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EDU-WIN 

PODNOSIMY NASZE KOMPETENCJE 

Na Państwa ręce składamy publikację zawierającą informacje na temat projektu „EDU-WIN – 

podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych”, który był realizowany ze środków 

programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Projekt skierowany był do pracowników, wolontariuszy, 

członków, fundatorów, kadry zarządzającej organizacji wchodzących w skład Konsorcjum, tj. 

kadry edukacji dorosłych Fundacji Kacze Bagno, Fundacji Psychoedukacyjnej ASPIRACJE oraz 

Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych.  

  

 

 

 

 

 

 
 

Kamila Kulpa – Prezeska Fundacji 
Psychoedukacyjnej ASPIRACJE 

 

Projekt EDU-WIN realizowaliśmy od 

października 2020 roku do września 2021 

roku. Głównym celem projektu był wzrost 

wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry 

naszego Konsorcjum w zakresie: 

- włączania społecznego, przeciwdziałania 

mowie nienawiści, budowania społecznego 

zaplecza działań antydyskryminacyjnych, jak 

współtworzyć przestrzeń do budowania 

poczucia wspólnoty między członkami 

większości, a grupami mniejszościowymi; 

- rozwijania kompetencji kadry Konsorcjum  

w zakresie znajomości języka angielskiego 

związanej z tematyką aktywności 

obywatelskiej, włączania społecznego, 

przeciwdziałania dyskryminacji i mowie 

nienawiści oraz zawierające specjalistyczne 

słownictwo z zakresu programów 

edukacyjnych finansowanych z Unii 

Europejskiej. W ramach projektu 

zorganizowane zostały specjalistyczne kursy:  

 

-dwa lingwistyczne na Cyprze (dla łącznie 16 

osób) w zakresie poprawy komunikacyjnej 

znajomości języka angielskiego dla kadry 

specjalistycznej, kadry edukacji dorosłych 

(m.in. animatorzy, trenerzy, doradcy, kadra 

zarządzająca), która zajmuje się wdrażaniem 

nowych rozwiązań i transferem wiedzy  

w ramach realizowanych przez pracowników 

Konsorcjum projektów i inicjatyw, m.in. 

współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

decydentami, współpraca międzysektorowa; 

- dwa we Włoszech (dla łącznie 14 osób)  

z zakresu włączania społecznego  

i przeciwdziałania mowie nienawiści. 

Uczestnicy uczyli się jak reagować na wszelkie 

przejawy mowy nienawiści, jak podejmować 

wczesną interwencję, włączać się  

w budowanie społecznego zaplecza działań 

antydyskryminacyjnych (np. w sieci 

aktywistów). 

W publikacji będziecie mogli Państwo 
zapoznać się z poznanymi metodami oraz 
rezultatami projektu, o których opowiedzą 
jego uczestnicy. Zapraszamy serdecznie do 
lektury.
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EDU-WIN 

KONSORCJUM - PARTNERZY 
 

Projekt „EDU-WIN – podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych realizowany był  

w Konsorcjum składającym się z trzech organizacji, tj. Fundacji Kacze Bagno, Stowarzyszenia 

Forum Animatorów Społecznych oraz Fundacji Psychoedukacyjnej ASPIRACJE. 

  

Fundacja Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw 

Pozytywnych 
Fundacja Kacze Bagno  została 

zarejestrowana w 2013 roku, jednak swoje 

działania prowadzi już od 2005 roku i w tym 

roku świętowała 15-lecie swojej działalności.  

Jak mówi Michał Łapiński – Prezes Fundacji: 

„Kaczego Bagno to wyjątkowe miejsce na 

ziemi, które powstało z potrzeby serca. 

Prowadzimy niezależny ośrodek edukacji, 

animacji i kultury, stworzony w budynku po 

starej oborze, do którego przyjeżdżają 

różnego rodzaju grupy, by razem się uczyć i 

rozwijać. To nowoczesny i autorski projekt 

edukacyjny, oparty na założeniach pedagogiki 

alternatywnej, animacji społecznej, 

socjoterapii oraz morskiego wychowania 

(red. Edukacja pod Żaglami), który polega na 

kształtowaniu charakterów, rozwoju 

osobowości, zdolności organizacyjnych  

i interpersonalnych”. 
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Obszary działania 
Fundacja prowadzi szkolenia interpersonalne 

i rozwojowe, szkoli z animacji społecznej  

i aktywności lokalnej, komunikacji, pracy 

zespołowej, zarządzania, motywowania  

i mobilizowania, kreatywności, 

antydyskryminacji, asertywności, radzenia 

sobie ze stresem, edukacji międzykulturowej, 

diagnozowania potrzeb, ewaluacji, 

coachingu. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w pracy z grupami 

defaworyzowanymi we współpracy  

z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Klubami  

i Centrami Integracji Społecznej i innymi 

instytucjami zajmującymi się pracą z i na rzecz 

ludzi. Kacze Bagno prowadzi działania na 

rzecz osób wykluczonych, w tym  

z niepełnosprawnościami, współpracuje  

z WOŚP (Wielką Orkiestrą Świątecznej 

Pomocy), szkoli przedsiębiorców i ich 

pracowników na warsztatach np. "Edukacja  

i przedsiębiorczość", gdzie integruje zespoły, 

w tym interkulturowe, aktywizuje i uczy 

nowych umiejętności społecznych  

i przedsiębiorczości. Kacze Bagno 12-krotnie 

organizowało Przegląd Kabaretów Wiejskich 

HIHIHAHA, podczas którego występowały 

lokalne oraz przyjezdne kabarety i była  to 

duża, cykliczna impreza, przy wsparciu 

kilkudziesięciu wolontariuszy. Fundacja 

rozwija również umiejętności żeglarskie 

wspieranych przez siebie uczestników,  

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
współpracując przy tym z Sail Training 
Association Poland STAP. 
Ośrodek Kacze Bagno jest przedmiotem kilku 
prac magisterskich i licencjatu, jednym  
z bohaterów książki „Miastowi. Slow food  
i aronia losu” Anny Kamińskiej, reportaży  
w programie „Ekspres reporterów”, „Taki 
pomysł”, „R jak reporter”, „Pytanie na 
śniadanie", artykułów np. "Wprost" i in.  
Więcej informacji na: http://kaczebagno.pl/ 
 
 

Michał Łapiński- pedagog, animator, 
absolwent Szkoły Trenerów Organizacji 
Pozarządowych, Szkoły Umiejętności  
Coachingowych i Trenerskich, kursu „Praca  
w Kulturze”(FRSE). 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

http://kaczebagno.pl/
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EDU-WIN

KONSORCJUM - PARTNERZY  
 
Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych  
Warmii i Mazur 

 

Forum Animatorów Społecznych (FAS) 
prowadzi swoje działania od czerwca 2009 
roku, kiedy to powstało jako grupa 
nieformalna, a od stycznia 2013 r. działa jako 
Stowarzyszenie. Forum zrzesza ponad 40 
animatorów i animatorek  reprezentujących 
różne organizacje i instytucje z Warmii  
i Mazur, ale też spoza naszego województwa. 
Organizacja bierze aktywny udział w wielu 
zespołach monitorujących, przedstawiciele 
Forum reprezentują je w Radach Organizacji 
Pozarządowych i w Radach Działalności 
Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie 
współpracuje z wieloma organizacjami 
społecznymi i instytucjami. FAS to grupa osób 
świadomie przyjmujących na siebie rolę 
animatorów i edukatorów społecznych, 
wspierająca aktywność i rozwój społeczności 
lokalnych. Tworzy także przestrzeń do 
wymiany wiedzy, doświadczeń, wzajemnej 
motywacji oraz wsparcia i integracji 
środowiska animatorów i edukatorów 
społecznych.  
 

Cele stowarzyszenia  

to m.in: wspieranie aktywnego i twórczego 
sposobu życia społeczności lokalnych  
w oparciu o zasoby kulturowe, historyczne 
oraz z wykorzystaniem potencjału i pasji  

mieszkańców z poszanowaniem 
różnorodności, wartości demokratycznych  
i środowiska naturalnego; włączanie 
społeczne jednostek i grup 
marginalizowanych, zagrożonych 
wykluczeniem, rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego opartego na świadomym  
i aktywnym udziale mieszkańców w życiu 
publicznym i społecznym.  
 

 
 

 
 
 
Najważniejsze 
działania  
Forum Animatorów Społecznych Warmii  
i Mazur realizuje różnego rodzaju działania. 
Wśród najważniejszych wymienić można:  
- szerzenie idei i realizacja kolejnych Szkół 
Animatorów Społecznych (łącznie odbyło się 
ich 20 przy udziale FAS), 
 - współtworzenie ścieżki pracy animatora 
społecznego,  
-organizacja konkursu Godni Naśladowania  
w kategorii animator społeczny,  
-organizacja już pięciu edycji regionalnego 
Forum Inicjatyw Lokalnych  
- FAS jest także aktywny na polu 
ogólnopolskim, współpracując ze 
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Stowarzyszeniem Centrum Aktywności 
Lokalnej (CAL), które to angażowało Forum 
do realizacji warsztatów animacyjnych 
podczas Ogólnopolskich Forów Animatorów 
Społecznych. W ten sposób FAS stworzył 
własne produkty animacyjne takie jak gry 
terenowe, teatr w kręgu,  
- w 2013 r. FAS otrzymał nagrodę specjalną  
w konkursie im. Heleny Radlińskiej  
- realizuje projekty edukacyjne, aktywizujące 
mieszkańców i społeczności lokalne, 
- szukając nowych źródeł inspiracji 
Stowarzyszenie realizuje również projekty 
ponadnarodowe. 
 
Więcej informacji o działaniach 
Stowarzyszenie można znaleźć na stronie 
internetowej: 
http://www.forumanimatorow.org oraz na  
profilu na Facebooku: 
https://www.facebook.com/forumanimator
owspolecznych 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forumanimatorow.org/
https://www.facebook.com/forumanimatorowspolecznych
https://www.facebook.com/forumanimatorowspolecznych
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 EDU-WIN

KONSORCJUM - PARTNERZY  
 

Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE  
    Kamila Kulpa

 
 
 
 
 
 
 
Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE 
została zarejestrowana w 2013 roku. Jej 
główne cele to działalność na rzecz aktywnej 
edukacji, psychoedukacji, animacji społecznej 
i kulturalnej, jak i socjoterapii i psychoterapii 
w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach 
(TSR) oraz inicjowanie i wspieranie 
nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego. Fundacja 
propaguje edukację nieformalną oraz 
kształtowanie refleksyjnego, niezależnego 
myślenia.  

NASZE DZIAŁANIA - od kilku lat 

działamy na rzecz rozwoju różnych grup  
i społeczności, m.in. - organizujemy autorskie 
warsztaty pewności siebie „Zakochaj się  

w sobie” dla kobiet z różnych środowisk  
i z różnym bagażem doświadczeń;  
- zrealizowaliśmy projekt „CUMA – Ciało, 
Umysł, Moc, Aktywność” (dofinansowany  
w ramach pierwszej edycji konkursu Tesco 
Decydujesz-Pomagamy) na rzecz 
mieszkańców naszej gminy, którego celem 
była edukacja prozdrowotna, nauka 
pewności siebie, radzenia sobie ze stresem  
w pracy i szkole;  
- realizujemy autorskie warsztaty: Grupy 
Rozwoju Osobistego dla dorosłych, warsztaty 
wzmacniające dla kobiet, podczas których  
uczestnicy mają szansę przyjrzenia się 
swojemu funkcjonowaniu w grupie  
i relacjom, w komunikacji, w życiu; 
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- wspieramy mniejszości 
nieheteronormatywne (szkolenia dla 
środowisk LGBT+,  
- szkolimy pracujących z grupami 
mniejszościowymi pracowników OPS, 
policjantów, psychologów, pedagogów, 
właścicieli firm jak integrować, włączać, 
przeciwdziałać dyskryminacji w środowisku 
lokalnym, pracy, szkole i in.  
- organizujemy treningi interpersonalne  
w szczególności  przeznaczone dla osób, które 
na co dzień pracują lub myślą o pracy z ludźmi  

w obszarach pomocy, edukacji, animacji 
społecznej.  
- Fundacja w partnerstwie z Nowomiejską 
Akademią Kobiet realizuje obecnie projekt 
:Na skrzydłach Kobiet” dofinansowany  
z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz 
Regionalny. Celem projektu jest 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 
aktywizacja społeczno-zawodowa oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Projekt 
skierowany jest do kobiet z powiatu 
nowomiejskiego oraz ich rodzin, społeczności 
lokalnej, a także pracowników interwencji 
kryzysowej. 
Więcej informacji o Fundacji można uzyskać  
na stronie internetowej Fundacji: 
www.fundacjaaspiracje.pl oraz na profilu na 
Facebooku: 
www.facebook.com/FundacjaAspiracje 
 
Kamila Kulpa – prowadzi szkolenia 
rozwojowe, coaching i terapie w nurcie 
skoncentrowanym na rozwiązaniach. 
Pedagog, socjoterapeutka i terapeutka. 
Absolwentka Psychologii Pozytywnej, Szkoły 
Trenerów STOP, Szkoły Animatorów 
Społecznych. Certyfikowana nauczycielka jogi 
Sivananda Yoga School. Autorka i liderka 
procesu edukacji licznych kursów dla 
nauczycieli/ek, edukatorów/ek. W ramach 
Feeling  organizuje wyprawy rozwojowe. 

 

  

http://www.fundacjaaspiracje.pl/
http://www.facebook.com/FundacjaAspiracje
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EDU-WIN  

Musimy wyostrzyć nasze zmysły 

Michał Lewicki 

Każda okazja, aby nauczyć się czegoś nowego, powinna być wykorzystana przez człowieka. Ale 
czy tak się dzieje? Doświadczenia, które towarzyszą naszemu życiu są niezwykle cenne pod 
wieloma względami. Uczą nas jak radzić sobie w różnych sytuacjach. Pozwalają nam im 
zapobiegać, a także dają nam możliwość pomocy innym w sposób bardziej lub mniej 
bezpośredni. 

Wiedza, którą nabywamy w ramach różnych 

szkół stanowi podstawy naszej wiedzy  

o świecie. Resztę stanowią nasze przeżycia  

i decyzje, które podejmujemy. Nieodzownym 

elementem tej trudnej naukowej drogi są 

ludzie, których poznajemy. To relacje, które z 

nimi budujemy świadczą o tym jaki stosunek 

mamy do otaczającego nas świata. 

W ramach programu Erasmus+ 

wspierającego wymianę edukacyjną w Unii 

Europejskiej dane było mi skorzystać  

z projektu „ EDU-WIN - podnoszenie 

kompetencji kadry edukacji dorosłych”. 

Skierowany był on do kadry i wolontariuszy 

trzech podmiotów: Fundacji Kacze Bagno, 

Fundacji Psychoedukacyjnej Aspiracje oraz 

Stowarzyszenia Forum Animatorów 

Społecznych. Ale co to znaczy? Co z tego 

wynika? 

Pracując z grupami dorosłych, młodzieży czy 

też dzieci można stwierdzić jedno. Nie ma 

dwóch identycznych grup. Każda ma swoje 

indywidualne potrzeby, wypracowane 

sposoby działania, a także problemy, które 

stara się rozwiązać lub, w których 

rozwiązaniu potrzebuje pomocy. 

Najważniejsze przy pracy ze zbiorowością jest 

odpowiednie zaktywizowanie uczestników, 

przy pomocy metod partycypacyjnych. Ludzie 

muszą mieć świadomość tego, że sami kreują 

otaczającą ich rzeczywistość i to oni mają 

realny wpływ na sytuacje, których 

doświadczają. Praca z grupami wykluczonymi 

społecznie jest bardzo trudna, jak i nie 

najtrudniejsza. Co do źródła dyskryminacji, 

ich określenie może być zarówno trudne, jak 

i łatwe. Jeśli dana grupa doświadcza 

wykluczenia na podstawie wiary, kultury, 

pochodzenia, sprawa jest jasna. Temat 

komplikuje się, gdy nie można na pierwszy 

rzut oka stwierdzić, gdzie leży problem. 

A tak, wypadałoby odpowiedzieć na pytanie 

„Co z tego wynika?”. W ramach dwóch 

mobilności skorzystałem ze specjalistycznego 

kursu języka angielskiego, który odbył się na 

Cyprze, a także szkolenia w zakresie 

włączenia społecznego i przeciwdziałania 

mowie nienawiści – te z kolei odbyło się we 

Włoszech. Dwa kraje i dwie organizacje, 

cypryjska IKME – IDRYMA 

KOINONIKOPOLITIKON MELETON – 

 

 organizacja pozarządowa, której celem jest 

promowanie wolności, demokracji, wartości 

społecznych i europejskich i włoska LABINS, 

która jest jednym z wiodących podmiotów we 

Włoszech, szczególnie jeśli chodzi  
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o działalność badawczą oraz tworzone 

metodologie. Najważniejsza z punktu 

widzenia projektu jest jej działalność 

polegająca na szkoleniu trenerów w zakresie 

edukacji kadry pracującej z mniejszościami, 

jak przeciwdziałać przemocy w stosunku do 

grup marginalizowanych m.in. uchodźców, 

migrantów, kobiet i innych. 

Na Cyprze uczyliśmy się języka angielskiego,  

a we Włoszech poznawaliśmy metody  

i sposoby, dzięki którym można reagować, 

przeciwstawiać się i chronić przed mową 

nienawiści i cyberprzemocą. Ukazane zostały 

nam psychologiczne, jak i społeczne 

mechanizmy, które stoją za tymi zjawiskami. 

Oczywiście wszystko należy przełożyć na 

warunki lokalne, odnieść do kulturowych, 

społecznych realiów miejsca, w którym 

pomagamy bronić się, a także rozpoznawać 

zagrożenie. Zdobyta wiedza posłuży w pracy  

z dorosłymi (ale nie tylko), wykluczonymi, 

zmarginalizowanymi, tymi, którzy z jakiegoś 

powodu nie są postrzegani, bądź nie czują się 

pełnoprawnymi obywatelami i członkami 

społeczeństwa. Praca z dorosłymi może być 

trudniejsza – Czego się Jaś nie nauczył, tego 

Jan nie będzie umiał. Więcej negatywnych 

doświadczeń, utrwalone systemy wartości,  

 

indywidualne, jak i społeczne 

uwarunkowania, które doprowadziły do 

takiego stany rzeczy wymagają prawidłowej 

diagnozy i równie prawidłowego 

przeciwdziałania. Tak jak w każdej delikatnej 

sprawie, tak i tu potrzeba czasu, ponieważ 

tylko poświęcony czas, niezależnie ile go 

potrzeba, jest podstawą do tworzenia 

prawidłowych postaw, wyczulenia na 

otaczający świat i nabrania poczucia własnej 

wartości. Żyjemy w niezwykłych czasach,  

w których dostęp do Internetu sprawił, że 

staliśmy się obywatelami świata. Co za tym 

idzie łatwiej jednak wpaść w pułapki tej 

nowoczesnej rzeczywistości. Musimy wszyscy 

wyostrzyć nasze zmysły. Musimy dokładniej 

wszystko obejrzeć, a przede wszystkim 

musimy słuchać. Nie tylko tego, co mówią do 

nas inni, pracodawcy, nauczyciele, dzieci, 

rodzice, ale przede wszystkim musimy 

nauczyć się słuchać samych siebie, tak aby żyć 

swoim życiem i przeżyć je dobrze.  

Michał Lewicki- animator i instruktor 

warsztatów, koordynator grup w Kaczym 

Bagnie, prowadzi liczne warsztaty m.in. gry 

na bębnach afrykańskich, chodzenia na 

szczudłach, w tym dla dorosłych  

z niepełnosprawnościami. 
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EDU-WIN 

Relacje z wyjazdów 

 

 
Cypryjska przygoda  

Agnieszka Szydłowska 

Na wyjazd z programu Erasmus+ zdecydowałam się z powodu chęci polepszenia znajomości 
języka angielskiego, poznania innego kraju, kultury, zwyczajów, nowych ludzi, poznania nowych 
smaków potraw i przygody. Przygotowując się do wyjazdu na Cypr miałam jednak mieszane 
uczucia - bałam się, że sobie nie poradzę ze względu na słabą znajomość języka angielskiego. 
Myliłam się, to była jedna z lepszych decyzji, jakie podjęłam w tym roku. Teraz wiem, że poradzę 
sobie na lekcjach angielskiego, które zaczynam w październiku.  

 
Szczerze mówiąc, wcześniej nie wiedziałam 
zbyt dużo na temat tej niewielkiej wyspy. Gdy 
poczytałam nieco więcej,  dowiedziałam się, 
że jest to najbardziej wysunięta na wschód 
wyspa w Europie, że jako jedyna stolica na 
Starym Kontynencie jest podzielona na dwie 
części – grecką i turecką, że jest to wyspa 
narodzin Afrodyty oraz plaż, które plasują się  
w czołówce najpiękniejszych europejskich 
plaż.  
 

 
 
Podróż na wyspę upłynęła szybko  
w towarzystwie nowo poznanych 
uczestników wyprawy. Zamieszkaliśmy  

w pięknej w zabytkowej willi Ifaistou w małej 
gminie Strovolos w dystrykcie Nikozji. Dom 
był piękny, zachowany w tradycyjnym 
cypryjskim stylu.  
 

 

 

Miejscowość jest bardzo stara, dużo jest tutaj 
zabytkowych domów - szkoda tylko, że 
większość jest w złym stanie 
architektonicznym. Duża część została 
zniszczona po wojnie, ludzi nie było stać, aby 
remontować swoje budynki - są to zabytkowe 
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wille i trzeba je odbudować zgodnie  
z wykazem konserwatora, co nie jest tanie. 
Wielu porzuciło swój dorobek i odeszli,  

a budynki niszczeją. Panuje tam cisza, spokój, 

hałas robią tylko cykady, do których 

przyzwyczaiłam się bardzo szybko. 

Mieszkańcy są bardzo mili, mimo problemów 

uśmiechają się, witają z turystami. Piękne  

i smutne zarazem. Stolicą Cypru jest Nikozja, 

znana również, jako Lefkozja. To urocze, 

położone w centrum miasto, którego zwarta 

zabudowa i malutkie uliczki dodają mu uroku.  

 

 

 

 

Jednocześnie od ponad 50 lat trwa na Cyprze 

konflikt turecko-cypryjski, a przez sam środek 

Nikozji przebiega linia graniczna.  

 

Nikozja ma jednak swój niepowtarzalny 

klimat, który ciężko jest opisać, trzeba to po 

prostu zobaczyć!  

 

Ciekawostką jest, że przy wszystkich drogach, 

w ogródkach i przed blokami rosną drzewa  

z pomarańczami, mandarynkami i cytrynami. 

Takie owoce zerwane prosto z drzewa muszą 

smakować niesamowicie! Niestety nie udało 

nam się ich spróbować, bo nasza przygoda 

trwała na długo przed dojrzewaniem owoców 

- szkoda. Poza samym wyglądem, ogromną 

zaletą Nikozji są jej mieszkańcy – zawsze 
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uśmiechnięci, chętni do pomocy i co 

najważniejsze, zawsze mają na wszystko czas. 

Nikomu się nie śpieszy, a znalezienie chwili na 

kawę w osiedlowej kawiarni nie jest żadnym 

problemem.  

 

 

 

 

 

Zaskoczeniem dla mnie był fakt, że nawet 

starsi mieszkańcy mówili płynnie po 

angielsku. Zdecydowanie ułatwiło to 

codzienną komunikację z lokalnymi 

mieszkańcami. Zawsze z zaciekawieniem 

pytali, kim jesteśmy, z jakich krajów 

pochodzimy i co tu robimy, Cypryjczycy to 

bardzo otwarci i pogodni ludzie! Niestety 

transport w mieście nie należał do 

najłatwiejszych, kursowały tam busy, jednak 

na przystankach nie było nigdy rozkładów 

jazdy. Później dowiedziałam się, że rozkłady 

nie są potrzebne, ponieważ autobusy 

przyjeżdżały, kiedy chciały. Do transportu,  

z którego korzystaliśmy najczęściej należały 

prywatne samochody naszych cypryjskich 

przyjaciół.  

Jak już wcześniej wspomniałam, celem wizyty 

na Cyprze było rozwijanie kompetencji kadry 

w zakresie znajomości języka angielskiego. 

Naszą organizacją goszczącą była organizacja 

pozarządowa Ikme - Idryma 

Koinonikopolitikon Meleton (Instytut 

Studiów Społeczno-Politycznych), której 

celem jest promowanie wolności, 

demokracji, wartości społecznych  

i europejskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasady sprawiedliwości 

społecznej i demokratycznych rządów. IKME 

jest aktywnie zaangażowana w animowanie 

ruchu obywatelskiego na rzecz promowania 

współpracy wewnątrzwspólnotowej oraz na 

rzecz pokoju, stabilności i zrównoważonego 

rozwoju. Współpracuje z organizacjami  

i osobami prywatnymi realizującymi działania 

społeczne na Cyprze i w Europie w zakresie 

integracji społecznej i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego.  Główne cele 

IKME to wspieranie działań związanych  

z badaniem trendów, zjawisk  

i problemów społecznych, politycznych  

i gospodarczych, kształcenie i szkolenie kadry 

edukacji dorosłych zaangażowanej w NGO, 

JST i biznes, a także inne grupy nieformalne. 

IKME prowadzi także szkolenia i kursy 

językowe. Członkowie stowarzyszenia 

prowadzą też społeczne Radio ,, LEMONI”, 

gdzie propagują muzykę i kulturę z Cypru, ale 

i z całego świata.  
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Mieliśmy ogromny zaszczyt wziąć udział  

w audycji na żywo- były to niezapomniane 

chwile.  

 

Dzięki uprzejmości Orestisa odwiedziliśmy też 

jego rodzinny zabytkowy dom, który od 

sześciu pokoleń należy do jego rodziny. Dom  

mieści się  w przepięknej zabytkowej wsi  

Pera, gdzie kultywowana jest tradycja  

i kultura Cypru, mieszkańcy wsi pomagają 

sobie nawzajem, razem uprawiają gaje 

oliwne, cytrusowe, mango i granaty. 

Zwiedziliśmy wieś, rozmawialiśmy  

z mieszkańcami, poznaliśmy ich kulturę  

i zwyczaje.  

Wszystkie zajęcia, wyjścia na miasto, zakupy, 

obiad czy kolacje odbywały się w języku 

angielskim, nasz wykładowca Orestis 

Tringides posiada doświadczenia jako 

nauczyciel języka angielskiego oraz 

jednocześnie pracuje z różnymi organizacjami 

i instytucjami na Cyprze, posiada wiedzę  

z zakresu włączania społecznego, pracuje  

z grupami wykluczonymi. Zajęcia prowadził 

bardzo ciekawie opowiadając o swoich 

doświadczeniach i przeżyciach, zachęcając 

nas raczej do dyskusji, niż biernego słuchania 

wykładów. Tydzień szybko minął - ostatni 

dzień przed wylotem do domu spędziliśmy 

nad morzem w urokliwej Larnace. Co tu dużo 

pisać - piękne kamieniste plaże, palmy, słońce 

i woda.  

Wyjazd na  Cypr, okazał się jedną  

z najlepszych decyzji w moim życiu. Zyskałam 

wspaniałych przyjaciół i sprawdziłam, jak to 

jest mieszkać w miejscu całkowicie innym niż 

Polska. Czas, który tam spędziłam minął 

bardzo szybko. Teraz tęsknię za tym miejscem 

i mam nadzieję, że kiedyś tam jeszcze wrócę.  

Erasmus jest przygodą której nikt nie chce 

zakończyć. Cypr jest miejscem idealnym na 

każdą porę roku, w zimę daje ciepłe promyki 

słońca (których w Polsce wtedy brak), a w lato 

pokazuje prawdziwe uroki kultury 

śródziemnomorskiej.  See You Soon Cyprus! 

Agnieszka Szydłowska – animatorka, 

członkini Stowarzyszenia Forum 

Animatorów  Społecznych Warmii i Mazur
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Jak przeciwdziałać mowie nienawiści – 

włoskie doświadczenia  

Jerzy Resicki 

Nowoczesne technologie w znaczący sposób wprowadzają zmiany w społeczeństwie. Wyróżnić 

można zarówno pozytywne cechy tego zjawiska, jak i niestety negatywne. Te ostatnie 

spowodowane są znaczącym stopniu  wykorzystywaniem mediów społecznościowych. Łatwość 

dostępu, pozorna anonimowość  i poczucie bezkarności sprawia, że skutki te są coraz bardziej 

dotkliwe w życiu społecznym i dotykają różne grupy wiekowe. Negatywne zjawiska przybierają 

na sile i istnieje potrzeba silnego, ale też skutecznego przeciwstawienia się mowie nienawiści czy 

cyberprzemocy. Niezbędna jest wiedza co do form i skutecznych metod przeciwstawiania się 

temu zjawisku.  
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W czerwcu  przeczytałem ogłoszenie Fundacji 

Kacze Bagno – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych 

zapraszające do wzięcia udziału  

w międzynarodowych warsztatach w Turynie, 

które miały być poświęcone wspomnianej 

tematyce.  Nie wahałem się ani chwili. 

Szkolenie organizowane było przez „Kacze 

Bagno”, Forum Animatorów Społecznych 

Fundację Psychoedukacyjną ASPIRACJE oraz 

włoskiego partnera organizację LabIns. 

Współfinansowane było w ramach programu 

Unii Europejskiej „Erasmus+”.  Głównym 

celem tego międzynarodowego projektu był 

wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie 

przeciwdziałania mowie nienawiści oraz 

wszelkich działań związanych  

z współtworzeniem przyjaznego środowiska 

dla dyskryminowanych ludzi.  

Już  sam dobór uczestników wyjazdowych 

wasztatów zapowiadał się ciekawie, gdyż 

praktycznie każdy reprezentował inne 

środowisko i wnosił nowe doświadczenia. 

Zorganizowaliśmy się jeszcze przed wylotem 

(w nowoczesny sposób wykorzystując 

pozytywny wymiar mediów 

społecznościowych), stąd już w drodze na 

gdańskie lotnisko zawieraliśmy nowe 

znajomości i wymienialiśmy doświadczenia 

środowiskowe. Podróż do Turynu również 

sprzyjała wymianie oczekiwań, co do 

szkolenia i rozmów na różne tematy.  

 

Na miejscu warsztaty rozpoczęły się od 

wzajemnego poznania organizacji z Warmii  

i Mazur, które reprezentowaliśmy oraz 

prezentacji dotychczasowego doświadczenia 

w zakresie NGO. Prowadzący warsztaty 

Andrea Serafini zaprezentował  LabIns. 

Głównym zadaniem tej organizacji jest praca 

z ludźmi wykluczonymi lub zagrożonymi 

wykluczeniem, (migrantami, uchodźcami, 

dyskryminowanymi z różnych powodów). 

Działania LabIns polegają na prowadzeniu 

szeregu działań, które wspierają osoby 

wykluczone. Dużą rolę odgrywają szkolenia 

dla kadry różnych organizacji, które zajmują 

się edukacją dorosłych. LabIns dzieli się nie 

tylko wiedzą teoretyczną dotyczącą 

problemu „wykluczenia społecznego, ale 

wyposaża też uczestników poprzez szkolenia 

w niezbędną wiedzę i praktykę i nowoczesne 

narzędzia. 

 

Pierwsze zajęcia dotyczyły teorii zagadnień 

dotyczących „hate speachu” (mowy 

nienawiści) oraz cyberbullingu 

(cyberprzemocy). Uczestnicy wymienili się 

doświadczeniami ze swoich organizacji  

i środowisk, zaś prowadzący w umiejętny 

sposób ukazywał cechy wspólne oraz różnice 

między różnymi społecznościami we 

wspomnianej tematyce. W kolejnym dniu 

pracowaliśmy już metodami warsztatowymi. 

Uczestnicy podzielili się na kilka grup,  

a naszym zadaniem było przy pomocy 

prostych metod (fotografii wykonanych 

telefonem) ukazać problem mowy nienawiści 

i cyberprzemocy.  
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Jak się okazało, mimo braku doświadczenia, 

bardzo szybko udało nam się w sposób prosty 

i symboliczny ukazać te współczesne 

problemy, a jednocześnie stworzyć przesłanie 

dzięki, któremu łatwiej jest zrozumieć tę 

tematykę w życiu codziennym i różnych 

środowiskach. 

W kolejnym dniu prowadzący zajęcia 

wprowadził nas w teorię innego środka 

przekazu jakim jest film. Ukazał też jak 

wykorzystać go w problematyce 

przeciwstawienia się mowie nienawiści  

i cyberprzemocy.  Wspólnie szukaliśmy 

problemu, który często pojawia się w naszych 

środowiskach oraz środków i metod 

przeciwstawiania się temu problemowi.  

W tym dniu wcieliliśmy się w role  ekipy 

filmowej i zostaliśmy aktorami we własnej 

produkcji, której bohaterem była … 

szkodliwość plotki. Pod okiem naszego 

prowadzącego napisaliśmy scenariusz, 

przygotowaliśmy scenografię, rekwizyty, 

wybraliśmy plenery. Był to jeden  

z ciekawszych dni warsztatowych. Zadanie 

nas tak wciągnęło, że dopiero, gdy 

zobaczyliśmy efekt końcowy 

przypomnieliśmy sobie, że  warsztaty 

dobiegają końca. Wielu z nas dzięki temu 

zadaniu uświadomiło sobie jak niszczącą rolę  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mogą odegrać współczesne media  

i manipulacja informacją. Na końcu 

dokonaliśmy podsumowania zarówno 

technicznego przebiegu procesu jak  

i przekazu projektu. Wyciągnęliśmy wspólnie 

wnioski stwierdzając, że pomysł, wkład pracy 

i nowoczesne metody działania  mogą 

przynosić niesamowite efekty.  

 

Uczestnictwo w warsztatach poszerzyło moje 

horyzonty. Dzięki współpracy z ludźmi  

z różnych środowisk, poznałem i wymieniłem 

się doświadczeniem w omawianej tematyce. 

Zdobyłem umiejętność tworzenia krótkich, 

ale efektownych projektów wizualnych. 

Nauczyłem się rozpoznawać przejawy i formy 

mowy nienawiści i cyberprzemocy oraz 

metod przeciwstawiania się im. Wyjazd ten 

był okazją do poznania nowych ludzi, 

nawiązania współpracy w przyszłości. Dotąd 

projekty Erasmus były dla mnie 

jedynieteoretycznym doświadczeniem. 
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Dzięki wyjazdowym warsztatom w Turynie 

posmakowałem, i stwierdziłem, że 

warto……Zdobycie nowych doświadczeń  

i znajomości, także zagranicznych, pozwala 

spojrzeć na międzynarodowe projekty unijne 

od środka. Dzięki uczestnictwu w projekcie 

doskonaliłem też swoje umiejętności  

językowe i muszę przyznać, że wyjazd stał się 

dodatkowym bodźcem, by  dalej edukować  

się w tej dziedzinie. Dzięki wyjazdowi 

poznałem też bliżej kulturę włoską  

i niepowtarzalny klimat Turynu, miasta dotąd 

mi nieznanego. Wiem, że zdobytą wiedzę  

i umiejętności chciałbym wykorzystywać  

w swoim  środowisku. Jestem edukatorem  

i wiem, że z  problemem mowy nienawiści  

i cyberprzemocy, którą na co dzień obserwuję 

w różnych środowiskach należy się zmierzyć 

innymi niż dotąd metodami i formami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Resicki – edukator, wolontariusz 

Stowarzyszenia Kacze Bagno, dyrektor 

szkoły w Nowym Mieście Lubawskim 
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Po raz pierwszy w Turynie  

Iwona Olkowicz 

Wyjazd do Turynu i udział w projekcie pozwolił mi doświadczyć nowych sytuacji i nabyć nowe 

umiejętności. „Pierwszy raz” jest tu wielowymiarowy, dotyczy nowej dla mnie wiedzy, nowych 

form przekazu i nowych okoliczności, w jakich się znalazłam. 

 

Pierwszy raz zgłębiłam temat mowy 

nienawiści i cyberprzemocy, przekazany  

w sposób praktyczny i konkretny. Nie 

zdawałam sobie wcześniej sprawy, że 

ofiarami w tym procesie są zarówno osoby 

nękane (bo doświadczają psychicznej  

i nierzadko fizycznej przemocy), ale także 

osoby nękające (bo są zmanipulowane albo 

wprowadzone w błąd za pomocą uprzedzeń 

czy stereotypów lub presji z zewnątrz, albo 

powoduje nimi strach przed odrzuceniem  

z grupy i zgodnie z zasadą „atak jest najlepszą 

obroną” odwracają od siebie uwagę właśnie 

atakiem, kierowanym w stronę osoby  

w jakikolwiek sposób odmiennej, odstającej 

od większości grupy). 

 

Pierwszy raz uczyłam się opowiadania historii 

obrazem i było to coś nowego, ciekawego 

(lubię fotografię) i inspirującego. Nasze 

grupowe doświadczenia w dobieraniu 

określonej liczby zdjęć (7-9), aby opowiedzieć 

historię wokół hasła „Who finds a friend, finds 

a treasure”, poparte celnymi uwagami 

prowadzącego, uświadomiły mi, że nie jest to 

sztuka trudna, ale wymaga przemyślenia  

i starannego dobierania zdjęć pod wcześniej 

zaplanowany scenariusz. Scenariusz to 

podstawa! 

Pierwszy raz grałam w filmie! I to jedną  

z głównych ról. Było to trudne wyzwanie, bo– 

mimo że był to film bez dialogów – wcale nie 

jest łatwo grać ciałem bez odpowiedniego 

przygotowania: mimiką, gestami, postawą. 

Jednak z pomocą życzliwych ludzi (bo cała 

grupa uczestników wspierała się nawzajem, a 

prowadzący kurs Andrea Serafini w sposób 

profesjonalny pomagał nam wszystkim  

w opracowaniu scenariusza i nagraniu 

wszystkich potrzebnych ujęć oraz w montażu) 

przeżyłam ten dzień „na planie filmowym”. 

Było to trudne doświadczenie w obszarze 

przekraczania granic, także tych fizycznych.  
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Zrozumiałam, że praca aktora jest niezwykle 

trudna, zarówno w sferze intelektualnej, 

fizycznej i emocjonalnej. Wymaga dużej 

odporności psychicznej i cierpliwości, bo 

wielokrotne powtarzanie ujęć powodowało  

u mnie coraz większą sztuczność. Jednak sam 

udział w tworzeniu filmu od podstaw – 

planowania scenariusza, tworzenia intrygi, 

jako sytuacji konfliktowej, tworzenia postaci 

filmowych był niesamowitym 

doświadczeniem. Wspólnie z uczestnikami 

wymyśliliśmy historię, którą chcieliśmy 

opowiedzieć (związaną z cyberprzemocą), 

wyłoniliśmy obsadę, stworzyliśmy sytuację 

konfliktową oraz podzieliliśmy się zadaniami. 

Poszczególne scenki odgrywały 4 osoby (ja 

jako główna ofiara cyberprzemocy, mąż 

ofiary, przyjaciel ofiary i „evil woman”, która 

za pomocą plotek poważnie zaszkodziła 

ofierze w jej życiu osobistym), zaś kolejne  

4 osoby zajmowały się scenografią, ujęciami  

i reżyserią. 

Zrobiliśmy listę ujęć i następnie przeszliśmy 

do nagrywania. Każde ujęcie zostało nagrane 

kilka razy, aby mieć pewność, że nie trzeba  

 

będzie robić dodatkowych nagrań. 

Wykorzystaliśmy do filmiku wnętrza i okolice 

byłej fabryki Forda Gia, w której 

przestrzeniach było biuro coworkingowe.  

Potem Andrea zajął się montażem filmu, 

konsultując z nami poszczególne ujęcia,  

a nas poprosił o znalezienie odpowiedniej 

muzyki. Dostarczyliśmy legalną muzykę 

znalezioną w Internecie, którą prowadzący 

dodał do filmiku. Ostatnią planszą w filmiku 

(poza napisami i logotypami) było hasło 

„DECEIVING IMAGES CAN HURT”. 
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Pierwszy raz byłam we Włoszech. Nigdy 

wcześniej nie miałam okazji zwiedzić tej 

części Europy, a dzięki wyjazdowi nie tylko 

poznałam grupę zaangażowanych 

edukatorów, ale też organizację włoską, która 

w atrakcyjny sposób podejmuje trudne 

tematy. Poznałam Turyn, który okazał się być 

pięknym miastem, w którym trudno się 

zgubić. Miasto jest piękne w dzień i w nocy,  

z uwagi na harmonogram zajęć zwiedzaliśmy 

je popołudniami i wieczorami. Nie zajrzałam 

do wszystkich miejsc, które chciałam bardzo 

odwiedzić: Muzeum Kinematografii, Muzeum 

Egipskiego czy Muzeum Motoryzacji. Jest to 

dobry powód, aby tam pojechać prywatnie  

i bez pośpiechu delektować się turyńskimi 

atrakcjami turystycznymi.  

 

 

 

Pierwszy raz jeździłam na skuterze po 

włoskich ulicach, na szczęście dla mnie  

z włoskim kierowcą. Duża część mieszkańców 

Turynu porusza się po mieście skuterami lub 

elektrycznymi hulajnogami i cieszę się, że 

mogłam doświadczyć podróży po mieście  

z tej perspektywy. I pierwszy raz jadłam 

prawdziwe włoskie „gelato”! Polecam 

wszystkim taką formę odkrywania siebie, 

nowych tematów i nowych przestrzeni 

edukacyjnych! Dzięki programowi Erasmus + 

można uczyć się przez całe życie. 
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Przeciwdziałanie mowie nienawiści  

w oparciu o narzędzia multimedialne 

Andrea Serafini 

Prawo do wolności wypowiedzi jest bardzo ważne, ale nie jest prawem absolutnym. Jest ono 

ograniczone poszanowaniem praw człowieka i reputacji innych ludzi. Niestety, prawie 

codziennie możemy znaleźć bardzo skuteczne przykłady mowy nienawiści w Internecie i tzw. 

cyber-bullingu, a także w realnym życiu. To  „nawoływanie do nienawiści” - oparte głównie na 

dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, orientację seksualną i dyskryminację 

religijną (lecz także ze względu na płeć, wiek, wygląd i wiele innych) - stały się poważnym 

zagrożeniem dla demokratycznych wartości Europy i Unii Europejskiej. 

 

Udowodniono, że najskuteczniejszą reakcją 

na mowę nienawiści jest reakcja świadków  

w prawdziwym życiu czy w Internecie 

(użytkowników platform mediów 

społecznościowych), którzy zareagują na 

mowę nienawiści i nie pozostaną na nią 

obojętni. Pozytywna reakcja społeczności  

i społeczeństwa obywatelskiego,  podnosi 

świadomość i przeciwdziała głosom 

nienawiści. Tak jak odpowiedź 

immunologiczna w zdrowym organizmie 

przeciwdziała wirusowi, który go 

zainfekował. Podczas warsztatów we 

Włoszech uczestnicy poznali  sposoby, 

metody reagowania i przeciwstawiania się 

mowie nienawiści w różnych sytuacjach 

życiowych, poznali psychologiczne 

mechanizmy, które stoją za mową nienawiści 

i nauczyli się jak chronić siebie oraz innych w 

sytuacji ataku.  

Uczestnicy dyskutowali i uczyli się 

rozpoznawania mowy nienawiści 

i cybernękania w Internecie, mediach 

społecznościowych i ogólnie w mediach. 

Dowiedzieli się w jaki sposób aktywnie  

 

przeciwdziałać wszelkiej dyskryminacji, 

rasizmowi i zastraszaniu podsycanych przez 

mowę nienawiści, poprzez wzmacnianie 

pozytywnych wartości. Ponadto zrozumieli, 

jak korzystać z technologii cyfrowej, mediów, 

aby zmotywować lokalne społeczności  

i lobbować swoich polityków w walce przeciw 

głosom nienawiści. 

Nieformalne formy nauki podczas 

warsztatów: gry zespołowe, podział ról, 

praca indywidualna i w grupie, dyskusja 

debata, prezentacje, przykłady od ekspertów, 

teoria wprowadzająca, wymiana 

doświadczeń, refleksja i ewaluacja poznanych 

metod, narzędzi, burza mózgów, pytania  

i odpowiedzi, facylitowana praca na 

przykładach, przy użyciu mediów.  

 

Andrea Serafini – ekspert Labins -organizacji 

goszczącej, prowadzący warsztaty inter-  

i międzykulturowe dla różnych grup 

społecznych w zakresie przeciwdziałania 

mowie nienawiści, cyberbullingu, w oparciu  

o narzędzia multimedialne. 
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Poszczególne elementy zrealizowanego 

kursu:  

• rozpoczęcie procesu grupowego, 

zapoznanie się, prezentacja kursu 

 i planowanych działań, obawy  

i oczekiwania uczestników, 

interaktywna prezentacja zagadnień, 

refleksja i dyskusja; 

• mierzenie się ze stereotypami, 

wolność wypowiedzi, a mowa 

nienawiści (MN); 

• jak rozpoznać mowę nienawiści 

 w mediach i w życiu codziennym; 

• omówienie przypadków mowy 

nienawiścii cyber-bullingu  

w przygotowanych materiałach; 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• tożsamość i różnice kulturowe – 

szukanie wspólnych wartości ponad 

podziałami;  

•  przykłady  mowy nienawiści  

i cyber-bullingu;  

•  jak przeciwdziałać, co możemy 

zrobić - represje vs. rzeczowa 

dyskusja i właściwe reagowanie;  

• rozumienie ukrytych przekazów  

w mediach;  

•  bycie świadomym odbiorcą;  

•  wprowadzenie do warsztatów 

medialnych – narzędzie do 

wykorzystania w celu 

przeciwdziałania mowie nienawiści;  

• gdzie szukać pomocy, jak pomóc 

innym – ofiarom mowy nienawiści; 

• system wsparcia; kanały komunikacji 

dobrane dla poszczególnych grup 

docelowych, przykłady
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Załącznik  nr 1 Prezentacja na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu 

przeciwdziałania mowie nienawiści w języku angielskim 

1         5 

           

 

 

 

2       6 

 

 

 

 

 

 

 

3                 7 

 

 

 

 

 

 

 

4       8 
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9      12 

 

10      13 

 

11      14 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy organizacjom goszczącym IKME i Labins, bez 

których nie udałoby się nam zrealizować zaplanowanych działań oraz 

składamy podziękowania wszystkim uczestnikom za zaangażowanie 

i pracę przy powstawaniu niniejszej publikacji. 

Publikacja oraz filmy powstałe podczas warsztatów z zakresu 

przeciwdziałania mowie nienawiści dostępne są na stronach 

organizacji wchodzących w skład Konsorcjum:  www.kaczebagno.pl ; 

www.forumanimatorow.org; www.fundacjaaspiracje.pl 

http://www.kaczebagno.pl/
http://www.forumanimatorow.org/
http://www.fundacjaaspiracje.pl/

