home, we organised 

workshops to share our experiences with those 

who stayed behind. It stimulated intensified for-

eign language learning. The students have also 

impressively enhanced their command of English. 

Equally important was presenting to elderly peo-

ple the importance of computer literacy. Many 

students learnt to use the Internet also with hav-

ing contacts with their new friends in mind. An-

other important result is exchange of opinions on 

the tangible advantages of accessing the Europe-

an Union and direct benefits offered by the ‘open 

world’. 
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Over the past few years, the Łódź University of 

the Third Age has carried out two very interesting 

Grundtvig Partnerships: ‘Open Doors for Europe – 

ODE’ (2004-2006) and ‘Wejdźmy w to - Let’s go 

for IT’ (2005-2007).

Partnerships implemented under the Grundtvig 

Programme are divided into time stages set by 

partner meetings. Educational activity in the pe-

riods between meetings differs from that during 

the meetings with visitors from abroad.

Stages of the project between meetings are 

characterised by intensive work on the analysis of 

the previous meeting, verifying separate pieces of 

information, getting to their sources and prepar-

ing for the next meeting, sometimes during a hot 

debate over the choice of topics to be discussed. 

Our discussions on partner meetings often 

concern mutual relations between the history of 

nations, the influence of languages and cultural 

differences, which exists despite the common  

European roots.  The discussions on the subject 

of history and culture, going deep into humani-

ties and society-related subjects are 

fascinating and bring the group 

participants together. After all, 

these are authentic, intellectual ad-

ventures of the elderly people with 

different professional background 

and experience, which are shared 

thanks to the projects.

An extremely important educa-

tional advantage of international 

projects is an attempt to master the 

skills of communicating in a foreign 

language in real life situations and 

outside the classroom. ‘The exam’ 

takes place during conversations 

with partners and embraces a mul-

titude of situations, which in a nat-

ural way induce dialogue. Meetings 

of multicultural groups of people 

are always scrupulously prepared, 

but still full of surprises. During 

Projects End, but Knowledge  
and Friendships Last

Meeting in Ulm, February 2005
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them, we can experience joy of discovering other-

ness, both in everyday life and in festive situations. 

And we can face stereotypes present in our minds 

and hearts. Discovering personal reactions allows 

us to understand what a difficult question preju-

dices are, not only those harboured by others, but 

also those nurtured by ourselves. This is one of the 

excellent benefits of partner meetings.

There are 900 students at the Łódź University 

of the Third Age. The type of certain activities (for-

eign language learning as part of language cours-

es, work in subject sections) allows cooperation in 

smaller groups. However, the most intensive work 

is done in 15-person groups focused on individual 

projects. The intensity and quality of contacts is 

the proof of integration aspect of participation in 

the project.

One indicator of the success of undertaken 

projects is the fact that peo-

ple from different countries 

continue to stay in touch. It 

gives way to an irresistible 

conviction that the people 

with whom you have satisfac-

tory relations while working 

on the project, with whom 

you carry out organisational 

and educational tasks, open 

the country for us, making 

it closer and more familiar. 

A project partner becomes a 

permanent familiar point in a 

foreign country.

When comparing the  

effectiveness of various edu-

cational forms designed for 

older people, it should be 

noted that participation in 

projects is one of the most active methods of edu-

cating their participants.

Brygida Butrymowicz
The Łódź University of the Third Age

Łódź, June 2009

Open Doors for Europe – ODE
The ‘Open Doors for Europe’ project was car-

ried out by five organisations from four coun-

tries. Its coordinator was the German Institut für 

virtualles und reales Lernen in der Erwachsenen-

bildung e.V. der Universität in Ulm (ILEU), while 

its partners included: the Spanish Asociacion 

de Alumnos y Ex-Alumnos de la Universidad de 

Alicante, the Italian Istituto Culturale di Scienze 

Sociali ‘Nikolo Rezzara’ and two Polish organisa-

tions - Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej  

Meeting in Cyprus, 2007
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(The Society of the Free Polish University) from 

Lublin and Helena Kretz’s Łódź University of the 

Third Age. 

We were invited to the project by its German 

coordinator during the workshops ‘Sich Europa 

erschließen – auf dem Weg zu einem vereinten 

Europa‘, which took place in February 2004 in Bad 

Urach.

Many older people have had tragic experiences 

during World War II and as a result of the social 

and political changes in Europe after the war. For 

many of them peaceful cohabitation in Europe 

and accepting cultural diversity and national dif-

ferences are an inner need. A great number of 

people are curious of the world and show the 

readiness to travel across Europe. For the past 

few years, this has more and more concerned 

travelling from east to west and vice versa. This 

interest may be an important factor of expand-

ing the knowledge and understanding of relations 

with European neighbours. However, partnership 

meetings under a Grundtvig project, have a differ-

ent ‘agenda from that of tourist trips.

The ‘ODE – Open Doors for Europe’ partner-

ship lasted for two years (2004-2006). Four part-

ner meetings were organised over that time. Two 

of them were held in Poland; one in Lublin and in 

Łódź. One more was organised in Ulm, Germany, 

and one in Alicante, Spain. The aim of the project 

was to facilitate mutual contacts and help senior 

citizens from various European countries open 

themselves to Europe. The experience related to 

senior citizens’ education has shown that many 

older people are anxious to participate in Europe-

an meetings and exchange programmes. This re-

sults from their inability to speak foreign languag-

es or insufficient use of their skills, as well as from 

the lack of experience in maintaining contacts 

with other cultures and from belief that, during 

meetings with European neighbours, there may 

be misunderstanding or there may be no common 

subjects for discussion, thus leading to unpleasant 

situations. In order to prevent it, seniors’ discus-

sions on the following subjects were planned in 

the project: key-words, taboos in individual coun-

tries, everyday life situations, Christmas and Easter 

traditions and other national holidays, debunking 

stereotypes in partner countries, questions related 

to the manners of eating and drinking. 

The ODE project has been our first encounter 

with the Grundtvig Programme. The beginnings 

were very difficult. This was mostly due to a poor 

knowledge of foreign languages and non-existent 

computer skills. A 12-people group was formed 

and gradually began to ‘open the doors to Europe’. 

First of all, we were learning foreign languages 

during intensive courses. All project participants 

took an active part in preparing materials. Senior 

citizens constitute a group with a limited number 

of social contacts. Under the project, they had an 

opportunity to use their competence and actively 

join in developing information and promotion 

materials, which contributed to conquering their 

fear of travelling to other countries and restoring 

their self-confidence. Thanks to extensive docu-

mentation of the whole content of the project 

(also uploaded on the website www.gemeinsam-

lernen.de/ode), it was presented to a wider public 

during local, regional and national seminars. The 

presented elements included: project objectives, 

partner organisations, working methods, course 

of project implementation and its results, as well 

as the activity of all the partners. This way, we 

not only promoted the project itself, but also the 

idea of cooperation of European organisations fo-
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cused on a common goal. All groups presented 

the project contents in their countries during their 
respective conferences, as well as in magazines 
addressed to and published for senior citizens. 
Project results can also be used by teachers edu-
cating adults during courses preparing for interna-
tional meetings or during international meetings 
(e.g. key-words, pictograms for non-verbal com-
munication, games, information on national and 
public holidays, everyday life, etc.). Many materi-
als are available in all project languages: German, 
Polish, Italian and Spanish. The project has be-
come available on regional and international level.

In our opinion, the work on the project consti-
tuted a major contribution to the intercultural dis-
cussion of the older citizens of Europe and com-
munication across the borders. In an expressive 
way, we could try and document how - thanks to 
interesting topics, good management of groups, 
innovatively-thinking people and beyond any 
language problems - quality cooperation can be 
established between people from different coun-
tries. The comment made by Italians well refers to 
the aims of the project: Moving around Lublin and 
Warsaw on your own without the knowledge of 
Polish was quite an adventure. This has made us 
sensitive to project tasks. 

During the meeting in Łódź international 
groups of seniors were formed, who, using the 
previously formulated key-words, went to a bank, 
shop, coffee shop, newsagent’s selling tickets, 
post office, market, etc. Without any help from 
the Polish seniors, they exchanged money, did 
shopping, ordered coffee and cakes in a coffee 
shop, found out in a newsagent’s how much you 
have to pay for a tram journey, how tram stops 
are marked, etc. 

Thanks to the work in the project, senior citi-
zens confronted their knowledge and lack of 
knowledge of their culture, which has generated 
precious self-reflection and led to thinking about 

stereotypes and prejudices. During family conver-
sations, in circles of friends and groups of older 
people the acquired knowledge has been passed 
on to others.

A comment from Ulm: It is very difficult to ex-
change observations on such difficult subjects as 
taboos and stereotypes if you don’t share a com-
mon language. Also, during conversations with 
Polish partners certain subjects (the period of the 
war and after it) are clear taboo topics, too.

Experiences gained during those meetings of-
ten, in a sudden manner, changed the attitude to-
wards foreigners and towards oneself. An exam-
ple of it was the modification of the programme 
on the request of Polish groups during the second 
partner meeting in Ulm, because of the death of 
John Paul II. The great tolerance in expressing feel-
ings as a result of that event and, at the same 
time, the great tact of all students proved that 
close bonds of friendship had been formed during 
the joint realisation of tasks.

The participation of the Łódź University of the 
Third Age in our first partnership project paved the 
way for further cooperation and development of 
our students. We have taken part in several contact 
seminars, which resulted in cooperation in other 

partnership projects, both in the role of a coordi-

nator and partner. One person used the opportu-

nity to go to our partner institution in Ulm for job 

shadowing. We also participatd in the Grundtvig 

courses We also participated in Grundtvig 

courses called: ‘Manager für virtuelle Lernpro-

jekte in Europa im Bereich der Seniorenarbeit’ 

(MVL), organised by the ZAWiW - the project part-

ner from Ulm. One person visited Ulm in 2008, 

two people will go there in November 2009. Eight 

senior citizens from Poland and eight seniors from 

Ulm participated in an intercultural training con-

ducted over the Internet for six weeks. We noticed 

that participation in the projects and an opportu-
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nity for the staff to go abroad provides extreme-

ly strong motivation for further perfecting the 

knowledge of foreign languages. Apart from for-

eign language courses, we set up the ‘European 

tables’ at which senior citizens meet and discuss 

current matters in foreign languages.

Our main problem, however, is a low level 

of computer literacy. With the money acquired 

from the European 

Social Fund (Human 

Capital), we have or-

ganised a computer 

course for 90 people. 

Interest on the part of 

senior citizens in the 

new media and for-

eign languages helps 

them bridge the gap 

between them and 

young citizens of  

Europe and supports 

their integration in 

the European Union.

The most personal 

result of the partici-

pation in this project 

is making private 

contacts with seniors 

from across Europe. 

The project partners 
invite and visit one 
another (e.g. two persons from Ulm attended the 
30th jubilee of the Łódź University of the Third 
Age). Our first project – ‘Open Doors for Europe’ 
was a driving force and a stimulus for all our other 
actions. 

Jadwiga Weigt

The Łódź University of the Third Age

Łódź, June 2009

Wejdźmy w to – Let’s go for IT
Wejdźmy w to – Let’s go for IT” – this was the 

title of our second Grundtvig project, and the sub-

title read: ‘let’s learn English to better understand 

Europe’. During the course of the project imple-

mentation, there was a change in the topic and 

finally it assumed the form ‘Let’s go for IT – i.e. 

let’s enter the Internet Technology’. Why such a 

change? Well, it turned out that the most effec-

tive communication between the project partici-

pants is provided by the Internet. That’s why we 

had to develop computer skills and at the same 

time improve the knowledge in this area. The 

project coordinator was Belgium and partners 

came from 6 countries: Spain (Cea Casa de la 

Meeting in Kauhava

103



Cultura de Getafe), the Czech Republic (Żivot 90), 

Germany (Volkshochschule Lingen GmbH i Diako-

nische Werk In der Kirchenprovinz Sachsen), Fin-

land (Kauhava Härmät Adult Education Centre), 

Cyprus (Pancyprian Organisation for Adult Educa-

tion Centras) and Poland (Łódzki Uniwersytet Trze-

ciego Wieku im. Heleny Kretz). The project was 

carried out in the years 2005-2007. There were 

10-12 project participants from each country.

The main aim of the project was to make senior 

students use their knowledge of English to com-

municate with students of partner organisations, 

improve their computer-related skills and use the 

Internet. The main task of the senior students was 

to prepare and regularly post e-bulletins on the 

forum. Each country prepared its own version of 

e-bulletin. Materials were written in English. Arti-

cles had a different form: an interview, news, photo 

-reportage, review or quiz and were published 

according to the schedule set by working group 

members from partner organisations. Each bulletin 

had common elements: a quiz related to a given 

country, local news, cooking recipes, photo-report-

age, an interview with pictures or an audio-file.

Having published e-bulletin, our learners  

expressed their opinions on the forum. Addition-

ally, we prepared a list of senior students from each 

organisation who were interested in direct corre-

spondence and informal e-mail writing. An e-mail 

address exchange took place on a dedicated forum 

on the website of the coordinating organisation. 

The project allowed us not only to deepen the 

knowledge of languages and improve our compu-

ter and Internet-related skills, but also to exchange 

The European Evening during the ODE project partners’ meeting, 2005104



experiences in various fields that were of interest 

to us, such as cultural events, festivals, tourist at-

tractions, cuisine, shopping, history, etc.

By getting to know the culture of partner 

countries, their traditions and customs, history 

and everyday life, we exchanged methods of edu-

cational work with students at an older age. For 

example, our activity involved organising contests 

based on 10 questions asked by individual partici-

pating countries, to which answers were given by 

the remaining partner countries. The questions 

were usually related to history, sports, culture and 

everyday life. Six working meetings were held in 

participating countries over the course of project 

implementation. The working meetings were 

held in the following locations: Gent (Belgium), 

Magdeburg (Germany), Getafe (Spain – the sub-

urbs of Madrid), Kauhava (Finland), Łódź and 

Limassol (Cyprus).

Each working meeting comprised a detailed 

discussion on the results achieved so far and the 

development of an action plan for the next stage. 

At the same time, attention was paid that during 

such meetings participants could learn as much 

as possible about the country they were visiting. 

Senior citizens became acquainted with everyday 

life, traditions and customs, learnt regional dances 

(Cyprus) and did sightseeing in the first capital of 

Spain – Toledo. While only a few people (2-3) from 

each country were participating in the first meet-

ings, over 30 people (5-8 from individual country) 

arrived to the meeting in Łódź, which attests to an 

ever greater interest in the project.

Similarly, interest in the project consistently 

grew at our University of the Third Age. Initially,  

few people sought access to the project, but 

gradually the situation started to change for the 

better, students more and more readily participat-

ed in the offered activities. Over the consecutive 

years, the number of people willing to improve 

their computer skills has greatly increased. 

Travelling abroad and meetings with members 

of local communities have clearly expanded our 

horizons, thanks to which we can understand 

other European nations better. It is very unlikely 

that those processes would have occurred in other 

circumstances.

An important advantage for the participating 

organisations was the fact that they learnt the 

methods of educational work used by their part-

ners and gained international experience in this 

field. 

Despite the obvious geographical, social and 

cultural differences, we could easily agree on the 

objective of our activity. The positive results of our 

cooperation come from the fact that from the be-

ginning none of us was reaching too high. We 

set ourselves realistic goals, which were interest-

ing, but not extraordinary, as we were afraid that 

too high aspirations could discourage both the 

students and the staff. The computer skills that 

we acquired during the project implementation 

helped to retain contacts between project partici-

pants and were conducive to the development of 

e-bulletins. 

The works produced by learners and teachers 

were published on project website. Local media 

came to partner meetings, as a result of which 

they enjoyed media coverage. In Łódź and Limassol  

(Cyprus), local TV stations broadcasted pro-

grammes on Grundtvig meetings, which featured 

interviews with project participants.

During the course of the project, we tried to 

keep complete photo documentation. Today, we 

have seven videos and presentations related to 

the project. We have published a songbook of 
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popular songs from different countries (in Eng-

lish), we have bought textbooks for learning Eng-

lish for students of U3A in Łódź, as well as photo, 

presentation and video-editing software. Today, 

every single celebration or a special activity of our 

university is documented with photographs or a 

video. Each project participant propagates knowl-

edge on partner countries and popularises meth-

ods of lifelong learning acquired during the work 

on the project. 

Projects end, but knowledge and friendships 
last!

Mirosław Marcinkowski
The Łódź University of the Third Age

Łódź, June 2009
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In 2005, W.J. Grabski Public Library in Warsaw, 

along with its partners from Austria, Portugal, 

Belgium and Turkey, drew up and submitted a 

two-year educational project entitled READCOM 

– Reading Clubs for Adult Learning Communities 

under the Grundtvig Learning Partnerships action.  

The main aim of the project was to develop 

attractive methods of intellectual and social acti-

vation of adults through literature, theatre, film, 

history, as well as the Internet and multimedia 

addressed to people staging classes for adults at 

Experience of a Public Library in Senior 
Citizen Activation as Part of European 

Cooperation

U3A and other educational institutions.     

An important aspect of the project was using 

intercultural education in order to get to know 

and compare identities of various social groups 

and different cultures.

Quizzes on the history and culture of countries 

participating in the project boosted the intercul-

tural aspect of the project. Not only did they con-

tribute to a better understanding of cultural iden-

tity of partner countries, but also constituted an 

attractive form of activity.

The developed methods were 

published in print and posted on 

the Internet in five different lan-

guages as ‘The Textbook for READ-

COM Clubs’ Mentors’. The text-

book features eight chapters, each 

one prepared by a different author:

 � Creative meetings with a book 

(M. Kołodziejczyk, Poland);  

 � Intercultural education (dr M. 

Morgado, Portugal);

 � Readers’ strategies (M. Coelho, 

Portugal); 

 � Literary workshops for readers 

(M. Schachinger, Austria); 

 � Printing works at a READCOM 

club (P. Jankowski, Poland);

Creative meetings with books at the library
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 � Intergeneration readers’ clubs (A. Leysen, Bel-

gium);  

 � Multicultural education of adults through  

books and films (dr A. Yildiz, B. Gündüz, Turkey); 

 � History as an element of promotion of know-

ledge on society and ourselves (Mustafa  

Tugrul Firat, Turkey). 

Influence of international cooperation on 
senior students

Influence on senior students
Assessment of the influence of European co-

operation on senior students has been based 

on the experiences of Polish participants of the 

READCOM project who are also members of the 

University of the Third Age based in Warsaw and 

in other cities in Poland, as well as educators and 

promoters of adult education.

Over the three years of project implementa-

tion, Polish senior citizens took an active part in 

six international meetings in Austria, Portugal, 

Belgium and Turkey. They also participated in a 

series of workshops held at the Public Library in 

Ursus, which encompassed computer courses and 

bibliotherapy, literary classes combined with writ-

ing diaries and memoirs, language courses and in-

tercultural classes on the subject of identity recog-

nising. A significant event for the participants and 

the Public Library itself was the participation in the 

Educational Book Fair in the years 2005-2008 and 

organising a two-day international READCOM 

conference in Warsaw in November 2007 attend-

ed by project partners from five countries and 230 

educators from all over Poland.

The results of international cooperation con-

cerning intellectual and social activation of senior 

citizens were reflected in: improved linguistic and 

ICT skills, social activation and integration, boost-

ed self-esteem, integration with the family, learn-

ing about other cultural identities and expanding 

one’s knowledge of partner countries. 

Improved linguistic skills of project 
participants 

International cooperation to a large degree 

motivated seniors to improve their linguistic skills. 

All participants readily took part in English course 

for beginners. Even if senior citizens’ linguistic 

skills did not improve significantly, their commit-

ment was astonishing. It is worth emphasizing 

that language courses for adults at the Library in 

Ursus are still offered after project completion and 

enjoy great popularity.   

Improved information and communication 
technology skills

Basic-level courses in operating a PC and 

searching for information on the Internet proved 

the most attractive form of activity for the ma-

jority of project participants. It should be stressed 

that the programme of the courses was strictly 

linked with the programme of intercultural, lit-

erary and language classes. Participants of the 

project searched the Internet for information on 

the countries that they had visited and with which 

they cooperated. Before they went abroad, they 

described how they imagined the place they were 

going to visit and after coming back they com-

pared their earlier ideas with what they had seen. 

Not only did the students develop their skills of 

operating a PC and using the Internet, but they 

also learnt how to edit and adjust texts, design 

a cover and graphics, as well as how to publish, 

scan, print and bind texts. All publications (diaries, 

memoirs, information booklets on culture and 

history of the partner countries) were edited and 
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published in teams and then pre-

sented at the Library, on the In-

ternet and on the Public Library’s 

stall during the Educational Book 

Fair in Warsaw. 

Mirosława (65, Warsaw): 

Classes at the READCOM Club 
stimulate huge mental develop-
ment. When you are retired, it is 
very welcome.

Elżbieta (70, Warsaw): I am do-
ing this computer course for my 
little grandson, so that I have a 

better contact with him and I can 

operate a computer together with 

him. He has encouraged me to do 

that.

Social activation and 

integration

Independent publication of their own works 

constituted an important element of social activa-

tion and integration of senior citizens.

Participants of the classes knew one another 

from meetings at U3A or were neighbours, but in 

fact they did not know anything about one anoth-

er. It was only thanks to the participation in the 

project that they got to know one another better, 

became closer and started real friendships. 

Elżbieta (59, Warsaw): Thanks to the project 

I met wonderful people from other cities and oth-

er libraries, with whom not only did I start cooper-

ating, but also made friends, e.g. with Agnieszka 

(54, Krosno).

Boosted self-esteem and integration with 
the family

The three-year experience of participating in 

the project paid off, bringing positive changes in 

self-esteem and relations with family members. 

Majority of the participants are people, who after 

retirement, fulfilled themselves in the privacy of 

their homes, helped their adult children with do-

mestic chores and did not see any need to change 

the status quo. Having joined the READCOM club, 

they were often surprised by their hidden talents 

and the results of their participation in the project. 

Mirosława (65, Warsaw): I have been retired 

for 8 years. My everyday duty is taking care of the 

house. Initially, I was quite reserved, but when  

I realised how interesting the offer of the library 

was, and that I could learn something about films, 

read a book, share your experiences and memo-

ries... At the beginning, it felt a bit uncomfortable, 

but later on it became easier. 

Elżbieta (70, Warsaw): We train our memory, 

2006 Book Fair – a lesson of English with quizzes
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meet various people, leave the four walls of our 
apartments, see the world. 

Irena (70, a Polish woman who until 1939 lived 

in France. She first came to Poland for holiday 

in August 1939 and never went back to France 

again. She has lived in Poland throughout the 

World War II and afterwards): The memories of 
those years, which I wrote down and published as 
part of the project, suddenly made all my immedi-

ate family and distant relatives very interested in 
my story and the history of my whole family. The 
stay in Leuven in Belgium, not far away from the 
place where I had lived, was a wonderful senti-
mental journey to me and gave me new energy. 

Krystyna (70, Warsaw): The memoir that I 
wrote about the fairy-tale passed down in our 
family from generation to generation in an incred-

ible way brought our family closer together and fi-
nally everybody learnt and got to like it. Thanks to 
the fairy-tale, we became closer to one another.

Learning about and comparing identities, 
expanding the knowledge of partner 

countries and their cultures
Project participants from Poland, thanks to the 

meetings with the representatives of institutions 
with various educational and cultural profiles, be-

came acquainted 
with the activity of 
READCOM clubs 
in other countries, 
their working and 
cooperation meth-
ods, as well as their 
culture and identity.  

An interesting 
intercultural experi-
ence for the Polish 
participants was a 
workshop devoted 
to comparing the 
identity of Turkish 
and Polish socie-
ties on the basis of 
books by Orphan 
Pamuk and quizzes 
on the culture and 
history of Turkey, 
prepared in English 

by the Turkish partner. During the classes, partici-
pants analysed in detail the picture of Turkish so-
ciety that emerged from the books they had read 
and the information prepared by themselves while 

they were solving the quizzes. In the opinion of 

participants, Turkish society resembles Polish so-

ciety to a great extent, especially that from the 

times of People’s Republic of Poland, where the 

Intercultural workshops at the library
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life of an individual and the whole society was ex-
tremely politicised and under full control of two 
great forces: that of state authorities and the 
church. The attitude of both societies towards 
Western Europe and emigration was also similar; 
for both nations it appeared to be a paradise of 
which they had always dreamed and at the same 
time hated it, as they were perceived as second-
class citizens there, living on the edge of a true life. 
At the same time, the money they earned in EU 
countries made them admired in their own coun-
tries, as they suddenly turned from the humiliated 
ones to the rich and looked up to. Such anomalies 
could not remain without influence on social life 
in both countries. Participants of the classes came 
to the conclusion that, at present, the identity of 
both nations is being shaped anew and that they 
are in the process of considerable changes. 

Increase in awareness of the significance of 
self-education

Participation in the project, and especially in 
partner meetings in different cities across Europe, 
as well as attendance in educational workshops 
organised by the Library in Ursus, made Polish par-
ticipants realise the importance of self-education 
through active participation in classes and meet-
ings, and, as a consequence, in social life. 

Mirosława (65, Warsaw): It is not only about 
sitting in a reading room. Now we are going to 
Portugal, I have never been to Portugal, and I must 
find out something about this country, I want to 
know as much as possible.    

Krystyna (70, Warsaw): The journey to 
Leuven was so magical to me that, influenced by it,  
I wrote a poem about Leuven which I presented to 
Annemie Leyssen from Belgium.

Agnieszka (54, Gorlice): Reflections from the 
meeting in Portugal - Margarida Morgado gave 
a multimedia presentation on the activity of 
the club from Castelo Branco. Special attention 

should be devoted to the literary attempts made 
by the club on the subjects such as: ‘The place of 
my childhood’, ‘My childhood home’. It’s a great 
idea to encourage especially older people to write, 
because everybody likes bringing back memories 
of the country of their childhood. I will try to use 
it. Thanks to the READCOM project, people shar-
ing a passion for reading and displaying similar 
sensitivity can stay in touch, regardless of country 
borders, and be true partners. 

Influence of international cooperation on 
institutions

New quality of work
European cooperation under the READCOM 

project has significantly changed the activity of 
the Public Library in Ursus in terms of content-re-
lated knowledge. Participation in the project has 
also improved organisational skills within the insti-
tution and its management culture. 

The increased quantity and new quality of tasks 
carried out under the project have influenced the 
operations of the whole institution. The interna-
tional character of the project resulted in changes 
in the priorities. A special kind of discipline has 
been imposed during task completion, as no de-
lays or mistakes could be allowed. We were aware 
that the Public Library in Ursus, being the project 
coordinator and an institution from Eastern  
Europe, was closely observed by its partners, 
which were institutions with much greater expe-
rience and prestige, to mention the well-known 
across Europe University of Leuven or the Ministry 

of Culture in Turkey. We were doing everything 

to do well in our partners’ opinion. The ‘polnische 
Wirtschaft’ complex motivated us to even more 
intensive work. We simply had to be the best 
coordinators of the project, we had to supervise 
and carry out the project in a perfect way, and 
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the results (workshops, conferences, publications) 

had to be innovative, original and above aver-

age. The Library workers from Ursus opened their 

eyes broadly with astonishment when they saw 

that it was their library, and not any other insti-

tution, that took more than 10 participants from 

Poland on a plane to Austria, Portugal, Belgium 

and Turkey, so that they could get to know not 

only a new culture and arts, but also participate 

in educational classes along with senior citizens 

from other countries. A majority of participants 

had never been there before. It was a shock and 

a feeling of great proud. Organising a two-day in-

ternational conference attended by partners from 

five countries and 230 participants from all over 

Poland, featuring a rich programme of lectures 

and workshops has been an unprecedented chal-

lenge in all aspects for the Library in Ursus and its 

employees. 

Izabela (27, a Library worker): Initially, as a pas-

sive participant of the READCOM project meet-

ing in Castelo Branco (the last meeting under the 

project), I focused on observing the surrounding 

environment and the people, among whom I was 

to spend four unforgettable, as it later turned 

out, days. I realised that those three years of hard 

work, to which all coordinators from the five 

countries (Austria, Belgium, Turkey, Portugal and 

Poland) were extremely dedicated, in spite of cul-

tural barriers, had brought them closer to one an-

other. You can say that lifelong friendships have 

been made. You could see that they felt comfort-

able in one another’s company. They recalled with 

pleasure all their journeys and contacts with the  

READCOM project partners, where they had learnt 

customs and traditions of individual countries.

Greater prestige of the Public Library 
in Ursus in the eyes of local community 

Professional development of employees, 
improvement of linguistic and multimedia-

related skills
Participation of the library in the European 

project, playing the role of a coordinator and pre-
paring international meetings, workshops, stalls 
at the Book Fair and, above all, the organisation of 
the READCOM International Conference in War-
saw, has made the local community realise how 
much the Public Library in Ursus has to offer. 

It should be stressed that the community of 
Ursus has not had contact with EU educational 
projects and direct cooperation with several Eu-
ropean countries before. Probably this is why the 
READCOM project initially caused not only curios-
ity, but also distrust. 

Thanks to the participation in the project, the 
library workers have realised, how many techni-
cal and organisational tasks they can cope with 
on their own and how much satisfaction and new 
prospects of professional development library 
work can bring. Many of them have been promot-
ed to managerial positions or received interesting 
job offers from other institutions. The influence 
of European cooperation on the improvement of 
computer and multimedia-related skills is best re-
flected by the fact that employees who had prob-
lems with operating a computer, following the 
project completion stage computer courses for 
adults themselves.

Organisational and programme-related 
changes in the operations of the Library due 

to educational and social needs of senior 
citizens     

Participation in European projects has had a 
considerable impact on expanding the tasks and 
the significance of the instruction and method-
ology department of the Public Library in Ursus. 
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Moreover, emphasis was placed on the role of 
Euro-coordinator, both in the area of educational 
and organisational work, as well as promotion of 
the library’s operations among adults, with special 
focus on older people.

As a result, the number of classes has been 
increased and programme offer of computer 
courses for older people has been expanded. In 
cooperation with the local U3A, English courses 
are still being offered. Senior citizens who wish to 
improve the art of telling their own and other in-
teresting stories can attend classes for story-tellers 
organised in cooperation with the ‘Studnia’ group. 
The number of lectures and workshops for adults 
interested in broadening their knowledge on in-
teresting events from the world of science, arts 
and culture under the WSZECHNICA programme 

has been extended and tailored to the needs of 
the elderly. Each year, as part of the Festival of Sci-
ence the Library organises intercultural workshops 
for adult residents of Warsaw.

Publishing activity and collecting foreign 
language and multimedia materials  

Another important result of the experience 
gained under European cooperation is the devel-
opment of diversified publishing activity of the li-
brary. 

Works published by our institution aim to pre-
serve for future generations the history of the dis-
trict of Ursus and its surroundings from the per-
spective of memoirs published by senior citizens. 
One of the most spectacular events is the publish-
ing of a memoir by George M. Hayward, a man 

Performance by project participants from Castelo Branco, Portugal, June 2008
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who was born in Ursus in 1939. Being an orphan, 
he emigrated to the USA during World War II. The 
only thing he remembered in Polish was that his 
name was Jerzy Maciej Siennicki. Having found on 
the Internet the website of the library in Ursus, 
which is also available in English, he wrote to us 
and attached his very interesting, dramatic memo-
ries. The library immediately translated them into 
Polish and posted them on the website in full 
(http://portal.bpursus.waw.pl/article/view/30).

In preparation for publication are materials 
devoted to the history of Kazimierz Jackowski’s 
Scout Society of Seniors and dramatic memoirs of 
the soldiers of the Torpedo platoon commanded 
by Kazimierz Jackowski, who was murdered in 
1945 in mysterious circumstances.  

As far as the Library’s collection is concerned, 
since 2005, the number of foreign titles has in-
creased from 550 to 1200, and these are also 
purchased for the purpose of the senior club and 
the English classes staged there. A similar dynamic 
increase of the Library’s collection concerns audio 
books, i.e. books for listening. Great works of the 
Polish and world literature, books on the most 
important historical and cultural events read by 
outstanding artists or recorded in the form of ra-
dio drama enjoy enormous popularity, especially 
among senior citizens.  

Cooperation with other institutions in 
Poland and in Warsaw

The library is invited by various educational 
centres (universities, U3A societies and libraries) 
based in Warsaw and across Poland to stage in-
tercultural workshops and presentations on the 
methods of senior citizen activation and to share 
experience in implementation of international co-
operation projects. 

Moreover, classes for part-time students of 
courses in humanities which are devoted to inter-
cultural methods of intellectual and social activa-
tion of youth and adults are held at the premises 
of the library in Ursus.

Lifelong learning 
Today, it is hard to imagine the activity of the 

Public Library in Ursus addressed to senior citizens 
without European cooperation. It is thanks to the 
cooperation and the possibility of getting to know 
and comparing our own experiences with these 
of institutions from other European countries that 
the Public Library in Ursus has drawn conviction 
that the decision concerning the support for eld-
erly people education and the development of at-

tractive forms educations was fully justified.

Piotr Jankowski 
The Public Library in Ursus

Warsaw, June 2009 
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The Grundtvig ‘Aurora - Polaris’ project has a 

two-part name. Aurora means polar lights, a won-

derful phenomenon in the sky. The other part of 

the name - Polaris - refers to the Polar Star and is 

the acronym of the name: “Partnership Opportu-

nity for Learning: Astronomy Resources for Inspir-

ing Seniors”. 

Together with the Olsztyn Planetarium and As-

tronomical Observatory (Olsztyńskie Planetarium i 

Obserwatorium Astronomiczne – OPiOA) the fol-

lowing institutions participate in the Aurora – Polaris 

Aurora – Polaris Project. Senior Citizens’ 
Meetings with Astronomy

 project: The SHARE Initiative Cic., Hereford from 

England (Paul Haley, head of the institution, co-

ordinates the project), Astronomicky Ustav Slov-

enskej Akademie vied (AISAS), Tatranska Lomnica 

from Slovakia and the National and Kapodistrian 

University of Athens from Greece. Our activity is 

supported by www.astronomia.pl, the largest 

Polish Internet astronomical portal, with whom 

we closely cooperate and thanks to whom we 

have become a partner of the Grundtvig Part-

nership Project. Before, we had taken part in a 

Comenius Programme project and 

this way we had gained experience 

necessary for effective communica-

tion in a multicultural group and 

had become familiar with practical 

aspects and logistics of organising 

meetings, workshops, etc. It also 

aroused our interest in internation-

al cooperation programmes, which 

corresponded with the profile of 

our institution as provided for in its 

Memorandum of Association. 

The aim of the project is to es-

tablish direct, international cooper-

ation concerning popularisation of 

astronomy among adults. Our ac-

tions are addressed to senior people, 

including the blind and visually 

impaired. We commenced the 

project in 2008 and will conclude 

it in 2010. Along with our partners, 

Observation of the Sun
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we are training a group of educators, we are de-

veloping new working methods and educational 

resources useful in work with senior citizens. The 

beginning of the Aurora – Polaris project coincid-

ed with the International Year of Astronomy pro-

nounced by the International Astronomical Union 

and UNESCO. It was the year when astronomy 

entered the home of almost every single inhabit-

ant of the Earth, thus commemorating the 400th 

anniversary of using the telescope in astronomi-

cal research. The breakthrough that was then 

achieved has resulted in continuous development 

of astronomy over the past centuries. 

For several years, we have staged lectures and 

meetings for students of the local University of 

the Third Age (U3A). As we wanted to expand 

that activity, we have established an Astronomical 

Society at the U3A. The Society’s members, who 

regularly participate in classes conducted by the 

OPiOA employees, have been included in activi-

ties related to the ‘Aurora - Polaris’ project. The 

blind and visually impaired constitute a special 

group of participants in activities offered as part 

of the project. We have established contacts with 

the Residential and Rehabilitation Centre of the 

Polish Association of the Blind in Olsztyn, whose 

residents will take part in some of our activities. 

The first meeting of project partners was held 

in Athens in September 2008. The visit to Pnyx Hill 

- rocky and not too grand - in a city park was an 

unforgettable experience for all participants of the 

meeting. It was there, at the foot of the gnomon, 

which was used to measure time by Meton of 

Athens - the creator of the prototype of the mod-

ern calendar, that the meetings of the Ecclesia, 

the assembly of the citizens of Athens, were held. 

It was the place where Athenian democracy was 

formed. 

The partners of the project, just like us, are in-

stitutions related to astronomy or exact sciences. 

Therefore, it was easy for us to set common pri-

orities, divide tasks and agree on a schedule for 

carrying them out. 

An example of materials developed as part of 

the project is multimedia lectures and presenta-

tions on the subject of astronomy. They are il-

lustrated with pictures, videos and animations 

presenting and explaining various phenomena 

occurring in the Universe. They will be tested in 

practice by the project partners, improved, trans-

lated into national languages and popularised in 

various forms. 

Special materials on the subject of astronomy 

have been designed for people with visual impair-

ment, which have been adjusted to their percep-

tion. They have the form of covers put on a touch 

panel that cooperates with a computer. This ena-

bles the visually impaired to acquire knowledge 

by listening to comments saved on the computer, 

which are activated by touch. 

The website: www.aurora-polaris.eu consti-

tutes an integral part of the project. The website 

is growing along with the project; information 

on the project and educational materials made 

during its implementation are gathered and pub-

lished there. At the end of the project, the website 

will feature readily available multimedia materials 

inspired by the activities conducted with senior 

citizens. 

Throughout the project duration, regular meet-

ings are held with the members of the Astronomi-

cal Society at the University of the Third Age in 

Olsztyn. The first classes were devoted to becom-

ing acquainted with the starry sky. We defined 

basic astronomical terms and discussed phenom-

ena arising from the location of our observation 
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point – the Earth – and its movement as one of 

the planets in the Solar System. Classes devoted 

to becoming acquainted with the celestial sphere, 

constellations and changes in the appearance of 

the night sky during the year created an opportu-

nity to be in contact with the history of European 

culture and were very popular among the partici-

pants. The next series of classes were devoted to 

the history of the calendar and the basics of time 

measurement, i.e. to practi-

cal use of the knowledge of 

astronomy over the course 

of centuries. These served as 

an opportunity to talk about 

the object of an exceptional 

historical value located in the 

galleries of the Olsztyn Castle 

- the astronomical board of  

Copernicus. 

The classes during which 

we presented constellations 

took place in the projection 

room and planetarium equip-

ment was used in their course. 

Later workshop meetings, 

during which we taught our 

learners to use the rotary map 

of the sky - the basic tool of 

every astronomer and astronomy enthusiast, were 

held as their continuation. Those classes consoli-

dated the knowledge of the sky and time acquired 

before, while the ability to use the rotary map of 

the sky facilitated orientation in the sky, necessary 

for effective participation in night observations of 

various astronomical objects. 

During our classes, special attention was paid 

to the planets, including their structure, size and 

distance from the Sun, as well as to models de-

scribing their movement. Planetarium is a place, 

which is extremely suitable for this purpose, since 

its geocentric structure makes it possible to ob-

serve the complex movement of planets against 

the background of stars over the period of 10 to 20 

minutes. Observation of these phenomena in the 

real sky would take several weeks or months. The 

audiovisual devices available in the planetarium 

make it possible to explain these phenomena in 

detail. This way our learners could appreciate the 

genius of Nicolaus Copernicus, who had been 

able to find justification for the complex trajecto-

ries of planets in our sky in an exceptionally simple 

heliocentric model. We also had a discussion on 

the significance of this discovery in the history of 

our civilization and on the scientific revolution as 

its consequence. 

The next stage of our astronomy course was 

looking for the answer to the question: why the 

Meeting with Nicolaus Copernicus in the Castle of Olsztyn
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stars shine, how they are formed and how they 

live and die. We introduced to our learners the 

basics of astrophysics, the science that focuses on 

physical phenomena in the Universe. We travelled 

into the heart of the Sun and other stars, learnt 

about their structure and the phenomena occur-

ring there, which have been explored by genera-

tions of alchemists. We closely observed the lives 

of stars, from their birth, through adolescence, 

to their death. The classes proved to be exciting 

for the participants and reached their peak dur-

ing the discussion on the statement by an eminent 

astrophysicist and a Nobel Prize laureate, William 

Fowler, who said: “Everything around us and the 

heavy chemical elements that fill our bodies, such 

as oxygen, carbon and iron, were forged in the 

nuclear furnaces of giant stars... In short, we are 

literally made of stardust”. 

A natural con-

tinuation of those 

issues was learning 

about our Galaxy – 

the Milky Way. 200 

billion stars, beauti-

ful nebulas of shiny 

gases, multiple stars 

and various star clus-

ters impressed our 

learners in a number 

of ways, both in 

terms of aesthetics 

and learning. 

All the knowl-

edge acquired on 

the subject of stars, 

nebulas, distant gal-

axies the Universe 

itself is based on the 

information provided to us by a special messen-

ger, which is light. Therefore, we devoted sepa-

rate series of classes to optics. We presented the 

history of this science and the basic laws of light 

and their consequences, which are the causes of 

everyday phenomena that are well-known to us 

all, as well as these that are more unusual and 

surprising. 

An important part of our project was learners’ 

participation in astronomical observations. How-

ever, these proved to be the most troublesome 

element of educational activities, since they re-

quired a cloudless sky on the one hand, while it 

could not be too cold on the other hand. This is 

why we decided to conduct the observations in 

spring. We made them both on the terrace and 

with the use of the main telescope in the Ob-

servatory. This way, our learners could confront 

Astronomical Society class. Learners are examining the structure of meteorites.
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their theoretical knowledge with the real sky and 

demonstrate their practical skills of telescope use. 

This was accompanied by strong emotions. Ob-

serving astronomical objects through a telescope 

not infrequently evoked astonishment and sincere 

delight. Recognising the constellations in the sky 

with the rest of the group caused a lot of joy. For 

many, as it turned out, it was the first conscious 

contact with the beauty of a starlit sky. Some, 

however, felt not fully satisfied. There have been 
too few such meetings so far – this is what one 

of the participants has said. That is why we have 

decided that a special ID card of an Astronomical 

Society member will authorise our learners to pay 

a free visit to the Planetarium and Observatory at 

any time convenient to them. 

Another type of activity carried out under the 

‘Aurora-Polaris’ project, which allowed for a direct 

contact with extraterrestrial objects, ware mete-

orite workshops. There, each participant could 

touch ‘stones from the sky’ and examine in detail 

their structure with the use of a magnifying glass 

and crystallographic microscope. In this practical 

way participants of the classes became familiar 

with the history of formation and evolution of the 

Solar System. 

The Astronomical Society classes for senior 

citizens staged as part of the project enjoy great 

popularity, constituting an essential element of 

our students’ timetable. They readily participate 

not only in lectures, but also in seminar classes, 

workshops and observations, which all require 

their direct and active cooperation. A character-

istic feature of our learners is their huge curiosity 

and joy from the acquired knowledge. The proc-

ess of learning seems to be more important to 

them than the result itself. Thanks to having more 

free time and life experience, they can afford a 

deeper reflection on the presented questions. We 

feel that these characteristics clearly differentiate 

the education process of the seniors from the ed-

ucation of young people. 

It is characteristic that the prospect of travel-

ling abroad and meeting foreign participants of 

the project arose certain concerns among partici-

pants. The biggest problem is that people do not 

speak English. Another one is the need to travel 

long distances. Many seniors were afraid of unex-

pected deterioration of their health due to a long 

journey. During the meetings, we made our learn-

ers accustomed to various aspects of the project 

and encouraged them to learn English at U3A in 

Olsztyn. 

Drawing from the experience, which we gained 

working on previous projects, we try hard so that 

the way in which we communicate the knowledge 

is varied – not only via ex cathedra teaching, but 

also with the use of other educational forms and re-

sources. Our learners readily take part in this type of 

activities. The visit of George Zamka, an American 

astronaut of Polish descent, has proven to be a 

big success. It was planned as a meeting open 

to the broad public, but the number of people 

interested greatly exceeded the capacity of the  

Planetarium room and we were forced to intro-

duce a guest limit. As a result, it was mainly at-

tended by members of the University of the Third 

Age and school students. Our guest was bom-

barded with questions; curiosity of the seniors’ 

matched that of young people. The guests asked 

what everyday life at a space station looked like, 

what tests were conducted there, what the Earth 

looked like from the outer space and how one can 

become a member of the astronaut corps. The 

meeting extended over the planned time. One 

needed to have an astronaut’s condition to satisfy 
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the participants’ curiosity. After the meeting sen-

iors exchanged plenty of observations and com-

ments. It was nice to participate in those meetings 
and meet people from other countries. It gives me 
a boost to learn English - said Maryla (60), one of 

the participants in the meeting.  

The second partner meeting under the ‘Aurora 

- Polaris’ project was held at the Olsztyn Planetar-

ium. We really wanted to make sure that senior 

citizens, despite their poor knowledge of foreign 

languages, could actively participate in seminar 

classes and in the trip in the footsteps of Nicolaus 

Copernicus, as well as in the integration meeting. 

The time spent together was a perfect opportu-

nity to familiarise our foreign guests with Polish 

history, culture and traditions and our students 

have proven to be excellent hosts. 

It is necessary to emphasise the openness of 

Janet and Mark Robinson, senior citizens from 

Hereford in England who arrived at the Olsztyn 

meeting. They are co-authors of a biography of 
Thomas Webb, a 19th-century English astrono-
mer. In an incredibly warm and tactful way, and 
despite linguistic difficulties, they managed to en-
courage senior participants to actively engage in a 
conversation. That gave our students confidence 
and the language barrier was no longer an obsta-
cle. I had a very nice impression, which brought a 
lot of knowledge and satisfaction into my life. The 
world seems to be very interesting. I am glad that 
I could participate in such wonderful meetings – 

said Leokadia, one of the partici-
pants. Mark, whose professional 
career was in the computer in-
dustry, has proven to be a mine 
of knowledge on the subject of 
the history of Information Tech-
nology. 

An important event of the 
Olsztyn partner meeting was the 
lecture by Professor Xenophon 
Moussas of the Athens Univer-
sity, which is a partner to our 
project. The lecture entitled ‘The 
Mechanism of Antikythera’ was 
devoted to the structure and 
purpose of this unique, ancient 
instrument. It also touched upon 
the history of science in ancient 
Greece. The lecture inaugu-

rated an exhibition devoted to the mechanism, 

in which the main showpiece is one of the three 

existing copies of this ancient computer. The lec-

ture greatly inspired our students. It is astonish-
ing that such a wonderful device was constructed 
over two thousand years ago - summed up one of 

the participants. The lecture by Professor Moussas 
was extremely interesting and he has a fascinating 

personality – added another.

The meeting with the blind and visually 

Meating of project partners in Athens
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impaired, which was held in the Residential and 
Rehabilitation Centre of the Polish Association 
of the Blind in Olsztyn, posed a big challenge to 
us. During the preparations, you could feel sig-
nificant nervousness among participants. The dis-
cussion about the problems of elderly people in 
Poland and England initiated by Janet caused the 
tension to wane and everybody approached the 
workshop with more self-confidence. We had a 
few technical problems as we were using the T3 
computer device for the blind for the first time. It 
turned out that the action scenarios prepared in 
advance did not always work. Some unpredicted 
situations happened and we had to react to the 
difficulties as they arose. This cost us a great deal 
of work, but we gained plenty of new and valu-
able experience. We had an opportunity to ob-
serve reactions of the blind and visually impaired 
when they encountered something new and un-
known, such as the relief maps of the sky or the 
computerised T3 device. The reactions varied, 
depending to a large extent on the point of life 
when a given person was affected by disability. 
The blind from birth or those who lost their sight 
in their childhood seem to be better prepared for 
the life in the world that surrounds them. They are 
more open and communicative than those who 
lost their sight at an older age. We have realised 
that visually impaired persons have a different hi-
erarchy of stimuli, through which they experience 
the external world. The workshop has allowed us 
to gather information on the type of materials 
that should be prepared in order to be the most 
useful. It has been a new experience, which has 
stimulated reflection on the effectiveness of vari-
ous methods of educational work with the blind. 
Our meeting was rounded off with a short recital 
by one of the Centre residents. Her singing has 
greatly impressed everybody. After coming back 
from the Centre, we have discussed and summed 
up our achievements, and made plans for further 

activity. Another round of activities with the Cen-
tre’s residents will draw from this experience. 

The visit of the Olsztyn meeting’s participants 
to the Astronomical Observatory allowed our 
partners to become familiar with the forms of 
work that we use in this unique institution. We 
present old and modern methods of astronomical 
research, we organise shows of the Sun and of 
the starlit sky. For many people evening meetings 
on the terrace were an unforgettable astronomi-
cal journey through the Universe. Conversations 
under the stars created favourable conditions for 
free exchange of opinions and experiences in pop-
ularisation of science, which the project partners 
conduct in their own countries. 

We are half-way through our project. There 
is still a lot of work and meetings ahead of us. 
Therefore, it is hard to assess the results of the 
whole undertaking, but it is possible to sum up 
the actions taken so far. First of all, the exchange 
of experience in working with students of U3A 
with our partners from abroad is extremely im-
portant to us. We are interested to learn various 
programmes of educational activities, examples of 
interesting activities and possibilities for diversi-
fied methods of students’ activation. It should be 
emphasised that we owe the achieved results to 
the dedication of the team of employees from the  
Olsztyn Planetarium and Astronomical Observato-
ry and their close cooperation with the U3A. New 
areas of future cooperation with organisations in 
Europe are emerging, involving exchange of staff 
and experience in the field of adult education, 
which, at the same time, enrich our potential for 
educating children and young people. We believe 
that these contacts will prove useful in developing 
new projects under the Grundtvig Programme. 

Having observed great interest in astronomy 
on the part of senior citizens, next spring, we 
intend to organise an astronomical workshop as 
part of the Grundtvig Workshops action. They are 
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In 2007–2008, several organisations from 

six European countries; Germany, Bulgaria, Po-

land, Switzerland, United Kingdom and Italy, 

implemented a multilateral international project 

dubbed SEVIR (Senior Volunteers in Interest Rep-

-resentations) as part of the Socrates-Grundtvig 1 

Programme. Below you will find the project’s re-

sults. 

The project’s origin and background, 
information about the Polish partners and 
their initiative for the benefit of seniors.

Elderly people at, or arriving at, pensionable 

age, represent a significant and growing social 

group in European societies, including Poland. 

While the generation of contemporary senior citi-

zens is diversified, it remains very clear that their 

needs and aspirations far exceed the existing 

stereotypes. The new reality calls for effective and 

stable mechanisms of various dimensions, ranging 

from the local to the European, to make senior 

citizens feel as members of a rightful social group. 

This poses a challenge to the public authorities 

and civic organisations alike.

Several years ago, the Polish-German Society 

seated in Kraków initiated cooperation with the 

Regional Public Library in Kraków. This resulted 

in a dynamically growing comprehensive regional 

social and economic programme referred to as 

“School of @ctive Seniors” (S@S), offering senior 

citizens opportunities for: 

Active Seniors in Civic Society: the 
European and Polish Perspective 

1. discovering or pursuing their interests, 
2. acquiring new skills, 
3. exchanging knowledge and experiences, 
4. accomplishing one’s plans and ideas, 
5. maintaining regular and creative contacts 

with the younger generations. 

The programme is being implemented ‘with’ 

the senior citizens rather than ‘for’ them. It is in-

tended to be open to initiatives launched in the 

elderly people’s environment. The underlying 

themes of S@S are not limited; right now it is 

proceeding within three main activity areas (pro-

gramme axes): 

1. Seniors in the World of Culture and Arts 

(workshops, lectures, own exhibitions, 

publications, shows); 

2. Seniors in the World of Modern Technolo-

gies and Information Society (training and 

courses, lectures on the principles govern-

ing the new information and communica-

tion technologies, and practical use there-

of); 

3. Seniors in Social Life: Towards Conscious 

and Complete Citizenship (stimulating civic 

activity, education and guidance). 

The S@S programme has been implemented 

via numerous national and international projects. 

Its development and execution have been largely 

affected by projects implemented as part of the 
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Grundtvig Programme, including the SEVIR project 

related to professional stimulation of senior citi-

zens’ civic activity. 

In Poland, the SEVIR project was implemented 

by the partnership comprising the Regional Public 

Library in Kraków (WBP) and the Polish-German 

Society in Kraków (TPNK). The latter was in charge 

of the contents, while the WBP was responsible 

for organisation and finances. The project was 

coordinated by KIFAS association (Institute of the 

Catholic Movement for Continuing Education 

and Applied Social Ethics) from Germany. The re-

maining partners included several education and 

expert institutions, including the Lancaster Uni-

versity, educational institutions and a number of 

NGOs. The partners enjoyed support from experts 

in various fields. 

The project’s methodology relied on a prelimi-

nary comprehensive analysis of the situation in the 

partner and other European countries, followed 

by an animated discussion conducted by project 

partners and experts after which the framework 

European training programme was devised. It 

was the benchmark for pilot training for senior 

citizens. While the programmes’ structures were 

standardised in all participating countries, the im-

plementation mode accounted for local idiosyn-

crasies. This implied different emphasis placed 

on certain elements of the training. The training 

materials and experiences were capitalised on to 

create two European manuals. One of them is in-

tended for trainers preparing senior citizens for 

active citizenship, while the other has been pre-

pared for volunteer senior citizens who are ready 

to represent the interest of their social group be-

fore the authorities, the local community or the 

media. The manuals have been published in all 

project partners’ languages and are available to 

the public (in Poland on CDs). On top of that, the 

Polish partners conducted a one-day training ses-

sion for librarians in the Kraków region devoted 

to libraries as centres stimulating senior citizens’ 

civic activity. 

Analysis of senior citizens’ situation in 
the context of civic activity: the European 

perspective

A comparative analysis of the situation in vari-

ous European countries has resulted in a list of 

shared elements and differences. The most signifi-

cant shared elements include:

1. In 21st century, senior citizens enjoy a signif-

icant social potential; they tend to be well-

educated, experienced and creative, having 

enough free time to be active participants of 

various ventures.

2. All the project countries and many other  

European countries are increasingly aware 

of the demographic changes and the results 

thereof. Moreover, senior citizens tend to be 

more active there.

3. The needs of elderly people are more or less 

ignored by the society and politicians. The 

interest of the elderly seems less important 

than that of other social groups and lobby-

ing organisations. Frequently, a senior citizen 

is perceived in the society only as a ‘recipient’ 

of social assistance and object of special care 

from the public healthcare system. In such cir-

cumstances senior citizens themselves need 

to speak up, as it is the only way for their 

views to be heard. 

4. Many barriers to senior citizens’ public activ-

ity exist, including health problems, material 

and educational shortages, as well as an in-
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ability to apply modern communication and 

information technologies (computers, the In-

ternet). The latter seems to be the most acute 

problem. Senior citizens have experienced a 

breakthrough rather than evolutionary tech-

nological progress. It should be noted that 

this problem relates to the present genera-

tion of seniors; the situation is dynamic and in  

15-20 years’ time senior citizens will enjoy ba-

sic competence in modern technologies which 

will tend to evolve rather than leapfrog.

5. It is very important to persuade senior citizens 

that devoting one’s time and effort to rep-

resent the group’s interest makes sense. In 

other words, they may be successful in pub-

lic life. Bearing this in mind it is worth noting 

that senior citizens are often unaware of their 

political power and they lack self-assurance, 

which are two prerequisites for efficiency. On 

top of that, they should be very aware of the 

fact that their personal situation depends on 

public welfare and hence it is hard to affect 

one’s life (pro domo sua attitude) without in-

fluencing public decision making (pro publico 

bono approach).

6. Socially committed senior citizens tend to 

be representatives of the middle class. Good 

education, income and professional standing 

are conducive to civic involvement.

One cannot disregard the differences in situa-

tions in the project countries. The most significant 

relate to:

1. The number and quality of the existing struc-

tures representing senior citizens’ needs, 

which vary widely. The organisational struc-

tures are relatively robust in Germany, Swit-

zerland and the UK while they are non-exist-

ent in Bulgaria, Italy and Poland. The German 

model is very well-developed, with structures 

formally coordinating specific organisations 

operating at municipalities, counties and on 

a national level. They have the status of ‘um-

brella organisations’. For historical reasons, in 

Poland, attempts to build up structures supe-

rior to specific, individual initiatives or organi-

sations are still unwelcome. This holds true at 

central, regional and local levels alike. 

2. The number and quality of the existing train-

ing programmes for senior citizens keen on 

representing the interest of their environment 

varies significantly from one country to an-

other. 

3. The attitude of public authorities (local, re-

gional and central) towards senior citizens. 

For example, in Germany, public monies (at 

the municipality, county, regional and central 

government level) regularly finance ongoing 

operations of the aforementioned coordinat-

ing structures. In Poland, the public admin-

istration’s policy is determined to co-finance 

projects only, and usually those lasting not 

longer than one year. Granting financial sup-

port to regular activities is considered point-

less. This attitude, groundless in Polish con-

ditions (justified in countries with effective 

mechanisms of non-public sponsoring) pre-

vents the stability necessary for the develop-

ing activities.

The situation in Poland

An analysis of the situation in Poland conduct-

ed as part of the project and in cooperation with 

senior citizens leads to a conclusion that the fol-

lowing circumstances need to be highlighted:
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1. The creation of a civic society is one of the 

most important conditions for the successful 

completion of the political transformation in 

Poland commenced in 1989. This necessitates 

changes in the citizens’ mentality, where inte-

gration of social groups and their willingness 

to participate in public life play pivotal role 

in the process. That willingness pertains also 

to political activity, which is frequently con-

fused with activities for the benefit of a spe-

cific political party. On the other hand, public 

administration needs to open up to citizens’ 

initiatives in an actual rather than declarative 

way. We need to admit that the principle of 

subsidiarity deemed fundamental in Europe 

from the point of view of state organisation, 

means that these initiatives or organisations 

should be treated as rightful participants of 

public life. This holds true also for implement-

ing public tasks. According to the principle of 

subsidiarity, public authorities are not obliged 

to tackle all tasks but rather to ensure stream-

lined (i.e. rational and appropriate) imple-

mentation thereof, by defining fundamental 

criteria and monitoring tasks in a reliable way. 

This role does not involve bureaucracy accom-

panying public tasks, while many public insti-

tutions tend to adopt this interpretation.

2. Senior citizens are among the most dispersed 

social groups. Integrating them for represen-

tation on the local, regional and then national 

level may occur only when special instruments 

are applied to ensure effectiveness. Most of 

all, a network of centres to integrate senior 

citizens into their environments needs to be 

established. Identifying such locations and 

adopting the right type of activities is of great 

importance. The formula of unique public-

private partnership devised by TPNK and WBP 

and transformed into S@S has proven to be 

the right model and is shown to be effective. It 

may be even regarded a model solution. Pub-

lic libraries seem to fulfil the most important 

relevant criteria: they are public institutions 

and they are naturally visited by members of 

local communities. On top of that, they can 

usually offer senior citizens facilities for their 

activities while on a regional level they build 

up networks of cooperation. On the other 

hand, a civic organisation of international 

nature (TPNK), whose members are experts 

in various fields, is a strong content-related 

partner facilitating attendance of European 

initiatives. 

3. Poland has been affected by changes relat-

ed to the family model. The traditional tem-

plate of the multi-generation family sharing a 

house, with nearly constant contact between 

the generations, is disappearing and is being 

replaced by other models. Successive genera-

tions living separately, with sporadic contact 

and independent senior citizens is becoming 

commonplace. Such circumstances pose a 

threat of isolation, imposing a sense of social 

‘redundancy’ often accompanied by solitude. 

This is the reality in Poland, calling for the es-

tablishment of social mechanisms which will 

serve to minimise or eliminate the threats 

of usually psychological rather than factual 

background. Most frequently, the senior citi-

zens‘ decision to ‘withdraw’ from social life 

has no rational grounds; senior citizens have 

the potential to fully participate in social life. 

4. The new system solutions related to state 

management and operations were adopted 

in 1989 and further modified over the years. 
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It is fair to say that they are not comprehensi-

ble to a majority of average citizens, especially 

to the elderly who have spent most their lives 

in a different political reality. Hence, it is nec-

essary to focus on communicating and devel-

oping senior citizens’ knowledge of the divi-

sion of competence among various elements 

of public administration and power as well 

as a citizens’ influence on decision-making 

to well define their expectations and submit 

them before the respective public administra-

tion bodies. 

5. The efficiency of public activity depends on 

the application of professional instruments. 

Every representation of a social group should 

be equipped with these instruments, includ-

ing chiefly: 

 � tools for professional assessment of the 
social situation on a local, regional and 
national scale, especially with respect to 
one’s own group; 

 � instruments ensuring support of the pu-
blic opinion and the represented environ-
ment; 

 � mechanisms allowing for efficient and ef-
fective group work. 

6. Political parties intend to own the space re-

lated to representation of nearly all social 

groups in public life. However, they tend to 

think in terms of politics broken down to sup-

port during elections rather than in terms of 

pure social categories aimed at assisting these 

groups. This is why we need to establish spe-

cial platforms to create virtual representations 

of all social groups.

7. Senior citizens’ modest, if not very low, mate-

rial status calls for financial support for efforts 

aimed at stimulating senior citizens’ activities 

by involving external sources of financing for 

various projects. The range of systematic sup-

port should not be limited to supporting the 

labour market for professionally active seniors 

as is often the case now. 

Summing up the situation in Poland: 

1. a methodology for educating senior citizens 

to represent their interest in public life is non-

existent; there are no trainers specializing in 

this area or having relevant experience,

2. the most important issues pertaining to the 

senior citizens’ needs include:

 � creating instruments allowing them to in-
tegrate with their environment, including 
centres for meetings and discussions, or-
ganising interesting events and develo-
ping skills; as well as a valve of creativity 
by availing a comprehensive offer of clas-
ses and opening to senior citizens’ initiati-
ves (culture, education, recreation);

 � generating a mechanism to actively invo-
lve senior citizens in public, social and po-

litical life.

The contents of specific educational 
programmes 

The framework training programme consisted 
of the three following modules: 

 � political – “Knowledge of the social and 
political environment”; 

 � social – “Seniors in the 21st century so-
ciety”; 

 � methodological – “Effective activities as 

part of, and for the benefit of, a social 

group”.

The first module referred to the rules, struc-

ture, division of competence and decision-making 
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in administration and public authorities, and in-

cluded issues related to senior citizens and mecha-

nisms of interaction between citizens and public 

administration. 

The second module included issues related 

to the methods of analysing and identifying the 

needs of social groups with special emphasis on 

senior citizens, the role and functions of social 

initiatives and identifying barriers to social activity 

together with the methods of lowering and re-

moving these barriers.

The methodology module dealt with the fol-

lowing issues: (1) representing the interests of 

the senior group, general rules and specific exam-

ples (where, how, who); (2) community integra-

tion: the rules and practices; (3) winning support 

for activities – social communication, marketing, 

public relations; (4) team work – team building, 

the psychological aspects of team work, manage-

ment and cooperation; (5) conflict management; 

(6) networking and the rules of negotiating and 

lobbying for the interest of a social group; (7) ele-

ments of finance.

The training was targeted at seniors-candidates 

for trainers and potential volunteers. The schedule 

accounted for applying a mixed and interactive 

approach: workshops were maximised at the ex-

pense of typical lectures. The subjects of training 

for senior volunteers and candidates for trainers 

were similar, but the focus was different, as re-

flected in the number of hours devoted to specific 

modules and subjects.

The trainers were representatives of the young-

er generation who could communicate easily with 

senior citizens. 

Experience gained during pilot training 

Announcements about the courses and train-

ing attracted primarily those senior citizens who 

had formerly been interested in public life (in their 

cities or districts), civic activity (as members of as-

sociations) and teachers. 

The training devoted primarily to acquiring 

knowledge and teaching skills has clearly revealed 

that two variants of courses should be applied: 

 � long-term and less intense (for attendants 
who have less time or are just starting the 
process of acquiring necessary knowledge);

 � short-term and more intense (for those who 
have more time and motivation and already 

enjoy some specific knowledge).

The selection of candidates for the specific vari-

ants should follow a short interview in order to 

identify the profiles of the groups and the subse-

quent streamlining of training effects. 

General project-related conclusions: the 
European perspective 

Key structures, strategies and initiatives need 

to be established both on the national, regional, 

local, and community level (municipalities, dis-

tricts), where such are needed.

On top of state structures and programmes, 

we need senior organisations operating in civic so-

cieties with the task of representing the interest of 

the elderly in public life and before political deci-

sion makers. Establishment of such organisations 

can be a challenging engagement, and should 

become an important task in the years to come. 

Referring to numerous European good practices 

should be of assistance.

Educating the society (the senior citizens them-

selves, authorities and the public administration as 

well as the public in general) is key to enhancing 
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the situation of elderly people. 

Individual countries should quickly develop and 

implement their own approaches to the issue in 

question, taking into consideration the specific 

circumstances and needs on the one hand and 

the requirements of operating in an international 

European community on the other. 

European manuals for individuals training sen-

iors to civic activity (approx. 60 pages) and those 

addressed to senior volunteers (approx. 90 pages), 

which are among the results of the SEVIR project, 

are quality auxiliary materials for specific activities 

and initiatives. 

Detailed Project-related conclusions 

Creating conditions conducive to senior citizens’ 
civic activity constitutes a major problem. The 
required conditions include:

 � respect and appreciation of elderly people’s 
skills and competence;

 � reaching senior citizens willing to take advan-
tage of their skills and knowledge for the be-
nefit of their environment and to represent 
the group’s interest, including senior citizens 
who can play a key role as moderators, initia-
tors, coordinators and ombudsmen (leaders);

 � local and regional decision makers’ willin-
gness to cooperate with active senior citizens, 
enabling genuine participation of the elderly 
and creating space to take advantage of the-
ir creativity. If we fail to do that, their willin-
gness and involvement will give way to disap-
pointment and frustration;

 � local communities’ readiness to support re-
presentations of the elderly also by creating 
and maintaining adequate infrastructure, in-
cluding financial support and other means in 
need. 

Our experience proves that:

 � people who have finished or are about to 
conclude their professional careers are frequ-
ently willing to share their knowledge and life 
experience with the society and look for op-
portunities to get involved. Active individuals 
tend to be more eager to continue activity at 
the third stage of their lives; 

 � elderly people are motivated to get involved 
not only for altruistic reasons. They want to 
enhance the quality of their lives by finding 
a way to avoid isolation. Public activity is also 
viewed as a form of attending social meetings;

 � senior citizens’ involvement is the reason for 
trusting one another in their environment. 
Frequently it is also an opportunity to leave 
the vicious circle where they cannot pursue 

their aspirations.

Final comments

Experiences accumulated in the course of 

the SEVIR multilateral project within Socrates- 

Grundtvig 1 and the School of @ctive Seniors 

project offer first-hand evidence that the senior 

community seizes the opportunity of an active life 

on a local and regional level. However, their social 

potential tends to be frequently unappreciated 

and ignored. 

Owing to the SEVIR project, we have managed 

to identify factors affecting effective stimulation 

and promotion of elderly people’s civic activity. 

Moreover, the project resulted in the emergence 

of a European programme framework to educate 

senior volunteers and people training senior citi-

zens for civic activity. An exchange of experiences 

and concepts between the project participants 

from various countries cannot be overestimated 

for the quality of these activities. Appropriate use 
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of the results of this programme in Poland is ex-

pected to accelerate the process of senior citizens 

winning back their position in the modernising 

Polish society.

Both manuals developed as part of the project 

serve as technical and content-related guide 

books for organisations working on behalf of eld-

erly people. They are widely available owing to 

being posted on both Polish partners’ websites 

(www.tpnk.org.pl and www.wbp.krakow.pl in 

the Polish version and www.sevir.de – versions 

in other languages), which allows users to take 

advantage of the project’s results. What is more, 

the Polish partners are ready to consult organisa-

tions intending to include stimulating civic activity 

in their programmes of cooperation with senior 

circles. 

It is worth emphasizing that among the vari-

ous areas of cooperation, stimulating civic activ-

ity seems to be the most difficult. This has been 

proven by project-related experience. The chief 

reasons for this status quo include:

 � senior citizens diminished activity resulting 
from historical conditionings (poor motivation 
to be active in public life in the former era i.e. 
before 1989) as well as unawareness of this 
activity’s value to the environment;

 � insufficient knowledge of the rules governing 
the society created after 1989, including the 
competences, tasks and responsibilities of the 
public administration with respect to various 
social groups;

 � ignorance about the mechanisms and lack of 
fundamental skills necessary for effective pu-
blic operations;

 � lack of individuals and organisations compe-
tent and ready to conduct regular training ac-

tivities (this issue is quite difficult as it requires 
exact knowledge of the way a state operates, 
its bodies, social communication and rules of 
organising environmental initiatives);

 � non-existent quality training materials.

The manuals developed as part of the Socrates-

Grundtvig 1 SEVIR project are aimed at overcom-

ing some of the above mentioned barriers.

The Polish partners of the project hope that ini-

tiatives like universities of the third age and other 

organisations cooperating with senior citizens will 

draw upon the developed materials. This is why 

they have been devised in the first place. It is im-

portant to attract cooperation on the part of high-

class specialists who contribute their know-how 

and can effectively affect senior citizens. The pilot 

training has shown that interesting classes, con-

genial atmosphere, demonstration of the practi-

cal aspects of the issues, patience and readiness 

for partner cooperation are prerequisites for the 

expected results.

It is worth emphasizing that the project allowed 

the Polish-German Association (TPNK) in Kraków 

and the Regional Public Library (WBPK) in Kraków 

to enhance their approach towards working with 

elderly people. We have found out about the sig-

nificance of establishing a single multi-function 

centre focused on that activity. At present WBPK 

is explicitly perceived as such a centre and TPNK as 

a content-related cooperating organisation giving 

its operations an international dimension. 

As a result of the project implementation, 

TPNK has exceeded its area of operation, involv-

ing young voluntary members ready to work for 

the benefit of senior citizens and extending inter-

national contacts (it now receives numerous offers 

to attend international projects). TPNK promotes 
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continuing education as part of the regional S@S 

project also owing to the honorary patronage 

of the Marshall of the Małopolskie Province and 

media partners: Dziennik Polski daily and TVP3 

Kraków TV station.

The project allowed WBT to gain a new ele-

ment for the library’s image and its mission, in-

volving the library’s young employees in working 

with seniors (the S@S project) and training  for 

librarians from the region on the role of libraries 

with respect to senior citizens. Moreover, WBT 

acts for the benefit of including other libraries 

in the region in the continuing education pro-

gramme and strives to involve libraries into inter-

national activities. 

Another step to be made by the Polish project 

partners is establishing a regional network struc-

ture focused on cooperation with senior citizens 

relying on WBPK’s natural mission.

Senior citizens participating in the pilot training 

found out that their peers from many European 

countries experienced similar problems, even in 

countries enjoying better developed democratic 

mechanisms. Moreover, the project participants 

have found out that getting involved in public 

activities makes sense as it may bring about spe-

cific, positive results for the whole community on 

a local, regional and national level. They have also 

discovered that it is possible to gain knowledge 

and skills necessary for such activities. The most 

remarkable results of the project are community 

and inter-generational integration of senior citi-

zens, and raising of social awareness. 

Jerzy Jedliński 
Polish-German Association in Kraków

Kraków, June 2009
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