Witaj! Nie wiem, kim jesteś, ani dlaczego trzymasz w rękach tą broszurę, ale chciałabym zadać Ci jedno pytanie: myślisz że jesteś normalny?
(Słowo „normalny” może być, wbrew pozorom, sporne, więc umówmy się, że rozumiemy je tak, jak rozumiesz je ty).
Już sobie odpowiedziałeś / odpowiedziałaś? Jeżeli tak, to zróbmy mały test.
Zastanów się, kto z Twoich znajomych jest do Ciebie najbardziej podobny pod względem zachowania bądź wyglądu. Już wiesz? Jeżeli tak to
z pewnością się ze mną zgodzisz, że nawet jeżeli ta osoba jest bardzo do Ciebie podobna, to z pewnością nie jest dokładnie taka jak Ty. Określić
dwoje ludzi jako „takich samych” jest strasznie trudno, prawda? Twoi znajomi nie będą uważać Cię za zupełnie normalnego / normalną jeżeli
będziesz twierdzić, że Jasiek jest zupełnie takich samych jak Ty, że się dokładnie tak samo zachowuje (i nie chodzi tu o Twojego brata bliźniaka).
Określenie, że dwoje ludzi jest zupełnie taka sama jest dość niefortunne. W odniesieniu do 10 ludzi jest to praktycznie niemożliwe. Pozostaje
więc pytanie dlaczego rozmawiając o „Polakach”, „Niemcach”, „Czechach”: mówimy „Niemcy są..”, „Polacy są..”, „Czesi są..”.
„Dlaczego jeździmy do Czech? Na piwo, piwo, piwo i smażony ser. Wszyscy Czesi to piwosze. Są trochę zaniedbani, ale też zabawni no
i śmiesznie mówią... Ale w końcu to nasi bracia Słowianie..”
“Pepiki.., a myślisz, że dlaczego Praga jest taka piękna i tak nie zniszczona, że co robili Czesi jak my walczyliśmy o wolność Ojczyzny? Nie bez
powodu przecież mówią, że pierwsze, czego uczyli w czeskiej armii to: jak się poddawać. Ale jak oni nawet w Boga nie wierzą, to w co mają
wierzyć..”
„Raz nas czeski policjant zatrzymał, że niby na czerwonym świetle przejechaliśmy, a stał za nim i nie mógł widzieć, ale nie pogadasz. Kiedyś
moja matka w szczerym polu sie na zakazanie stop nie zatrzymała, jak wracaliśmy z Czech z wyjazdu na narty, to policja ją zatrzymała i musiała
jechać do Polski po kase, a ja zostałem jako zakładnik. Miałem wrażenie, że policja dosyć męczyła Polaków, to dało sie wyczuć.”
To tylko wybrane z wielu przykładów, z którymi spotkaliśmy się osobiście, a które zmotywowały nas do zainicjowania projektu PolaCzek.
Katarzyna Szajda

Ahoj! Nevím sice, kdo jste, ani proč jste se rozhodli číst tuto brožuru, ale i přesto na vás mám jednu otázku. Myslíte si, že jste normální? (Význam slovaa samotného je dost sporný, tak řekněme, že „normální“ ve smyslu, jak ho vy sami vnímáte.)
Už jste si odpověděl/a? Pokud ano, pojďme si udělat takový malý test. Zamyslete se, kdo z lidí, které znáte, je vám chováním nebo vzhledem
nejvíce podobný. Už víte kdo?
Pokud ano, určitě se spolu shodneme, že ač ten člověk je vám třeba až neuvěřitelně podobný, určitě není totožný. Označit 2 lidi jako stejné je
tedy sakra těžká úloha, nebo? Lidé z vašeho okolí vás zřejmě nebudou považovat za zcela „normální/ho“ ani v případě, kdy jim budete tvrdit, že
Honza je úplně stejnou osobou jako vy a že se úplně stejně i chová (tedy pokud se zrovna nejedná o vaše dvojče). Označení pouze dvou lidí
za zcela stejné je tedy minimálně dosti nepřesné. Označení například 10 lidí jako zcela stejných je pak již prakticky nemožné. Otázkou tedy je,
zda v případech, kdy se bavíte o „Polácích“, „Němcích“, „Češích“, říkáte: ,,Němci jsou…“, „Poláci jsou…“, „Češi jsou...“.
„To turecko bylo fakt skvělý. Jen trochu naškudlíme a musíme zas někam vyrazit !“ „Kam to plánujete?“ No, tak v létě bych to viděl na Chorvatsko
a v květnu asi zkusíme nějakej delší vejkend v Bruselu.“ „No já pojedu na vejkend do Vratislavi.“ „Jako Polsko?“ „No.“ „Tak tam se nikdy nebyl!“
„Počkej, vždyť ty seš liberečák, ne?“ „Jasně, celejch 30 let tady bydlím“ „A nemáš to na hranice 25 kiláků?“ „No jo, mám, ale co tam?“
„Poláky nesnáším!“ „A proč?“ „Hele ty furt dělaj bordel! Sme ti tady měli jednoho na dílně, a to by bylo hrozný. Všechno rozházený, žádnej ordung, k tomu chlastal a pak v noci dělal bordel. A v neděli pěkně mazal do kostela, pánbíčkář jeden! Prostě je nemám rád.“ „A ty ses s ním někdy
bavil?“ „Ty vole, vždyť jim nerozumím!“ „Počkej, tak kolik ty těch Poláků teda znáš?“ „No tohodle, a to úplně stačí.“
Toto jsou některé z mnoha příběhů, se kterými jsme se osobně setkali a které nás vedli k iniciování projektu PoláCzek.
Ondřej Lochman
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POLACZEK – DLACZEGO, DLA KOGO
PolaCzek – który rozpoczął się w 2009 roku, a w 2010 doczekał się drugiej edycji, jest wstępem do długofalowej
współpracy w ramach pracy z młodzieżą w zachodniej części polsko – czeskiego pogranicza.
Jakie są cele projektu?
Jakie narzędzia służą realizacji celów?
Do kogo projekt jest skierowany?

JAK?
W jaki sposób realizujemy powyższe cele? Przygotowujemy, prowadzimy:
Szkolenia dla tych, którzy mają potencjał przekazywać dalej swoje doświadczenie – studentów z Wrocławia i Liberca, przyszłych nauczycieli, pracowników młodzieżowych i edukatorów.
Warsztaty dla uczniów z Północnych Czech i Dolnego Śląska prowadzone przez uczestników
szkoleń.
Wystawę, która w sposób interaktywny pokazuje polsko – czeskie sąsiedztwo.
Badania postaw uczniów w obszarze pogranicza wobec swoich sąsiadów zza granicy.

DLACZEGO?
Celem projektu PolaCzek jest wspieranie i pobudzanie współpracy (w szczególności kontaktów między młodymi ludźmi) w polsko-czeskim rejonie przygranicznym poprzez szkolenia
i warsztaty, które promują wzajemne zrozumienie i poznanie się „sąsiadów”.
PolaCzek jest realizowany, aby:
Przełamywać stereotypy i uprzedzenia dotyczące sąsiadów zza granicy,
Zwiększać motywację lokalnych społeczności do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym,
Zaoferować nowe możliwości i szanse w obszarach przygranicznych, które wiodą nierówny
bój z dużymi miastami,
Stworzyć grupę młodzieży, która będzie realizować swoje działania w pograniczu w partnerstwie z sąsiadami zza granicy,
Wspierać szkoły w edukacji odpowiedzialnych obywateli i obywatelek Euroregionu, którzy
będą otwarci na to co „inne” i odpowiedzialni za swój region.

PolaCzkowy kalendarz:

KTO?
Jakie są grupy docelowe projektu?
Studenci pedagogiki i nauk społecznych z Wrocławia i Liberca. Co roku w projekcie uczestniczy 20 osób. Studenci biorącą udział w szkoleniu a następnie prowadzą warsztaty i przygotowują wystawę.
Uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych z Jeleniej Góry, Zgorzelca, Kowar, Świdnicy, Frydlandu, Jablonca nad Nisou, Liberca, Harrachowa uczestniczący w warsztatach prowadzonych przez studentów.
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POLÁCZEK – PROČ, PRO KOHO
PoláCzek – vznikl roku 2009 a v roce 2010 se dočkal své 2. edice. Projekt položil základ pro
dlouhodobou spolupráci v oblasti práce s mládeží v západní části česko-polského pohraničí.
Jaké jsou cíle projektu?
Co jsme použili, abychom cílů dosáhli?
Komu je projekt určen?

PROČ?
Cílem projektu PoláCzek bylo a bude podporovat a podněcovat spolupráci (se zvláštním zaměřením na vzájemný kontakt mezi mládeží) v česko-polském příhraničí pomocí pořádání
školení a workshopů, které podporují vzájemné porozumění a poznávání mezi „sousedy“.
PoláCzek vznikl, aby:
Nabourával naše stereotypy a předsudky o sousedech za hranicí.
Podporoval motivaci účastníků k aktivnímu zapojení do veřejného života.
Nabízel nové možnosti a příležitosti v příhraniční oblasti, která vede nerovný boj s vnitrozemím.
Vytvořil skupinu mládeže, která bude vytvářet své aktivity v příhraničí v mezinárodním partnerství.
Podporovat školy ve vzdělávání občanů Euroregionu, kteří budou otevření k „cizímu“prvku
a budou odpovědní za svůj kraj.

PoláCzkův kalendář:
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JAK?
Jakým způsobem se snažíme dosáhnout výše zmíněných cílů? Pořádáme, provádíme:
Školení pro ty, kteří mají velký potenciál předat svojí zkušenost dál. Tedy pro studenty z Vratislavi a Liberce, učitele, pracovníky s mládeží a vzdělavatele.
Workshopy pro žáky ze Severních Čech a polského Dolního Slezska prováděné účastníky
školení.
Výstavy, které interaktivně představují česko-polské sousedství.
Výzkumy postojů žáků a studentů z pohraničí ke svým sousedům za hranicí.
KDO?
Projekt je zaměřen na:
Studenty pedagogiky a humanitních oborů z Vratislavi a Liberce. Každoročně se projektu zúčastní 20 osob. Studenti absolvují školení a poté provádějí workshopy a pořádají výstavu.
Žáky ze základních a středních škol z Jelenie Góry, Zgorzelce, Kowar,Świdnicy, Frýdlantu,
Jablonce nad Nisou, Liberce, Harrachova, kteří se účastní workshopů ve dených studenty.
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POLACZEK - SKA
Rezultaty prowadzonych przez nas w Euroregionie Nysa badań dotyczących postaw uczniów pozwoliły na identyfikację
kompetencji PolaCzka – osoby, która bierze udział w szkoleniu, a następnie jest multiplikatorem: prowadzi warsztaty po obu
stronach granicy promując polsko – czeskie sąsiedztwo.
W ten sposób powstało SKA – zestaw umiejętności (Skills), wiedzy (Knowledge) i postaw (Attitudes), na który składa się profil
PolaCzka.
Jaką nową wiedzę, umiejętności, postawy nabywa uczestnik projektu PolaCzek?
Wiedza
Z zakresu uczenia się międzykulturowego
Poznaje mechanizmy powstawania stereotypów i uprzedzeń
Poznaje czynniki tworzące kulturę określonej społeczności
Poznaje specyfikę kultury polskiej / czeskiej na wybranych przykładach zwyczajów, tradycji, norm, symboli
Poznaje teoretyczne koncepcje kultury i dialogu międzykulturowego
Z zakresu aktywnego obywatelstwa
Zdobywa wiedzę na temat korzyści wynikających z wolontariatu, możliwości rozwoju oferowanych przez organizacje pozarządowe, Programu Młodzież w Działaniu
Poznaje podstawy planowania procesu edukacyjnego w ramach warsztatu
Umiejętności
Komunikuje się w języku polskim / czeskim?
Oswaja się ze współpracą w międzynarodowym zespole.
Zdobywa umiejętność planowania, przygotowania, przeprowadzenia oraz ewaluacji warsztatu z zakresu edukacji międzykulturowej dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych
Ma możliwość odpowiedzenia sobie na pytania: Kim jestem? Co mnie kształtuje? Jak widzą mnie inni? Jak ja sam/a siebie
widzę?
Rozwija umiejętność krytycznego myślenia, kwestionowania uogólnień i uproszczeń, określania swojego zdania
Postawy
Jest otwarty na inność i różnorodność
Jest gotowy do przełamywania stereotypów
Jest zmotywowany do bycia aktywnym
Potrafi empatycznie podejść do problemów innych

Dlaczego PolaCzek w Waszej szkole?
Warsztaty PolaCzek prowadzimy w polsko – czeskich zespołach, w polsko – czeskim języku. W ofercie mamy metody dotyczące kultury i stereotypów oraz animacje językowe. Warsztaty mają różne warianty i skierowane są do uczniów w wieku 14 – 18.
Edukacja międzykulturowa i regionalna – stanowiąca podstawę realizowanych w ramach projektu PolaCzek warsztatów - pojawia się w nowej
podstawie programowej głównie w ramach wiedzy o społeczeństwie, geografii, historii.

8

POLÁCZEK – SKA
Výstupy výzkumu zaměřeného na postoje žáků k „sousedům“, které jsme v Euroregionu Nisa provedli, nám pomohli identifikovat kompetence PoláCzka. Tedy určit, jakou zkušeností by si měl učastník školení projít a co by se měl naučit tak, aby
později mohl vést workshopy na českých i polských školách a být dále aktivní v Euroregionu. Takto vzniklo tzv. SKA, tedy
popis dovedností (skills), znalostí (knowledge) a postojů (attitudes). A jaké nové znalosti, dovednosti a postoje si účastník
projektu Poláczek osvojí?
Znalosti
V oblasti interkulturního učení
Pozná mechanismy, které vytváří stereotypy a předsudky
Pozná atributy, které tvoří kulturu
Pozná charaktery polské/české kultury na vybraných příkladech zvyků, tradic, norem a symbolů
Pozná teoretické koncepce kultury a interkulturního dialogu
V oblasti výchovy k občanství
Získá znalosti o přínosech dobrovolnictví, možnostech rozvoje nabízených neziskovým sektorem a programem Mládež
v Akci
Naučí se základy plánovacího procesu pro vytvoření vzdělávací aktivity (workshopu)
Dovednosti
Získá základ pro komunikaci v polském/českém jazyku
Osvojí si způsoby pro práci v mezinárodním týmu
Získá dovednosti pro plánování, přípravu, provedení a vyhodnocení workshopu na téma interkulturního učení pro žáky
posledních ročníků základní školy a studenty středních škol.
Dokáže si odpovědět na otázky: Kdo jsem? Co mě určuje? Jak mě vidí jiní? Jak vidím sám sebe?
Využívá principy kritického myšlení, zpochybňuje zobecňování a zjednodušování, dokáže jasně argumentovat a vysvětlit
svůj názor
Postoje
Je otevřený/á k jinakosti a různorodosti
Je připraven/a „potkat“ své předsudky
Je motivován/a k angažovanosti ve svém okolí
Empaticky vnímá problémy jiných

Proč by měl být PoláCzek ve (Vaší) škole?
Workshopy PoláCzek provádíme v česko-polském týmu v česko-polském jazyku tak, aby učení bylo co nejvíce propojené s realitou.
V nabídce máme metody zaměřené na poznání jazyka, poznání kultury a vnímání stereotypů a předsudků. Workshopy jsou v různých variacích zaměřeny na žáky 14-18 let.
Workshopy jsou navázány na vzdělávací oblasti RVP. PoláCzkovské workshopy rozvíjí klíčové kompetence z následujících oblastí:
Jazyk a jazyková komunikace; Člověk a jeho svět; Člověk a společnost. A dále z následujích průřezových témat: Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech; Multikulturní výchova; Osobnostní a sociální výchova.
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POLACZEK - EDYCJA 2009

POLÁCZEK - EDICE 2009

4-11 maja 2009, Kowary (PL)
SZKOLENIE
Integracja grupy
Nasza tożsamość, historia, język; stereotypy; Wieczór międzykulturowy; Metody edukacji międzykulturowej
Przygotowanie warsztatów w grupach
Warsztaty w szkołach średnich w Kowarach i Jeleniej Górze
Ewaluacja warsztatów
Przygotowanie kolejnych warsztatów do realizacji w maju
i czerwcu
Ewaluacja szkolenia i wspólne świętowanie

4.–11. května 2009, Kowary (Polsko)
ŠKOLENÍ
Integrace skupiny
Naše identita, historie, jazyky a stereotypy
Interkulturní večer
Metody interkulturního učení
Připrava workshopů ve skupinách
Workshopy na školách v Kowarech a Jelenie Górze
Vyhodnocení workshopů
Příprava na workshopy na květen a červen
Vyhodnocení školení a oslava

Maj – czerwiec 2009
WARSZTATY W SZKOŁACH
Warsztaty prowadzone przez uczestników szkolenia w zespołach polsko – czeskich w szkołach średnich i gimnazjach (Zgorzelec, Harrachov, Frýdlant, Jablonec nad Nisou)

Květen – červen 2009 (Čechy/Polsko)
WORKSHOPY VE ŠKOLÁCH
Workshopy vedené v česko-polsých skupinách účastníků
školení na základních a středních školách ve Zgorzeleci,
Harrachově, Frýdlantu a Jabloneci nad Nisou.

2-3 czerwca 2009, Hejnice (CZ)
SPOTKANIE EWALUACYJNE
Ewaluacja warsztatów
Przygotowania do wystawy
Plany na przyszłość

2.–3. června 2009, Hejnice (Čechy):
VYHODNOCOVACÍ SETKÁNÍ
Vyhodnocení workshopů
Příprava výstavy
Plánování budoucích aktivit

28 sierpnia, Wrocław (PL)
WYSTAWA
Otwarcie wystawy

28. srpna, Vratislav (Polsko):
VÝSTAVA
Otevření výstavy

10 warsztatów
9:59 minut
naszego filmu
148 uczniów
wzięło udział
w warsztatach

1 nowa strona
internetowa
4 metody
1 wystawa

Pierwsza edycja projektu dofinansowana była przez Fundusz Wyszehradzki i Program Młodzież w Działaniu. Wiele działań
możliwych było dzięki wolontarystycznej pracy wolontariuszek, wolontariuszy i członków Centrum Inicjatyw UNESCO i LOS.
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10 workshopů

1 založený web

9:59 minut
našeho filmu

4 metody
148 žáků se

aktivně zúčastnilo
workshopů

1 výstava

WRAŻENIA UCZESTNIKÓW - POLACZEK 2009

DOJMY ÚČASTNÍKŮ – POLÁCZEK 2009

Agata
Od dawna szukałam możliwości współdziałania z innymi młodymi ludźmi
na rzecz dialogu międzykulturowego, ale nie wiedziałam od czego zacząć.
Kiedy przeczytałam ogłoszenie o projekcie, poczułam że to będzie strzał
w dziesiątkę - tematyka edukacji międzykulturowej i społeczeństwa obywatelskiego trafiła w moje zainteresowania. Na szkoleniu w Kowarach poznałam wspaniałych ludzi i udało nam się zrobić razem coś naprawdę dobrego. Zdecydowałam, że moją przyszłość chcę związać z trzecim sektorem.

Agáta
Vždycky jsem hledala možnosti spolupráce s jinými mladými lidmi na téma
mezikulturního dialogu, ale nevěděla jsem, kde začít. Když jsem četla
o tomto projektu, cítila jsem, že to bude přesně ono – tématika mezikulturního vzdělávání a občanské společnosti je to, o co jsem se vždy zajímala. Na školení v Kowarech jsem poznala skvělé lidi a měli jsme možnost
vytvořit něco skutečně dobrého. Rozhodla jsem se, že v budoucnu chci
spolupracovat s neziskovými organizacemi.

Tonda
PolaCzek był dla mnie życiowym przełomem. Spotkałem nowych przyjaciół,
znalazłem narzeczoną, zdobyłem nowe doświadczenia, które już niejednokrotnie wykorzystałem podczas mojej nauczycielskiej praktyki. Jako bonus,
i to nie mniej znaczący, otworzyły się przede mną wielkie drzwi z nowymi
możliwościami dla samorealizacji i pracy w sektorze non profit, o czym zawsze marzyłem. Z pewnością zmieniłem też swoje poglądy o Polakach.

Antonín
Poláczek pro mě byl ve své podstatě životním zlomem. Potkal jsem tam
nové přátele, našel snoubenku a získal nové zkušenosti, které jsem už
mnohokrát zužitkoval ve své učitelské praxi. Jako bonus, a to ne méně
významný, se mi navíc otevřely obrovské dveře s novými možnostmi pro
vlastní seberealizaci a práci v neziskovém odvětví, což jsem si vždycky
přál. Samozřejmostí je pak fakt, že se mi změnil pohled na Poláky.

Magda
Wzięcie udziału w programie PolaCzek było dla mnie bardzo interesującym
doświadczeniem. Była to okazja do wzajemnego poznania się i przełamania stereotypów. W przyjemny sposób dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy o społeczeństwie, kulturze i historii Czech. Dzięki prowadzeniu warsztatów w szkołach uzmysłowiłam sobie, że dzięki takim zajęciom
możemy kształtować bardziej otwarte postawy młodych ludzi.

Magda
Účast v programu PoláCzek pro mě byla velmi zajímavá zkušenost. Byla
to příležitost, abychom se vzájemně poznali a zničili stereotypy. Příjemným
způsobem jsem se dozvěděla spoustu věcí o české společnosti, kultuře
a dějinách. Díky workshopům ve školách jsem si uvědomila, že tímto způsobem můžeme více ovlivnit postoj mladých lidí.

První edice projektu byla spolufinancována Visegrádským Fondem a programem Mládež v Akci. Mnoho
aktivit bylo uskutečněno díky dobrovolné práci členů a dobrovolníků Centrum Inicjatyw UNESCO a LOS.
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POLACZEK W SZKOLE
Projektów nie robi się tylko dla samych projektów, ale po to by przynosiły nowe doświadczenia
dla ich uczestników, a też dla otoczenia w którym uczestnicy żyją. Podczas pierwszej edycji
PolaCzka pojawił się pomysł inicjatywę o nazwie: PolaCzek w Szkole. Była ona realizowana
przez czwórkę uczestników pierwszej edycji: Weronikę, Magdę, Monikę i Damiana. W ramach
projektu miały miejsce warsztaty w szkołach w Libercu i Zgorzelcu. Wystawa pokazująca historię projektu, wzbogacona zostala o informację na temat kolejnych kroków została otwarta
w Libercu w V-klubie.

POLÁCZEK VE ŠKOLE
Projekty se nedělají pro projekty, ale pro to, aby přinesly novou zkušenost pro účastniky projektu, ale i pro okolí, ve kterém účastníci žijí. Na první edici PoláCzka volně navázala iniciativa
nesoucí název PoláCzek we Szkole. Iniciativa byla vedena 4 účastníky první edice projektu:
Veronikou, Magdou, Monikou a Damiánem. V rámci projektu proběhly workshopy v Liberci
a ve Zgorzelci. Výstava zobrazující příběh projektu byla obohacena o informace z nově provedených workshopů a upravena pro otevření v Liberci v klubu mládeže V-klub.

1 października 2009
Przygotowanie w V-klubie w Libercu

1. října 2009
Příprava ve V-Klubu v Liberci

Warsztaty:
Szkoła Podstawowa Lesni w Libercu

Workshopy:
Základní škola Lesní v Liberci

Szkoła Podstawowa Jabloňová w Libercu

Základní škola Jabloňová v Liberci

Szkoła Podstawowa Ostašov w Libercu
		

Základní škola Ostašov v Liberci

Wyższa Szkoła Zawodowa Międzynarodowego Handlu oraz Szkoła Handlowa w Jabloncu
nad Nysą

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci
nad Nisou

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im.
Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
im. Górników i Energetyków Turowa
w Zgorzelcu

Wystawa w V-klubie w Libercu
Ewaluacja Wystawy i Warsztatów

10 warsztatów
5 szkół

208 uczestników
4 prowadzących
1 wystawa

Pierwsza edycja projektu dofinansowana była przez Fundusz Wyszehradzki i Program Młodzież w Działaniu. Wiele działań
możliwych było dzięki wolontarystycznej pracy wolontariuszek, wolontariuszy i członków Centrum Inicjatyw UNESCO i LOS.
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Výstava ve V-klubu v Liberci
Vyhodnocení workshopů a výstavy
28 února 2010

10 workshopů
5 škol

208 účastníků
4 lektoři
1 výstava

WRAŻENIA INICJATORÓW POLACZKA W SZKOLE

DOJMY INICIÁTORŮ POLÁCZKA WE SZKOLE

Monika
Podczas warsztatu zaskoczyło mnie to, że mimo małej odległości pomiędzy Polską a Czechami, uczniowie z Czech dużo o Polakach nie wiedzieli.
Myślę, że dzięki uczestnictwu w naszych warsztatach uczniowie poszerzyli
swoją wiedzę, a także zainteresowanie sąsiadami zza granicy. Okazało się
też, niestety, że uczniowie przykładają dużą wagę do negatywnych uprzedzeń, które mają. Przede wszystkim dlatego, że wielu z nich nie spotkało się
nigdy z Polakami. Myślę, że możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami z Polski pomogłaby przełamać niektóre stereotypy.

Monika
Během workshopů mě překvapilo, že i přes malou vzdálenost, která je mezi Polskem
a Českou republikou, toho čeští studenti o Polácích moc nevědí. Pevně doufám, že
díky našim workshopům si účastníci rozšíří své znalosti a pomůžeme ke zvýšení zájmu
o sousedy za hranicemi. Bohužel se také ukázalo, že studenti přikládají velký význam
negativním předsudkům, které mají. A to i přesto, že mnoho z nich se s Poláky nikdy
nesetkalo. Myslím si, že možnost osobního kontaktu se studenty z Polska by pomohla
překonat alespoň některé předsudky.

Veru
Już pierwsze warsztaty podczas projektu PolaCzek – Jesteśmy sousede pokazały, że temat polsko – czeskich relacji, wzajemnych uprzedzeń
i wspólnego języka jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich ciekawy i ubogacający. Dlatego bardzo mnie cieszyło to, że będziemy kontynuować warsztaty w ramach projektu PolaCzek w szkole. Główną mocną stroną naszych warsztatów była obecność edukatora z Polski, to też
potwierdzili uczniowie podczas krótkich ewaluacji warsztatu. Bezpośredni
kontakt z Polakiem pomógł im zmienić zdanie na temat sąsiadów zza granicy.

Veru
Už první workshopy během projektu PoláCzek – Jesteśmy sousedé naznačily, že téma
polsko-českých vztahů, vzájemných předsudků a společného jazyka je pro studenty
základních a středních škol zajímavé a obohacující. Proto jsem s nadšením přivítala,
že ve workshopech budeme pokračovat i dál v rámci projektu Poláczek ve škole. Hlavní devízou našich workshopů byla přítomnost lektora z Polska, jak potvrdili i studenti
v závěrečných reflexích. Osobní kontakt s Polákem jim pomohl upravit si vnímání a pohled na sousedy za hranicemi.

Magda
Warsztaty były dla mnie na początku wielką niewiadomą, a też jednym
z największych wyzwań. Miałam szczęście, że miałam doskonałych trenerów, którzy nauczyli mnie jak prawidłowo należy warsztat przygotować i przeprowadzić. Warsztaty, w których uczestniczyłam ubogaciły mnie w wielu
kierunkach – jak organizować pracę grupy młodych ludzi, nie bać się do
nich mówić, umieć ich przekrzyczeć, co było w wielu przypadkach problemem. Myślę, że podczas warsztatu uczniowie zyskali przede wszystkim
nowe wiadomości o Polsce, bezpośredni kontakt z Polką / Polakiem, mogli
poćwiczyć język polski z osobą, dla której jest to język ojczysty.

Magda
Workshopy pro mě byly zpočátku jedna velká neznámá. A zároveň jedna z velkých
výzev. Měla jsem štěstí na vynikající lektory, kteří mě naučili, jak workshopy správně
vymyslet a zrealizovat. Workshopy, kterých jsem se zúčastnila, mě obohatily v mnoha
směrech - vést skupinku mladých lidí, nebát se před nimi mluvit či umět je překřičet,
což byl v mnoha případech problém. Myslím si, že si účastníci z workshopů odnesli
nové vědomosti o Polsku, přímý kontakt s Polkou/Polákem a vyzkoušení si polštiny s
rodilým mluvčím.

PolaCzek we Szkole byl spolufinancován Fondem pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec.
Mnoho aktivit bylo uskutečněno díky dobrovolné práci členů a dobrovolníků Centrum Inicjatyw UNESCO a LOS.
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POLACZEK – EDYCJA 2010

POLÁCZEK EDICE 2010

31.10 – 5.11 2010, Kryštofovo Údolí (CZ)
SZKOLENIE
Integracja grupy
Nasza tożsamość, historia, język; stereotypy
Wieczór międzykulturowy
Metody edukacji międzykulturowej
Jak zaplanować warsztat edukacyjny?
Przygotowanie warsztatów w grupach
Warsztaty w szkołach podstawowych i średnich
w Libercu
Ewaluacja warsztatów
Przygotowanie wystawy
Ewaluacja szkolenia i wspólne świętnowanie

31.10.–5.11. 2010, Kryštofovo Údolí (Čechy)
ŠKOLENÍ
Integrace skupiny
Naše identita, historie, jazyky a stereotypy
Interkulturní večer
Metody interkulturního učení
Jak vytvořit vzdělávací workshop?
Připrava workshopů ve skupinách
Workshopy na základních a středních školách v Liberci
Vyhodnocení workshopů
Přípravy výstavy
Vyhodnocení školení a oslava

5.11.2010, Liberec (CZ)
WYSTAWA
Otwarcie wystawy

5. 11. 2010
VÝSTAVA
Obnovené otevření výstavy ve V-Klubu v Liberci
Listopad – prosinec 2010
WORKSHOPY VE ŠKOLÁCH
Workshopy vedené v česko-polských skupinách
účastníků školení na základních a středních školách
ve Zgorzeleci, Harrachově, Frýdlantu a Jabloneci
nad Nisou.

Listopad - grudzień 2010
WARSZTATY W SZKOŁACH
Warsztaty prowadzone przez uczestników szkolenia w zespołach polsko – czeskich w szkołach
średnich i gimnazjach (Zgorzelec, Harrachov,
Frýdlant, Jablonec nad Nisou)

55 hostů na otevření výstavy

55 gości na otwarciu wystawy
4 scenariusze
warsztatów

4 vytvořené metody
workshopů

208 uczestników
warsztatów
w pograniczu

208 účastníků
workshopů
v pohraničí

1 wystawa
Youtube channel

Druga edycja projektu dofinansowana była przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wiele działań
możliwych było dzięki wolontarystycznej pracy wolontariuszek, wolontariuszy i członków Centrum Inicjatyw UNESCO i LOS.
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1 výstava
Youtube channel

WRAŻENIA UCZESTNIKÓW – POLACZEK 2010

DOJMY ÚČASTNÍKŮ – POLÁCZEK 2010

Justyna
Dzięki uczestnictwu w projekcie miałam okazję odświeżyć umiejętności współpracy w grupie oraz prowadzenia warsztatów. Ciekawostką jest,
że praca z rodakami wcale nie musi być łatwiejsza niż z obcokrajowcami ;).
Przekonałam się też, że język czeski jest nie tylko zabawny, ale również
piękny, bogaty i wart nauki. Dzięki temu świat nieco się „zmniejszył“ i zdaje
mi się bardziej osiągalny. Jeśli potrzebujesz motywacji do nauki języka,
poszukujesz dróg swojego rozwoju lub po prostu lubisz poznawać innych,
PolaCzek jest tym, czego szukasz!

Justyna
Díky účasti na projektu jsem měla možnost si osvěžit mé znalosti o spolupráci ve skupině a provádění workshopů. Je zajímavé, že práce s krajany není nutně jednodušší
než práce s cizinci. Rovněž jsem objevila, že čeština není pouze srandovní, ale je také
pěkná, bohatá a stojí za naučení se. Díky tomu se mi svět zase o něco zmenšil a zdá
se mi víc dosažitelný.
Pokud potřebuješ motivaci k učení se jazyka, najít cestu svého rozvoje, nebo jen chceš
poznat jiné, PoláCzek je to, co hledáš!

Denisa
Projekt PolaCzek dla mnie to zdobycie nowych doświadczeń, które mogliśmy zastosować w praktyce w czasie warsztatów, wypracowanych
wspólnie z Polakami. To również wprowadzenie do polskiej kultury, tradycji
i zwyczajów. Wysiłki w celu wyeliminowania uprzedzeń, z którymi ludzie przychodzili do PolaCzka. Pozyskiwanie nowych informacji poprzez edukację
pozaformalną. Mogę powiedzieć, że poznałam Polaków i ich sposób życia
lepiej niż dowiedziałabym się z Internetu. PolaCzek bardzo mnie wzbogacił.

Denisa
Projekt PoláCzek pro mě znamená získání nových zkušeností, uplatnění získaných dovedností v praxi a ve worskshopech, které jsme spolu s Poláky vytvářeli, seznámení se
s polskou kulturou, tradicemi, zvyky a snažení se o odstranění předsudků, se kterými
lidé přijeli na PoláCzka. V neposlední řadě mi umožnil získat nové informace pomocí
neformálního vzdělávání. Mohu říci, že jsem se dozvěděla více o Polsku a jejich způsobu života, než kdybych si o Polsku přečetla na nějakém webu. Projekt PoláCzek mě
obohatil.

Eva
PolaCzek na początku oznaczał dla mnie głównie okazję do poznania Polaków i ich kultury, historii i stylu życia. A potem okazało się, że projekt sięga jeszcze głębiej i że chodzi o poznawanie nowych ludzi, ale i samego
siebie, o przełamywanie barier językowych i stereotypów. PolaCzek był dla
mnie tygodniem spędzonym w gronie osób kreatywnych i pomysłowych.
Dał mi szansę na zmienienie czegoś w relacjach Polaków i Czechów,
przyczynić się do ich wzmocnienia.

Eva
PoláCzek pro mě nejdřív znamenal prostě možnost blíže se seznámit s Poláky, jejich
kulturou, historií a životním stylem. Pak jsem ale zjistila, že celý projekt jde hlouběji, že
je o poznávání nových lidí i sama sebe, boření jazykových bariér i vzájemných stereotypů. PoláCzek pro mě znamenal týden strávený ve skvělé společnosti s kreativními
lidmi a nejen to. Dal nám šanci něco na vztahu Poláků a Čechů změnit a podílet se na
jeho posílení.

Druhá edice projektu byla spolufinancována Ministerstvem zahraničí Polské republiky. Mnoho aktivit
bylo uskutečněno díky dobrovolné práci členů a dobrovolníků Centrum Inicjatyw UNESCO a LOS.
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PolaCzek – stereotypy wokół nas

co myśli

Refleksja nad stereotypami, które mamy na temat sąsiadów
zza granicy.
Poznanie przez uczestników mechanizmu działania stereotypów, ich źródeł oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

5 flipchartów
markery

stereotypy,
edukacja międzykulturowa

Minimalnie 8,
optymalnie
20–24 osoby

60 – 80 min

co robi

co jest dla
niego ważne
co go otacza
jaki jest

(załącznik 1)

Instrukcje krok po kroku
Przygotowanie:
Narysuj na flipcharcie model PolaCzka (wg wzoru z załącznika 1).
Instrukcje krok po kroku:
1.Wyjaśnij uczestnikom, że podczas ćwiczenia będziemy rozmawiać o stereotypach, które
pojawiają się w naszych krajach na temat Czechów i Polaków.
2.Zadaniem uczestników jest narysowanie Polaka lub Czecha według wizerunku jaki ich zdaniem ma on w danym kraju. Uczestnicy mają wykorzystać model i zapisać na nim: „co jest
dla niego ważne“, „co robi“, „co go otacza“, „co myśli“, „jaki jest“. Odpowiadając na pytania
powinni posługiwać się symbolami/rysunkami, by odpowiedzi były łatwe do zrozumienia.
3.Podziel uczestników na 4 grupy: 2 grupy polskie i 2 grupy czeskie. Odpowiednio w ramach
zespołów narodowych: jedna grupa czeska rysuje Polaka, druga Czecha. Podobnie - jedna
grupa polska rysuje Polaka, a druga Czecha. Rozdaj uczestnikom markery i flipcharty.
4.Praca w grupach (30 min).
5.Poproś uczestników o zaprezentowanie rezultatów. W prezentacjach należy uwzględnić
czas na pytania / reakcje pozostałych uczestników (20 min).
6.Przeprowadź dyskusję podsumowującą (20 min).
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Dyskusja podsumowująca
1.Czy trudno było narysować stereotypowy portret Polaka/Czecha?
2.Czy trudniej było narysować sąsiada czy siebie?
3.Czy coś was zaskoczyło?
4.Czym kierowaliście się rysując portrety?
5.Czy myślicie, że to co pojawiło się na plakatach to prawda?
6.Skąd biorą się stereotypy? Jakie są ich źródła?
7.Co możemy zrobić, żeby stereotypy nie prowadziły do dyskryminacji?
Wskazówki i komentarze
Ćwiczenie można przeprowadzić zarówno w grupie polsko – czeskiej, jak i w grupie tylko polskiej bądź tylko czeskiej. Wtedy polecamy zaprosić na warsztat studenta Erasmusa bądź wolontariusza Wolontariatu Europejskiego z danego kraju, który może – szczególnie w dyskusji
podsumowującej - ustosunkować się do prawdziwości pojawiających się stereotypów.
Dyskusja zamykająca ćwiczenie ma kluczowe znaczenie w realizacji celów edukacyjnych.
Dlatego by zminimalizować problemy językowe zalecamy by w przypadku grupy dwujęzycznej pytania zapisać na osobnych kartkach A4 w obu językach.

o čem přemýšlí

co dělá

Co je pro něj/ní
nejdůležitější
co jí/ho
obklopuje

PoláCzek – Stereotypy kolem nás
Reflexe stereotypů, které máme k našim sousedům za hranicí.
Seznámení se s fungováním stereotypů, jejich původem a způsoby, jak se stereotypy pracovat.

Flipchartové
papíry x 5
Fixy

Osobní identita,
interkulturní učení

Minimálně 8,
ideální počet 20-24

60 - 80 minut

jaký/á je

(příloha 1)

Instrukce krok po kroku
Příprava:
Předkreslete si na flipchart/tabuli model PoláCzka (viz příloha 1).
Aktivita:
1.Vysvětlete účastníkům, že během aktivity budeme diskutovat o stereotypech týkajících se
Čechů/Češek a Poláků/Polek, které se v našich zemích objevují.
2.Úkolem účastníků je nakreslení Poláka/Polky nebo Čecha/Češky podle toho, jak si oni myslí, že jsou vnímáni v dané zemi. Svoji postavu kreslí podle vámi představeného modelu
PoláCzka a ke kresbě dopíší: „Co je pro něho/ní nejdůležitější“, „co dělá“, „co jí/ho obklopuje“, „o čem přemýšlí“, jaký/á je“. Při odpovídání na otázky by text měli doplňovat o symboly
a obrázky.
3.Rozdělte skupinu účastníků na 4 skupiny: 2 skupiny polské a 2 skupiny české. V národních
skupinách: jedna skupina z Čech kreslí Poláka a druhá Čecha. Stejně tak jedna polská skupina kreslí Poláka a druhá Čecha. Účastníkům rozdejte flipchartové papíry a fixy.
4.Práce ve skupinách. (30 min)
5.Vyzvěte účastníky, aby prezentovali své výsledky. Během prezentace dejte také prostor pro
otázky/reakce dalších účastníků. (20 min)
6.Proveďte závěrečnou diskusi podle otázek níže.(20 min)

Závěrečná diskuse („debriefing“)
1.Bylo těžké nakreslit zadaný portrét založený na stereotypech kolem nás?
2.Bylo těžší nakreslit sebe sama nebo souseda?
3.Překvapilo vás něco během diskuse, kreslení nebo prezentací?
4.Co vás vedlo k nakreslení a popsání těchto plakátů?
5.Myslíte si, že to, co je na našich plakátech, je pravda?
6.Kde se stereotypy berou? Jak vznikají (z jakých zdrojů)?
7.Co můžeme udělat, aby stereotypy nevedly k diskriminaci?
Tipy a komentáře
Aktivitu je možné uskutečnit v česko-polské skupině, ale také jen české, nebo polské skupině.
V tomto případě doporučujeme na aktivitu pozvat Poláka/Čecha, např. studenta/ku Erasmu
nebo dobrovolníka EDS (Evropské dobrovolné služby). Tato osoba může (především během
závěrečné diskuse) napomoci při vnímání zmíněních stereotypů.
Závěrečná diskuse je klíčovým momentem ve vzdělávacím procesu cvičení - abyste minimalizovali potencionální problémy s dvojjazyčností, doporučujeme otázky napsat na papíry A4.
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Moja tożsamość jak cebula
Refleksja nad tożsamością jednostki, aby lepiej zrozumieć siebie, swoje otoczenie oraz to, co na nas wpływa.

tożsamość, uczenie
się międzykulturowe

90 minut

Kartki A4 (po jednej dla
każdego uczestnika)
Duże arkusze, flipcharty
(po 1 na 6 uczestników)
Markery
16 bądź więcej,
idealnie 24 osoby

cechy, które zyskaliśmy w procesie socjalizacji,
i które można zmienić
cechy, którymi charakteryzujemy się od urodzenia, bądź które nabyliśmy później, i które
bardzo trudno zmienić

to, czym charakteryzujemy się od urodzenia
i czego nie możemy zmienić

(załącznik 1)

Instrukcje krok po kroku
Przygotowanie
Narysuj model cebuli (na tablicy bądź fllipcharcie) z trzema warstwami, opisany według wzoru
(załącznik 1), a w każdej z warstw napisz:
a.w środku – to, czym charakteryzujemy się od urodzenia i czego nie możemy zmienić,
b.w drugiej warstwie – cechy, którymi charakteryzujemy się od urodzenia, bądź które nabyliśmy później, i które bardzo trudno zmienić,
c.w trzeciej warstwie – cechy, które zyskaliśmy w procesie socjalizacji i które można zmienić.
Ćwiczenie krok po kroku
1.Przedstaw uczestnikom koncepcję metaforycznego widzenia tożsamości jako cebuli, wykorzystując narysowany uprzednio model (5 minut).
2.Rozdaj uczestnikom kartki A4 i długopisy, mówiąc, że ich zadaniem jest narysowanie swoich własnych warstw cebuli według zaprezentowanego wzoru (15 – 20 min).
3.Poproś uczestników, żeby dobrali się w pary i przedstawili sobie nawzajem swoje cebule
oraz postarali się znaleźć podobieństwa (15 min).
4.Poproś uczestników, by stworzyli grupy 6 osobowe poprzez łączenie trzech par. Ich zadaniem będzie narysowanie na flipcharcie wspólnej cebuli (15 – 20 min).
5.Poproś poszczególne grupy, by zaprezentowały swoje cebule (max 4 min na jedną prezentację, razem 16 min).
6.W całej grupie (siedząc w kręgu) przeprowadź dyskusję podsumowującą (20 min).
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Dyskusja podsumowująca
1.Narysowanie swojej indywidualnej cebuli - jakie było? Łatwe, trudne..?
2.Czym kierowaliście się określając najważniejsze części waszej tożsamości? Dlaczego są
one ważne?
3.Jak wybraliście wspólne charakterystyki do waszej wspólnej cebuli w małych grupach?
4.Jak ważne są dla Ciebie cechy, które są w środku? Jak bardzo wpływają na twoje życie?
5.Co ma największy wpływ na trzecią warstwę?
6.Czy jest różnica w tym jak ty widzisz siebie, a jak widzą ciebie inni? Jaka?
7.Kto określa to „kim jesteś“? Ty czy twoje otoczenie?
Wskazówki i komentarze
Na początek można pokazać krótką (1 min) scenę z filmu Shrek: „Onions have layers – Ogres
have layers (dostępne na YouTube http://www.youtube.com/watch?v=kZnztwiWZo4 )
Jako wprowadzenie do ćwiczenia można też wykorzystać przekrojoną cebulę, dlatego że
węch jest jednym z najważniejszych zmysłów.
Ćwiczenie może wywołać wśród uczestników wspomnienia trudnych chwil, z których jako prowadzący możemy sobie nie zdawać sprawy. Należy nie wywierać presji i uszanować, jeżeli
ktoś nie chce dzielić się swoimi refleksjami z innymi.
Dyskusja zamykająca ćwiczenie ma kluczowe znaczenie w realizacji celów edukacyjnych,
dlatego by zminimalizować problemy językowe zalecamy by pytania do niej zapisać na osobnych kartkach A4 w obu językach.

Cibule mé identity
charakteristiky získané později, které je možné
změnit

Reflexe osobní identity jednotlivce pro pochopení sebe a svého okolí, které jej ovlivňuje.

Papíry A4 (jeden pro účastníka)
Flipchartové papíry
(1x na 6 účastníků)
Fixy

Osobní identita,
interkulturní učení

16 a více,
24 ideální počet

charakteristiky, které máte od narození nebo
jste je získali později a je těžké je změnit

90 minut

charakteristiky, které máte od narození a je
(téměř) nemožné je změnit

(příloha 1)

Instrukce krok po kroku
Příprava:
Předkreslete si cibuli(doporučujeme napsat na tabuli/flipchart) se 3 vrstvami; každou vrstvu
popište (viz obrázek 1 s legendou):
1.střed – charakteristiky, které máte od narození a je (téměř) nemožné je změnit
2.druhá vrstva – charakteristiky, které máte od narození nebo jste je získali později a je těžké
je změnit
3.třetí vrstva – charakteristiky získané později, které je možné změnit
Aktivita
1.Představte účastníkům koncept identity jako metaforu cibule. 5 minut
2.Rozdejte účastníkům papíry a tužky a sdělte jim, že jejich úkolem je vytvořit si vlastní cibuli
podle vzoru. Nechte účastníky 15 -20 minut přemýšlet a tvořit.
3.Požádejte účastníky, aby vytvořili dvojice a navzájem si představili své cibule a hledali společné podobenství. Diskusi nechte plynout 15 minut.
4.Požádejte účastníky, aby vytvořili šestice ze 3 párů a nakreslili jednu společnou cibuli. Každé skupině dejte 1 flipchartový papír s fixy a opět účastníkům dejte 15 minut na diskusi
a kresbu.
5.Požádejte účastníky, aby jeden zástupce šestice v maximálně 4 minutách představil vytvořenou cibuli. 16 minut.
6.V celé skupině (sedící v kruhu) proveďte závěrečnou diskusi. 20 minut.

Závěrečná diskuse („debriefing“)
1.Jaké bylo vytváření své osobní „cibule“ (těžké, lehké...)?
2.Jak sis vybral/a nejdůležitější části tvojí osobnosti/identity? Proč jsou důležité?
3.Jak jste si vybrali společné charakteristiky „cibule“ ve skupině?
4.Cítíte se, že jste reprezentováni ve společné „cibuli“?
5.Jak důležité jsou charakteristiky v samotném středu pro tvůj život?
6.Co nejvíce ovlivňuje 3. vrstvu?
7.Je rozdíl v tom, jak ty vidíš sebe a jak tě vidí jiní?
8.Kdo určuje „kdo jsi“? Ty, nebo tvoje okolí?
Tipy a komentáře
Na začátek je možné ukázat minutovou scénu z filmu Shrek – „Onions have layers – Olgers
have layers“ (naleznete na YouTube http://www.youtube.com/watch?v=kZnztwiWZo4 )
Protože čich je jeden z nejsilnějších vjemů, je také možné použít pro uvedení cvičení / skupinovou práci opravdovou cibuli k podpoře celé metafory.
Na závěr se také můžete optat účastníků, zda je součástí jejich identity „Já Evropan/ka“.
Aktivita může být pro některé účastníky momentem k připomenutí těžkých chvil v životě, proto
je potřeba, aby na to vedoucí cvičení pamatoval a nevytvářel na tyto účastníky zbytečný tlak.
Závěrečná diskuse je klíčovým momentem ve vzdělávacím procesu cvičení - abyste minimalizovali potencionální problémy s dvojjazyčností, doporučujeme otázky napsat na papíry A4.

www.4euroregion.eu 19

Polsko-czeska oś czasu
Poszerzenie wiedzy uczestników na temat historii swoich sąsiadów.
Znalezienie elementów wspólnych oraz różnych w historii Polski i Czech.
Refleksja nad znaczeniami przypisywanymi różnym wydarzeniom his-

Taśma malarska
Markery i długopisy
Kartki A4 w 2 kolorach (po 1 dla każdego
uczestnika, min 8 kartek każdego koloru)
Białe kartki A5 (1 dla każdego uczestnika)

Poznanie historii z różnych perspektyw

Co najmniej 6
uczestników z Polski
oraz 6 z Czech

torycznym oraz sposobem nauczania historii.

90-100 minut

Instrukcje krok po kroku
Przygotowanie:
Na podłodze naklej oś czasu przy użyciu taśmy malarskiej (bądź narysuj na tablicy). Na osi
zaznacz tylko początek i koniec, nie zapisuj na niej żadnych dat.
Przygotuj flipchart z instrukcjami z kroku 3.
Przygotuj kolorowe kartki A4 do podziału na grupy: dla uczestników czeskich- połowa kartek
koloru A i połowa koloru B, to samo dla polskich (np. jeżeli masz grupę 16 osobową: 4 Polaków powinno dostać kartki koloru A, a 4 koloru B, podobnie 4 Czechów – kartki koloru A, i 4
Czechów – kartki koloru B).
Instrukcje krok po kroku:
1.Wytłumacz uczestnikom, że będą wspólnie pracować nad polsko – czeską historią czasu.
Rozdaj wszystkim kartki A5, poproś by zastanowili się indywidualnie i na kartkach zapisali
swoje pomysły na to, jakie 4 wydarzenia i 4 postacie są ważne w historii ich kraju (5 min).
2.Przygotowane wcześniej kartki A4 w 2 kolorach rozdaj odpowiednio uczestnikom polskim
i uczestnikom czeskim. Osoby, które wylosowały kartki koloru A będą wybierały 4 ważne
postacie, osoby które wylosowały kartki koloru B – będą wybierały wydarzenia (5 min).
3.Zadaniem uczestników jest:
a.podzielić się swoimi pomysłami przedyskutować je i podjąć wspólną decyzję, które postacie / wydarzenia są najważniejsze i dlaczego,
b.zapisać na kartkach czas (datę, przedział czasowy), wydarzenie / postać oraz powód, dla
którego ma ona duże znaczenie w historii danego kraju,
c.grupy prezentujące wydarzenia mają za zadanie przygotować krótką (max 2 min) scenkę
obrazującą to wydarzenie. Grupy prezentujące postacie – stopklatkę (scenkę zamrożoną,
bez ruchu)
(40 min – łączny czas realizacji dla kroków 3a,b,c).
4.Zaproś wszystkie podgrupy do przygotowanej osi czasu i poproś o zaprezentowanie swoich wyborów. Prezentacja powinna mieć charakter naprzemienny, raz jeden kraj, raz drugi.
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Uczestnicy z jednego kraju najpierw pokazują swoje scenki / stopklatki, dając przy tym
możliwość odgadnięcia uczestnikom z drugiego kraju co przedstawiają. Następnie wyjaśniają, jakie wydarzenie/postać wybrali i dlaczego oraz umieszczają przygotowaną kartkę
z opisem na osi czasu (20-30 min).
5.Po zakończeniu prezentacji przeprowadź (siedząc w kręgu) dyskusję podsumowującą (20
min).
Dyskusja podsumowująca
1.Czy uzgodnienie wspólnego stanowiska w grupie było trudne?
2.Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na te, a nie inne postacie / wydarzenia?
3.Dlaczego te właśnie wydarzenia są dla Was osobiście ważne?
4.Czy coś Was zaskoczyło zarówno w historii Waszej, jak i sąsiadów?
5.Skąd czerpaliście wiedzę o zaproponowanych przez Was postaciach / wydarzeniach?
6.Gdzie / skąd / od kogo uczymy się historii?
7.Dlaczego o niektórych wydarzeniach / postaciach z historii wiemy więcej niż o innych?
8.Czy uważacie, że historia Polski oraz Czech jest podobna, czy też nie?
9.Czy patrząc teraz na oś czasu chcielibyście dodać jakieś nowe elementy?
Wskazówki i komentarze
Przedstawienie wydarzeń oraz osób na osi czasu może mieć różny charakter i formę. Poza
scenkami oraz stopklatkami, można wykorzystać inne metody, ważne jednak żeby były interaktywne oraz żywe, co pomaga na dłuższy czas skupić uwagę uczestników.
Dyskusja zamykająca ćwiczenie ma kluczowe znaczenie w realizacji celów edukacyjnych.
Dlatego by zminimalizować problemy językowe zalecamy, by pytania do niej zapisać na osobnych kartkach A4 w obu językach.

Česko-polská osa času
Rozšíření znalostí týkajících se dějin našich polských/českých sousedů.
Objevení společných elementů českých a polských dějin.
Reflexe vnímání různých dějinných událostí a způsobů učení o dějinách.

Dějiny, poznání různých
perspektiv dějin

Instrukce krok po kroku
Příprava:
Na podlahu nalepte papírovou pásku jako symbol časové osy (nebo ji nakreslete na tabuli).
Na ose vyznačte pouze začátek a konec, nepište na ni žádná data. Na tabuli/flipchart napište
instrukce z kroku 3.
Připravte si papíry na rozdělení do skupin. Pro české účastníky: polovina papírů barvy A, polovina papírů barvy B. Stejný poměr platí pro polské účastníky. (Např. jestliže máte skupinu 16
osob se stejným poměrem národností: 4 Poláci dostanou papíru barvy A a 4 barvy B. Stejně
tak 4 Češi dostanu papíry barvy A a 4 papíry barvy B.)
Aktivita:
1.Řekněte účastníkům, že nyní budou společně pracovat na vytvoření česko-polské dějinné
osy. Všem účastníkům rozdejte papíry A5 a poproste je, aby nejprve individuálně popřemýšleli o tom, jaké 4 události a 4 postavy jsou důležité v dějinách jejich země. (5 min)
2.Rozdejte účastníkům papíry A4 ve dvou barvách. Po rozdělení národních skupin na dvě
skupiny si osoby, které si vylosovali papír barvy A, budou vybírat 4 důležité postavy. Ti kteří
si vylosovali barvu B, budou vybírat události.(5 min)
3.Úkolem účastníků je:
a.Podělit se o svoje nápady, prodiskutovat je a společně se rozhodnout, které postavy/události jsou nejdůležitější a odůvodnit „proč“,
b.Zapsat na papír čas (datum, historické období), událost/postavu a důvod, proč je to tak
podstatné v dějinách dané země,
c.Skupiny prezentující události mají za úkol připravit si krátkou (max. 2 min) scénku vyjadřující danou událost. Skupiny prezentující postavy mají za úkol připravit fotku/zamrzlý obraz
bez pohybu. (40 min pro kroky a,b,c).
4.Pozvěte všechny skupiny k připravené časové ose a poproste je o prezentování jejich postav/událostí. Prezentace střídejte mezi zeměmi. Vždy: účastníci z jedné země ukáží svou
scénku/fotku a všichni účastníci z druhé země mají možnost uhádnout o jakou událost/po-

90 - 100 minut

Papírová lepící páska
Fixy a propisky
Papíry A4 ve dvou barvách (po jednom pro
účastníka, min. 8 papírů každé barvy)
Bíle papíry A5 (jeden na účastníka)
Minimálně 6 účastníků
z Čech a 6 z Polska.

stavu jde. Prezentující skupina poté představí, o jakou událost/postavu jde a proč jej/ji vybrali. Papír s popisem jejich události/postavy poté přilepí k časové ose. (20-30 min)
5.Po skončení prezentací proveďte závěrečnou diskusi v celé skupině, nejlépe sedíc v kruhu.
(20 min)
Závěrečná diskuse („debriefing“)
Bylo těžké se ve skupině shodnout na výběru?
Proč jste se rozhodli pro právě tyto postavy/události?
Proč jsou tyto události/postavy pro vás osobně důležité?
Překvapilo vás něco v představených dějinných faktech o vaší i sousedské zemi?
Odkud jste čerpali znalosti o vámi navrhnutých postavách/událostech?
Kde/z čeho/od koho se učíme o dějinách?
Proč o některých událostech/postavách víme více než o jiných?
Myslíte si, že dějiny Polska a Čech jsou podobné? Pokud ano, v čem?
Když se nyní podíváte na časovou osu, chtěli byste dodat nové elementy?
Tipy a komentáře
Představení událostí/postav na ose času může mít různou formu a charakter. Místo scének/
fotek můžete použít jiné metody, důležité ale je, aby byly interaktivní a pomáhali účastníkům
udržet motivaci a pozornost.
Závěrečná diskuse je klíčovým momentem ve vzdělávacím procesu cvičení - abyste minimalizovali potencionální problémy s dvojjazyčností, doporučujeme otázky napsat na papíry A4.
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Polsko – czeski lodowiec
Poznanie przez uczestników tradycji, zwyczajów i norm kultury
czeskiej i polskiej.
Nabycie przez uczestników wiedzy na temat zagrożeń komunikacji międzykulturowej, zapoznanie ich z koncepcją kultury
jako góry lodowej.

Wydrukowane instrukcje z pytaniami
(1 kopia na 4 – 5
uczestników),
markery

kultura, uczenie się
międzykulturowe

16 bądź więcej,
idealnie 24 osoby
grupa polsko - czeska

60 minut

Instrukcje krok po kroku
Przygotowanie
Przygotuj instrukcję: listę pytań (w obu językach), które dotyczą tradycji, zwyczajów, norm,
stylu życia i sposobów spędzania wolnego czasu w kulturze czeskiej i polskiej (przykład w załączniku 1).
Narysuj model góry lodowej – bez przykładów (na tablicy bądź flipcharcie) według wzoru
(załącznik 2).
Przygotuj się do przedstawienia uczestnikom teorii kultury jako góry lodowej (załącznik 3).
Ćwiczenie krok po kroku
1.Wytłumacz uczestnikom, że ich zadaniem będzie odpowiedzenie w grupach na pytania
znajdujące się na kartach z instrukcjami. Zachęć uczestników do udzielania odpowiedzi na
pytania, ale też wyjaśnienia „dlaczego?“ (5 min).
2.Podziel uczestników na grupy 4 – 5 osobowe, w których w miarę możliwości połowa uczestników to Czesi, połowa Polacy. Następnie rozdaj grupom listę pytań (5 min).
3.Dyskusje w małych grupach (25 – 30 min).
4.Zaproś uczestników do wspólnego koła i przeprowadź dyskusję podsumowującą (30 min).
Dyskusja podsumowująca
1.Co was najbardziej zaskoczyło?
2Jedną z metafor kultury jest góra lodowa, dlaczego? (Pokaż przygotowany wcześniej rysunek góry lodowej, załącznik 2)
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3.Co jest w górnej części, a co w dolnej, niewidocznej części lodowca?
4.Wybierz jedno z pytań i wykorzystaj je jako przykład: „liczba gości na ślubie jest tym, co
widzimy – czyli jest na górze lodowca“ – zapisując to nad powierzchnią wody. Następnie
razem z uczestnikami spróbuj znaleźć odpowiedzi: „dlaczego tak jest?“ i zapisz je w dolnej
części lodowca.
5.Jeżeli czas pozwoli, możecie wspólnie analizować kolejne dwa, trzy przykłady.
6.Jakie inne przykłady tego co jest w górnej i dolnej części lodowca możecie podać?
7.Co należy zrobić, żeby nie rozbić się o górę lodową (by nie stać się Titanikiem)?
Wskazówki i komentarze
Kluczowe znaczenie ma właściwy dobór pytań do dyskusji w małych grupach. Najlepiej skoncentrować się na tych zagadnieniach, w których mogą wystąpić najciekawsze, nieoczekiwane
przez uczestników różnice kulturowe. Pytania warto dopasować do wieku uczestników.
Dla wizualizacji możecie przygotować wycięty model „Titanika“.
Należy pamiętać o dobrym przygotowaniu merytorycznym z zakresu teorii kultury jako góry
lodowej (więcej w załączniku 3 oraz w materiałach edukacyjnych: T- kit, uczenie się międzykulturowe:
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/4/Tkit_4_POL, rozdział 2: Koncepcje uczenia się międzykulturowego)

Česko-polský ledovec

Instrukce krok po kroku
Příprava:
Připravte si (nebo pouze vytiskněte) seznam otázek (v obou jazycích), které se týkají tradic,
obyčejů, norem, stylů života a stylů trávení volného času v české a polské kultuře (příklad
v příloze 1).
Nakreslete model ledovce – bez příkladů (na tabuli nebo flipchartu) podle vzoru (příloha 2).
Připravte se k představení teorie kultury jako ledovce (příloha 3).
Aktivita
1.Řekněte účastníkům, že jejich úkolem bude odpovědět na otázky při práci ve skupinách. Na
otázky mají nejen odpovědět, ale zároveň vysvětlit „proč“.(5 min)
2.Rozdělte účastníky na skupiny po 4-5, aby byla rovnováha mezi poměrem: Češi - Poláci.
Poté skupinám rozdejte seznam s otázkami. (5 min)
3.Diskuse v malých skupinách. (25-30 min)
4.Pozvěte všechny účastníky k usazení do kruhu a proveďte závěrečnou diskusi. (30 min)
Závěrečná diskuse („debriefing“)
1.Co vás nejvíce překvapilo?
2.Jednou z metafor pro kulturu je ledovec, proč tomu tak je? (Ukažte připravený obrázek
z přílohy 2)

Poznat některé tradice, obyčeje a normy v české a polské kultuře.
Porozumět nebezpečím v interkulturní komunikaci a poznání konceptu kultury jako ledovce.

Vytisknuté instrukce
s otázkami (1 kopie
pro 4-5 účastníků)
Fixy

kultura,
interkulturní učení

16 nebo více,
ideální počet 24 osob
Skupina Česko-Polská

60 minut

3.Co je v hořejší části ledovce, co v dolní částí, která není nad vodou vidět?
4.Vyberte jednu z otázek a použijte ji jako příklad: „Počet hostů na svatbě je to, co vidíme,
tedy vrcholek ledovce.“ Zapište počet hostů nad hladinu a dále se zeptejte: „Proč tomu tak
je?“(počet hostů) Pokud budete mít dostatek času, můžete společně analyzovat další 2-3
otázky.
5.Jaké jiné příklady toho, co vidíme v horní a dolní části ledovce, znáte?
6.Co bychom měli dělat, abychom se nerozbili o dolní část ledovce? (Nestali se Titanikem?)
Tipy a komentáře
Aby bylo cvičení úspěšné a mělo silný vzdělávací proces, je podstatný dobrý (relevantní)
výběr otázek. Nejlepším způsobem může být zaměření se na oblasti, které nabízejí veliké
rozdíly mezi kulturami, pro účastníky však víceméně překvapivé a nečekané. Otázky je dobré
přizpůsobit věku účastníků.
Pro vizualizaci k poslední otázce závěrečné diskuse si můžete připravit obrázek Titaniku.
Nezapomeňte se dobře připravit v oblasti interkulturního učení a představení kultury jako ledovce. Více v příloze 3 a v publikaci T-Kit Interkulturní učení, který naleznete v sekci publikace
na www.mladezvakci.cz, nebo na http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/4/Tkit4_CZ (kapitola: koncepce interkulturního učení)
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Załącznik 1

Przykładowa lista pytań
1.Ile osób zaprosisz na ślub, gdzie on się odbędzie?
2.Jak świętujesz Mikołajki, co dostają niegrzeczne dzieci?
3.Jak wygląda Twój stół na Boże Narodzenie, jedzenie, ozdoby?
4.Jak spędzasz 1 listopada?
5.Jak spędzasz niedziele?
6.Czy segregujesz śmieci?
7.Co robisz w poniedziałek wielkanocny?
8.Gdzie urodziła sie twoja babcia (ile kilometrów od miejsca, w którym się urodziłeś)?
9.Jak spędzasz ferie zimowe?
10.Czy ważne są dla ciebie bajki i baśnie?

Załącznik 2

Rysunek góry lodowej

Załącznik 3

Wyjaśnienie dotyczące teorii kultury jako góry lodowej (dla prowadzącego).

Wyjaśnienie:

„Góra lodowa” – to metafora pomagająca zapamiętać, że to co widzimy przyjeżdżając do nowego kraju, spotykając się z nieznaną kulturą jest tylko czubkiem
lodowca. Te widoczne elementy interpretujemy najczęściej według norm i wzorców, w których wyrośliśmy. Tymczasem w kulturze, której nie znamy mogą mieć
one zupełnie inne znaczenie. To właśnie korzenie poszczególnych pojęć, zachowań – odpowiedzi na pytania „dlaczego tak jest?” umiejscowione są w lodowcu
pod powierzchnią wody.
/Źródło: T- kit, uczenie się międzykulturowe, www.youth-partnership-eu.coe.int /

kuchnia

muzyka

sztuki piękne

literatura

styl ubierania się

podział ról
w rodzinie
pojęcie piękna
koncepcje
przywództwa

strategie rozwiązywania problemów
język ciała

tempo pracy
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Příloha 1
1.Kolik osob pozveš na svou svatbu a kde svatba proběhne?
2.Jak slavíš Mikuláše a co dostanou zlobivé děti?
3.Jak vypadá stůl během štědrovečerní večeře, co je na štědrovečerním stole, jaké
ozdoby jsou v tvém domě?
4.Jak trávíš 1. listopad?
5.Jak trávíš neděli?
6.Třídíš odpad?
7.Co děláš na velikonoční pondělí?
8.Kolik kilometrů od místa, kde bydlíš, se narodila tvoje babička/děda a prarodiče?
9.Jak trávíš jarní prázdniny?
10.Jsou pro tebe důležité pohádky?

Příloha 2.

Ledovec – prázdný

Příloha 3

Nad: literatura, muzika, kuchyně, styl oblékání, umělecká díla
Pod: vnímání krásy, tempo práce, koncepce způsobů vedení, rozdělení rolí v rodině, řeč těla, způsob řešení problémů

kuchyně

muzika

umělecká díla

literatura

styl oblékání

Vysvětlení:

Ledovec je metaforou kultury. Pomáhá nám si pamatovat, že to, co vidíme po příjezdu do nové země a po setkání s cizí kulturou, je pouze vrcholek ledovce. Elementy, které vidíme, interpretujeme nejčastěji podle norem a vzorců, ve kterých
jsme vyrostli. Avšak v kultuře, se kterou se nově setkáváme (a proto ji neznáme),
mohou mít tyto elementy zcela odlišný význam. Tyto významy mají své kořeny v ledovci, který je pod hladinou vody. Tato část ledovce odpovídá na zdroje způsobů
chování a na otázku: „Proč to tak je?“

rozdělení rolí
v rodině
vnímání krásy

způsob řešení
problémů
řeč těla

koncepce
způsobů vedení
tempo práce
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ANIMACJE JĘZYKOWE
Językowe animacje pomagają uczyć się języków obcych w sposób zabawny, jednocześnie jednak nawiązujący do realnych życiowych sytuacji. Poniżej znajdziecie kilka przykładów metod animacji językowych wykorzystywanych podczas PolaCzka.
Świat wokół nas - 15 min
Podziel uczestników na pary polsko – czeskie. Każdej parze daj 1 marker i 8 kartek samoprzylepnych post it. Wyjaśnij uczestnikom, że ich
zadaniem będzie przyklejenie post itów na różne przedmioty w całym budynku, w którym pracujecie. Na jednym przedmiocie powinny być
tylko 2 post ity, jeden z jego czeską, drugi z polską nazwą. Uczestnicy powinni wykonać zadanie możliwie jak najszybciej a po zakończeniu ćwiczenia wrócić do miejsca, w którym zaczynali. Po wyjaśnieniu zasad zacznijcie ćwiczenie. Gdy uczestnicy wrócą, zapytajcie, jakich
nowych słów w języku sąsiada się nauczyli.
Post ity powinny pozostać w przestrzeni, w której grupa przebywa przez cały czas trwania warsztatu / szkolenia.
Jagoda i truskawka - 15 min
Przygotuj cztery kartki A4 z nazwami owoców w języku polskim i czeskim: truskawka = jahoda; jagoda = borůvka; brzoskwinia = broskev,
żurawina = brusinka.
Poproś uczestników, żeby usiedli w kole na krzesłach, ty sam zostań w środku. Wyjaśnij, że każda z osób na czas trwania ćwiczenia będzie
jednym z 4 owoców: truskawką, jagodą, brzoskwinią, borówką. Zaprezentuj kartki z dwujęzycznymi nazwami. Zaczynając od dowolnej osoby
nadaj kolejnym uczestnikom nazwy poszczególnych owoców i poproś, by je zapamiętali. Osoba stojąca w środku będzie mówiła: język oraz
nazwę jednego z owoców, np.: „polski: truskawka“. Wtedy wszystkie osoby, które są tym owocem powinny zmienić miejsce, jednocześnie
osoba stojąca w środku – szuka sobie miejsca w kręgu. Ten kto zostaje na środku podaje kolejną nazwę.
Można wprowadzić dodatkową opcję: „sałatka owocowa = ovocný salát“ – gdy wszyscy uczestnicy muszą znaleźć sobie nowe miejsce.
Polski / czeski dla początkujących - 60 min
Podziel uczestników na dwa zespoły: polski i czeski. Zadaniem każdego z zespołów będzie przygotowanie krótkiej 10 – 15 min interaktywnej lekcji na temat specyfiki polskiego i czeskiego alfabetu, np. wyjaśnienie fonetyki takich zgłosek jak: ą, ę, ś, ź, rz łącznie z podaniem
przykładów zastosowania. Każdej z grup daj markery i flipchart. Czas na przygotowanie to ok. 20 min. Następnie grupy przeprowadzają
krótkie lekcje dla swoich kolegów, koleżanek.
Festiwal piosenki - 20 min
Przygotuj 3 polskie i 3 czeskie piosenki, zarówno muzykę jak i wydrukowany na kartach tekst w języku oryginału. Teksty obu grup podpisz
odpowiednio: A (tekst pierwszy), B (tekst drugi), C (tekst trzeci) i przygotuj karty (formatu A5) z napisanymi literami (tyle zestawów, ile będzie
małych grup). Podziel uczestników na grupy 3 – 4 osobowe, jednonarodowe. Następnie grupom polskim rozdaj wszystkie czeskie teksty
piosenek, a grupom czeskim – polskie teksty. Wszystkim grupom rozdaj karty z literami: A, B, C. Następnie puszczaj fragmenty piosenek.
Zadaniem grupy będzie odgadnięcie czy jest to tekst piosenki A, B czy C. Odpowiadają (przy pomocy kart z literami) tylko grupy dla których
język danej piosenki jest językiem obcym – poprzez pokazanie odpowiedniej litery.
Dla utrudnienia ćwiczenia, można dodać czwarty tekst piosenki. Polecamy też dostosować piosenki do wieku uczestników.
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JAZYKOVÉ ANIMACE
Jazykové animace se používají při učení se cizích jazyků zábavným způsobem, který je často spojený s reálnými situacemi. Zde je několik
ukázek metod jazykové animace používaných během PoláCzka.
Svět kolem nás - 15 min
Rozdělte účastníky na česko–polské dvojice. Každé dvojici dejte jednu fixu a 8 „lepítek“ (post-it). Vysvětlete účastníkům, že jejich zadáním bude nalepit lepítka na různé předměty v celém domě, ve kterým se právě nacházejí. Na jakémkoli předmětu mohou být vždy jen 2
lepítka, jeden s českým a jeden s polským názvem. Úkol má být proveden co nejrychleji. Poté se dvojice navrátí na místo začátku aktivity.
Zahajte aktivitu. Po návratu účastníků se zeptejte, jaké slovo v druhém jazyku se naučili. Lepítka nechejte na předmětech po celou dobu
workshopu/školení.

Jahoda a truskawka - 15 min
Připravte si čtyři A4, na které napište názvy ovoce v polském i českém jazyku: truskawka=jahoda; jagoda = borůvka; brzoskwinia = broskev, żurawina = brusinka.
Poproste účastníky, aby si sedli na židle, ze kterých je vytvořený kruh. Vy zůstaňte stát uprostřed. Vysvětlete, že každý bude během trvání
hry reprezentovat určité ovocem: jahodu, borůvku, broskev, brusinku. Představte předem připravené papíry s dvojjazyčnými názvy. Začněte od kterékoli osoby. Každého nazvěte nějakým ovocem a poproste je, aby si zapamatovali, čím jsou. Ta/Ten, kdo bude stát uprostřed,
vždy řekne jazyk a název ovoce, např. polsky: truskawka. V ten momenty si všichni, kteří jsou daným ovocem, musí změnit místo. Osoba
stojící uprostřed se také snaží usednout, aby opět nezůstala stát uprostřed. Ten, kdo uprostřed zůstane, určuje název ovoce.
Během hry můžete dodat další název: salátka owocowa= ovocný salát. Když někdo řekne tento název, místo musí změnit všichni.
Polština/Čestina pro začátečníky - 60 min
Rozdělte vaši skupinu účastníků na skupiny dvě - českou a polskou. Úkolem obou skupin bude připravit krátkou (10-15 min) interaktivní
lekci na téma: zvláštnosti polské/české abecedy např. ujasnění fonetiky a hlásek jako ą, ę, ś, ź, rz spolu s ukázkou příkladu. Oběma skupinám dejte fixy, flipchartový papír a 20 minut na přípravu. Po přípravě provedou skupiny své lekce.

Festival písničky - 20 min
Připravte si 3 polské a 3 české písničky - jak hudbu, tak i vytištěné texty písniček v originále. Texty obou skupin popište následovně: A (text
první), B (text druhý), C (text třetí). Připravte si papíry (formátu A5) s písmeny a,b,c (tolik sad a,b,c, kolik budete mít skupin). Rozdělte
skupinu účastníků na národní skupiny po třech až čtyřech. Poté polským skupinám rozdejte české texty a českým skupinám polské texty.
Všem skupinám rozdejte papíry s písmeny a,b,c. Poté pouštějte úryvky písniček a ptejte se, o jakou píseň se jedná. Odpovídají (pomocí
rozdaných papírů) vždy jen skupiny, pro které je daný jazyk písně jazykem cizím. Složitost aktivity můžete rozšířit přidáním dalších písní.
Doporučujeme také druh písní přizpůsobit věku účastníků.

www.4euroregion.eu 27

POLSKO – CZESKIE abecadło trochę inaczej

POLSKO – ČESKÁ abeceda trochou jinak

Każda społeczność na przestrzeni wieków wytwarza swoje symbole, określa swoich bohaterów, rytuały i wartości, które pomagają ludziom w niej żyjącym identyfikować się z pozostałymi jej członkami, a także się w niej orientować. Gdy znajdziemy się w innej niż nasza
rodzima kultura, okazuje się, że niektóre rzeczy mają inną ważność bądź też są zupełnie
inaczej rozumiane. Żeby dobrze poznać sąsiadów z drugiej strony granicy nie wystarczy
znać ich język, trzeba też wiedzieć co mają na myśli gdy powiedzą na przykład:

Ahoj
Przyjacielskie pozdrowienie
przy spotkaniu

A

ĄĘ
Człowiek wywyższający się,
zmanierowany
Bimber
Alkohol robiony w domu,
zawierający powyżej 50% alkoholu

B

Buchty
Tradycyjne czeskie słodkie bułki
nadziewane (serem, dżemem, makiem)
Cimmrman Jára
Teatralna postać, która stała się symbolem humoru
oraz „bycia Czechem”, zwyciężył w konkursie na
najważniejszego Czecha (choć jest to postać fikcyjna)

C

Ciuciu babka
Popularna zabawa z dzieciństwa
(jedna osoba ma zawiązane oczy i goni resztę)
Cud nad Wisłą
1920, wojska polskie odparły
rosyjskie, dziś - gdy zdarzyło
się coś niezwykłego
28

C

Každá společnost si během svých dějin vytvořila své symboly, hrdiny, rituály a hodnoty,
které pomáhají lidem, kteří v dané společnosti žijí, identifikovat se s touto společností a také
se v ní orientovat. Když se objevíme v jiné než své mateřské kultuře, zjistíme, že různým
věcem je přikládána různá vážnost a nebo jsou zcela jinak vnímány. K opravdovému porozumění sousedů za hranicí tak nestačí jen znát jejich jazyk, ale také vědět co opravdu myslí
tím, když řekou třeba:

Ahoj
Kamarádský
pozdrav při uvítání

Ą

ĄĘ
Člověk, který všemi opovrhuje
Pyšný

Bimber
Druh alkoholu, který je dělaný doma,
obsahuje více než 50% alkoholu

B

Buchty
Tradiční české sladké jídlo s náplní
(tvaroh, povidla, mák)

Cimmrman Jára
Divadelní postava, která se stala symbolem humoru
a „češství”. V soutěži o největšího Čecha získal 1. místo
(ač je to postava fiktivní).

C

Slepá bába
Oblíbená dětská hra (jedna osoba
má zavázané oči a honí ostatni)

Zázrak na Visle
1920, polská vojska porazila ruskou Aradu, dnes
něco, co se přihodilo jen jednou a už se nikdy
nezopakuje, něco nereálného

Chińczyk
Ulubiona przez Czechów gra
planszowa (4 – 99 lat)

Č

Cedok
Największe czeskie biuro podróży

„Dupa”
Często używany niecenzuralny
zwrot – z reguły przy niepowodzeniu

D

Euro 2012
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej,
które odbędą się w Polsce i na Ukrainie
Frajer
Modny mężczyzna albo chłopiec,
ubrany i uczesany stylowo

F

Fiat 126 p
Najpopularniejsze auto polskich
rodzin w latach 80, produkowany do 1999
Gott Karel
Światowej sławy czeski piosenkarz,
wykonywał m.in. czeską wersję „Pszczółki Mai“

G

Gospoda / knajpa
Ulubione miejsce spotkań
i spędzania wolnego czasu
Karta 77
Ustanowienie podstawowych swobód i praw człowieka, podpisana przez znane osobistości, które

sprzeciwiały się komunistycznemu reżimowi

CH

Fryderyk Chopin
Sławny kompozytor, pianista

Člověče, nezlob se!
Oblíbená desková hra (4 - 99 let)

Č

Čedok
Česká dopravní kancelář

„Do prdele”
Často používaný sprostý
výraz při neúspěchu

E

Euro 2012
Mistrovství Evropy ve fotbale,
které bude hostit Polsko a Ukrajina

Frajer
Drsný chlap/-ec,který má
stylové oblečení a účes

F

Fiat 126 p
Nejpopulárnější auto polských rodin
v osmdesátých letech, výroba do 1999

Gott Karel
„Božský Kája“, známý zpěvák

H

Hospoda
Oblíbené místo pro setkání
a trávení volného času

Charta 77
Vyzdvižení základních práv a svobod člověka;
podepsaná významnými českými osobnostmi,

které nesouhlasily s komunistickým režimem

F

Fryderyk Chopin
Slavný hudební skladatel

Jan Jasiu Kowalski
Nosi najpopularniejsze nazwisko w Polsce, bohater wielu znanych żartów
Juwenalia
Wielka impreza studencka na wiosnę, przed
egzaminami

J

Kaszanka
Mieszanka mięsa wieprzowego i krwi,
tradycyjnie przygotowywana w jelicie
Wyraz oznaczający ofermę
Karlsztejn
Gród, założony przez Karola IV

K

Kraków
Dawna stolica Polaków
Uniwersytet Jagielloński
Smok
Józef Lada
Malarz, Kot Mikesz, Ilustrator bajek

L

Lech (byli też Czech i Rus)
Legendarny założyciel Polski -zobaczył
gniazdo orła i tam założył państwo, Lech
Wałęsa, piwo Lech
Żart, heca
Poczucie humoru i autoironii

L

Łódź
Miasto w centralnej Polsce
szkoła filmowa (Roman Polański,
Andrzej Wajda)
Maxi Pies Fik
Bajkowa postać psa z dobranocki

M

J

Jan Jasiu Kowalski
Má nejčastější polské jméno, aktér v mnoha známých vtipech

Juwenalia
Velká studentská akce na jaře před zkouškami

J

Jelito
Směs vepřového masa a krve ve střívku
Výraz pro nešiku
Výraz pro modřinu

Karlštejn
Hrad, založil ho Karel IV.

K

Krakov
Bývalé hlavní město Polska
Jagellonská univerzita
Drak

Lada Josef
Malíř a spisovatel; Kocour Mikeš, Kreslené
pohádky a říkanky

L

Lech (existovali také Čech a Rus)
Legendární zakladatel Polska - uviděl orlí
hnízdo a tam založil stát Lech Wałęsa
Pivo Lech

Legrace
Smysl pro humor a sebeironie

Ł

Lodž
Město ve středním Polsku
Filmová fakulta (Roman Polański,
Andrzej Wajda)

Maxipes Fík
Pohádková postava psa z Večerníčka
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M jak Miłość
Polski serial, który ma największą oglądalność w telewizji polskiej (dziewięć milionów widzów)
Małysz, Małyszomania
Skoczek narciarski, wielokrotny sportowiec
roku

M

nasza – klasa.pl
Polski facebook, 14 mln użytkowników

Nohavica
Piosenkarz, grający na gitarze

N

Nova
Telewizja komercyjna

Oferma
Ktoś niezdolny

Ň

Ojciec dyrektor
Tadeusz Rydzyk, ksiądz i przedsiębiorca, postać bardzo
dyskusyjna,
znany ze swoich antysemickich wypowiedzi
Orłoj
Zegar na wierzy na starym mieście
w Pradze

O

Praga
Stolica Czech, „serce Europy”

„Podejdź no do płota”
Fraza z kultowego filmu „Sami swoi”, obrazuje burzliwe relacje między Polakami,
w szczególności sąsiadami
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P

M

L jako Láska
Polský seriál, který má největší sledovanost
v Polsku (přes 9 milionů diváků)

Małysz, Małyszomania
Skokan na lyžích, několikanásobný držitel
ceny sportovec roku

N

nasza – klasa.pl (naše-třída.pl)
Polský facebook, 14 milionů uživatelů

Nohavica
Písničkář, který hraje na kytaru

N

Nova
Komerční televize

Otec ředitel
Tadeusz Rydzyk, kniez a podnikatel,
kontroverzní postava, a to nejen svými antisemitskými promluvami

Orloj
Praha – hodiny na Staroměstském náměstí

P

R

Rogalik
Pieczywo, typowy element śniadania

Stawy
Południowe Czechy, kraina stawów

R

„Róbta co chceta”
Powiedzenie Jurka Owsiaka, organizatora Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, największej imprezy
charytatywnej
Říp
Wzgórze, na które wstąpił Praojciec
Czech

Ř

Solidarność
Największy ruch społeczny w czasach komuny, który
doprowadził do pokojowego przewrotu (10 mln członków)

Ňouma
Nešika

O

Radio Maryja
Kontrowersyjna rozgłośnia katolicka

Praha
Hlavní město, „Srdce Evropy“

„Pojd‘ sem k plotu”
Fráze z kultovního filmu „Sami swoi“, který zachycuje bouřlivé vztahy mezi Poláky, obzvláště mezi
sousedy

Śliwowica
Domowa nalewka, „lekarstwo”, powyżej
40%

S

Ściema
Popularne stwierdzenie wśród Młodzieży „ale ściema”,
oznacza kłamstwo
Auto Skoda
Fabryka samochodów w Mladej Boleslawi

Š

Salceson
Wyrób mięsny,
potoczne określenie protekcji

Radio Maria
Kontroverzní katolická rozhlasová stanice

R

Rohlík
Pečivo, častá strava během snídaně nebo
svačiny

Rybníky
Jižní Čechy, oblast rybníků

R

„Dělejte si, co chcete”
Citát Jurka Owsiaka, organizátora nejvetší
charitativní akce v Polsku

Říp
Kopec, na který vystoupil Praotec Čech

S

Solidarita
Největší sociální hnutí v době komunismu,
které dovedlo Polsko ke změně na demokracii v míru (10 mil. Členů)

Slivovice
Domácí pálenka, „lék“, od 40%

Ś

Žvást
Oblíbené slovo mládeže
Znamená kecy, lež

Škoda Auto
Automobilka v Mladé Boleslavi

T

Tlačenka
Masný výrobek
Přenesený význam pro protekci

Urban
Rysownik satyryczny (często łączony z
knajpą i sportami zimowymi), sankarz

U

Vole
Słowny „wypełniacz” zdania
„ty vole“ - powiedzenie
Werich
Aktor, komik, pisał spektakle teatralne
o sarkastycznej treści

W

Xénie
Jedna z głównych postaci w serialu Arabela, zła i chciwa

„Zabili nam Ferdynanda”
Fraza z „Wojaka Szwejka”, książki Jaroslava Haska

Z

Żubrówka
Polska wódka
najlepsza z sokiem jabłkowym
Žemlovka
Słodki posiłek z pieczywa z jabłkiem,
twarogiem, …

Ž

Urban
Kreslíř vtipů (často spojených s hospodou a zimními sporty)
a jezdec na saních

V

Vole
Slovní vycpávka „ty vole“ – zvolání -

Werich
Herec, komik, psal sarkastické divadelní hry

X

Xénie
Jedna z hlavních postav seriálu Arabela, která
byla zlá a chamtivá

„Zabili nám Fredinanda”
Fráze ze Švejka, knihy Jaroslava Haška

Ż

Žubrovka
Polská vodka, nejlepší s jablečným džusem

Žemlovka
Sladké jídlo z pečiva s jablky,
tvarohem, ...
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CENTRUM INICJATYW UNESCO
„ Uczyć się, żeby wiedzieć,
Uczyć się, żeby działać,
Uczyć się, żeby być,
Uczyć się, żeby być razem.”
Uczyć się, żeby zmieniać…
			

/J. Delors/

Kim jesteśmy?
Trenerami, edukatorami, facylitatorami, animatorami i koordynatorami działań edukacyjnych, fanami aktywnej partycypacji, promotorami tolerancji i dialogu.
Czym się zajmujemy?
Organizujemy inicjatywy edukacyjne, szkolenia, wymiany młodzieżowe, seminaria, warsztaty, konferencje; szkolimy nauczycieli,
uczniów, studentów, pracowników młodzieżowych; działamy na Dolnym Śląsku i w Euroregionie Nysa, ale także w innych częściach
Europy, a ostatnio też i świata.
Jaka jest nasza misja?
Angażowanie ludzi w budowanie społeczeństwa opartego na szacunku dla różnorodności oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko społeczne i naturalne.
Jak zaczynaliśmy?
Istniejemy od roku 2004, na początku działaliśmy przy Uniwersytecie Wrocławskim jako Centrum Informacji UNESCO, by po kilku
latach współpracy założyć niezależne stowarzyszenie Centrum Inicjatyw UNESCO.
Dlaczego to robimy?
Bo wierzymy w zmianę, która nie dzieje się sama, ale jest efektem rzetelnej pracy i autentycznego zaangażowania; wymaga ona
konkretnych umiejętności, którymi chcemy się dzielić z innymi, tak by wspólnie móc wpływać na otaczającą nas rzeczywistość.
Jakie są nasze priorytety?
Umożliwianie ludziom zdobycia nowych kompetencji podczas projektów edukacyjnych, promocja innowacyjnej metody open space,
współpraca polsko-czeska i w obrębie Euroregionu Nysa, współpraca z krajami byłego ZSRR, wspieranie rozwoju indywidualnego
oraz przygotowanie międzykulturowe.
Dlaczego Euroregion Nysa?
Bo czasem bliżej oznacza dalej.
Bo to, co najbliżej często wydaje nam się nieatrakcyjne i znajome, a może nas zaskoczyć możliwościami, inspiracją, niespodziankami.
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CENTRUM INICJATYW UNESCO
,,Učit se poznávat,
učit se jednat,
učit se být,
učit se žít společně“
Učit se, měnit...
		
/J. Delors/

Kdo jsme?
Trenéři, učitelé, facilitátoři, animátoři a koordinátoři vzdělávacích aktivit, fanoušci aktivní participace, propagátoři tolerance a dialogu.
Co děláme?
Organizujeme vzdělávací iniciativy, školení, výměny mládeže, semináře, workshopy, konference; školíme učitele, žáky, studenty, pracovníky
s mládeží; pracujeme v oblasti Dolního Slezka, v Euroregionu Nisa, ale také v jiných částech Evropy a celého světa.
Naše mise?
Zapojení lidí do vytváření společnosti založené na respektu k rozmanitosti a zodpovědnosti za životní i sociální prostředí.
Jak jsme začali?
Vznikli jsme roku 2004. Zpočátku jsme byli součástí Univezity ve Vratislavi jako Centrum Informací UNESCO. Po několika letech jsme společně
založili nezávislé sdružení Centrum Iniciativ UNESCO.
Proč existujeme?
Protože věříme ve změnu, která se sama neuskuteční, ale která je výsledkem tvrdé práce a skutečného zaangažování; změna vyžaduje konkrétních dovedností, o které se chceme podělit s ostatními tak, abychom společně mohli mít vliv na realitu kolem nás.
Jaké jsou naše priority?
Umožnit lidem osvojit si nové kompetence během vzdělávacích projektů, promování inovativní metody Open space, spolupráce polsko-česká
v Euroregionu Nisa, spolupráce s východními partnery bývalého SSSR, podpora osobního rozvoje a příprava na interkultuní zkušenost.
Proč Euroregion Nisa?
Protože někde blíže znamená dále.
Protože i to, co se nám často zdá nezajímavé a známé, nás může zaskočit příležitosmi, inspirací, překvapeními.
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LIBERECKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST O.S.
„Doświadczeniem do przodu”
Kim jesteśmy?
Jesteśmy nauczycielami, wolontariuszami, edukatorami, artystami, ale przede wszystkim młodymi wolontariuszami którzy mają potrzebę i chęci, by mierzyć się z problemami jakie są
wokół nas i szukać rozwiązań.
Co robimy?
Inicjujemy i organizujemy wymiany młodzieży, projekty edukacyjne, wystawy. Próbujemy propagować i wspierać aktywne obywatelstwo nie tylko jako filozofię, ale jako sposób na życie. W tym celu organizujemy szkolenia, konferencje, warsztaty czy żywą bibliotekę z niezwykłymi historiami. Te działania realizujemy w Libercu, Regionie Libereckim, Euroregionie Nysa; niektóre powstają we
współpracy z partnerami z różnych zakątków Europy.
Jaka jest nasza misja?
Oferowanie możliwości i wsparcia dla poszerzania horyzontów oraz rozwoju osobistego, mające na celu budowanie aktywnego,
otwartego i odpowiedzialnego społeczeństwa
Jak zaczynaliśmy ?
LOS – Liberecká Občanská Společnost o.s. została założona w roku 2003 przez grupę studentów edukacji obywatelskiej, których
denerwowało i wciąż denerwuje to, że ponad 90% uczniów w Czechach nie lubi uczyć się w szkole. Inicjatorzy chcieli ożywić proces
uczenia i w szkole, i poza nią. Tym sposobem LOS stała się eksperymentalną przestrzenią dla aktywnych obywateli.
Dlaczego to robimy?
Dlatego by pomału zapełniać białe miejsca, których zapełnić nie są w stanie struktury formalne - szkoły, miasta, państwa. Aktywnym
obywatelom oferujemy wsparcie w realizacji ich własnych inicjatyw. Edukatorom - znajomość interaktywnych metod nauczania
i kontakty z międzynarodowymi partnerami. Każdemu oferujemy możliwość nauczenia się myślenia poza ramami i formułami do
którego jesteśmy przyzwyczajeni.
Jakie są nasze priorytety?
Łączenie edukacji formalnej i pozaformalnej za pomocą kursów, szkoleń i warsztatów. Wzmocnienie relacji pomiędzy poszczególnymi częściami Euroregionu Nysa przez międzykulturowe projekty edukacyjne. Wspieranie aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa
w życiu społecznym poprzez happeningi, seminaria i konferencje. Pozbywanie się granic, które wciąż istnieją w naszych głowach.
Dlaczego Euroregion Nysa?
Trzy kultury żyją koło siebie, a mimo to się nie znają, ignorują a czasem wręcz nie znoszą. Gdy myślimy o sąsiadach zza granicy
często wrzucamy ich do jednego worka, a ile tak naprawdę z nimi rozmawialiśmy, na ile ich znamy? Współpraca w Euroregionie
Nysa jest dla nas ważna dlatego, by ludzie nie szufladkowali otaczającego ich świata.
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LIBERECKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST O.S.
,,Zážitkem vpřed.“
Kdo jsme?
Jsme učitelé, dobrovolníci, studenti, vzdělavatelé, umělci, ale především jsme mladí dobrovolníci, kteří mají potřebu a ochotu pojmenovat problémy kolem nás a řešit je.
Co děláme?
Iniciujeme a organizujeme výměny mládeže, vzdělávací projekty, pořádáme výstavy a snažíme se propagovat a podporovat aktivní občanství nejen jako filosofii, ale zároveň jako způsob života. K tomu organizujeme i školení, konference, workshopy či Živou
knihovnu s příběhy, které ohromí. Tyto aktivity provádíme v Liberci, Libereckém kraji, Euroregionu Nisa a některé ve spolupráci
s partnery v různých koutech Evropy.
Naše mise?
,,Nabídnout příležitosti a zázemí k rozšiřování obzorů a rozvoji osobnosti směřující k aktivní, otevřené a odpovědné společnosti.“
Jak jsme začali?
LOS – Liberecká občanská společnost o.s. byla založena v roce 2003 hrstkou studentů občanské výchovy, kterým vadilo a vadí, že
mnoho žáku výuka v českých školách nebaví. Proto chceme učení ve škole i mimo ní oživit. LOS je tedy především experimentálním
prostorem pro aktivní občany.
Proč existujeme?
Proto, abychom pomáhali doplňovat bílá místa, na které formální struktury škol, měst a státu nestačí. Aktivním občanům nabízíme
podporu při vytváření svých občanských iniciativ. Vzdělavatelům poskytujeme znalosti různých interaktivních metod a kontakty na
mezinárodní partnery. Každému nabízíme možnost naučit se myslet mimo „šuplík“, ve kterém jsme si zvykli existovat.
Jaké jsou naše priority?
Propojování formálního vzdělávání s nefomálním pomocí kurzů, školení, workshopů,... Posílit vztahy a vazby mezi jednotlivými
částmi Euroregionu Nisa pomocí partnerských interkulturních vzdělávacích projektů. Podporovat aktivní občanství a účast na společenském dění pomocí happeningů, seminářů a konferencí. V neposlední řadě i odstranění hranice, které zůstávají v našich hlavách.
Proč Euroregion Nisa?
Tři kultury žijí vedle sebe a přesto se neznají, ignorují se, mnohdy se dokonce nesnáší. Když mluvíme o svých sousedech za hranicemi, často je házíme do jednoho pytle. Ale s kolika z nich jsme se skutečně bavili a poznali je. Spolupráce v Euroregionu Nisa je
pro nás důležitá proto, aby lidé nemysleli jen ve stereotypních vzorcích.

www.losonline.eu 35
www.losonline.eu

O ZESPOLE PROJEKTU POLACZEK
Zespół projektu Polaczek powiększa się z każdym rokiem. Dbamy o to by uczestnicy
poprzednich edycji angażowali się w organizację kolejnych części projektu. Poznaj
zespół trenerów i koordynatorów z Centrum Inicjatyw UNESCO i Libereckiej Obcanskiej Spolecnosti.

O TÝMU PROJEKTU POLÁCZEK
Tým projektu PoláCzek se každým rokem rozšiřuje. Dbáme na to, aby se účastníci dřívějších edicí angažovali v organizování dalších částí projektu. Seznamte se
s týmem školitelů a koordinátorů z Centrum Inicjatyw UNESCO a LOS-Liberecké
Občanské Společnosti, o.s.

Mam na imię Piotrek. Skończyłem juz studia, a obecnie pracuję w Centrum Inicjatyw UNESCO i zajmuję sie projektami edukacyjnymi prowadzonymi we współpracy ze szkołami średnimi oraz współpracą z krajami
byłego ZSSR.
Z PolaCzkiem spotkałem sie w zeszłym roku, kiedy uczestniczyłem
w warsztatach prowadzonych po pierwszej edycji projektu. Bardzo zainteresował mnie temat oraz podejście do niego. W drugiej edycji pomagałem
w organizacji wystawy oraz przygotowaniu warsztatów.

Jmenuji se Piotrek. Dokončil jsem vysokou školu a nyní pracuji v Cenrum
Inicjatyw UNESCO. Zabývám se vzdělávacími projekty pro střední školy
a spoluprací se zeměmi bývalého sovětského bloku.
S PoláCzkem jsem se seznámil minulý rok, kdy jsem se zúčastnil workshopů po první edici projektu. Velmi mě zaujalo téma projektu a přístup k
tématu.V druhé edici jsem pomáhal s organizací výstavy a přípravou workshopů.

Mam na imię Damian. W tym roku kolejny juz raz mam okazję organizować oraz prowadzić PolaCzka. Uważam że w życiu mam prawdziwego
farta, ponieważ moje zainteresowanie, praca oraz hobby - podróże, są ze
sobą powiązane w ramach pracy w Centrum Inicjatyw UNESCO.
Z PolaCzkiem jestem związany od samego początku. Jest on nie tylko
efektem współpracy między naszymi organizacjami, lecz także przyjaźni pomiędzy nami – Polakami oraz Czechami, członkami UNESCO oraz
LOS-a.
Dzięki PolaCzkowi Liberec stał sie moim drugim domem, do którego zawsze
chętnie wracam oraz z którego niechętnie wyjeżdżam.

Jmenuji se Damian a tento rok mám opět příležitost koordinovat a nově
i vést PoláCzka. Mám velké štěstí, že mé zájmy, cestování a práce, jsou
vzájemně provázané s prací Centra Iniciativ UNESCO.
S PoláCzkem jsem spojen od samého začátku. Projekt není jen efektem
spolupráce mezi našimi organizacemi, ale i přátelství mezi námi - Poláky
a Čechy, členy Centrum Inicjatyw UNESCO a LOS. Díky nim se Liberec
stal mým druhým domovem, do kterého se vždy rád vracím a vždy nerad
odjíždím zpět domů.
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Mam na imię Zuzka i jestem jedną z koordynatorek PoláCzka. Pracuję
w klubie młodzieżowym V-klub w Libercu, a także w LOS-ie. Moja praca
jest również moim głównym hobby.
Z PolaCzkim spotkałam się dwa lata temu w południowych Czechach
w pewnej restauracji. Jednak pracować z nim zaczęłam dopiero w lecie
2010 roku. Polaczek jest dla mnie świetnym przeżyciem, które daje mi
możliwość rozwoju.

Jmenuji se Zuzka a jsem jedna z koordinátorek PoláCzka, jmenovitě druhé
edice. Pracuji ve volno-časovém klubu pro mládež V-klub v Liberci a zároveň v LOS. Moje práce je mi zároveň i velkým koníčkem. S PoláCzkem
jsem se potkala asi před dvěma lety v jižních Čechách v jedné restauraci,
ale spolupráce s ním začala až v létě 2010, stejně jako moje působení
v LOS. PoláCzek je pro mě veliká zkušenost a každá taková zkušenost mě
posouvá mílovými kroky dál.

Mam na imię Michał i towarzyszę PolaCzkowi od samego początku.
W pierwszej edycji projektu byłem koordynatorem po czeskiej stronie. Od
czasu gdy studiowałem na Uniwersytecie Nysa, zastanawiałem się dlaczego relacje między Czechami a Polakami są tak rzadkie, jeżeli w rzeczywistości mieszkamy blisko siebie. Moim zdaniem PolaCzek pozwala na
obalanie mitów i stereotypów.

Jmenuji se Michal a s PoláCzkem jsem spojen od jeho počátků.V první
edici jsem byl jeho koordinátorem na české straně. Od doby, kdy jsem
studoval Univerzitu Nisa, mi bylo líto, že vztahy mezi Čechy a Poláky jsou
stále něco neobvyklého, i když k sobě máme tak blízko. PoláCzek pro mě
znamená úspěšné prolamování ledů a boření mýtů.

Na imię mam Weronika, głośny śmiech to powód, dla którego nie można mnie przeoczyć. Wyjechałam z Pragi do Liberca studiować pedagogikę czasu wolnego. Nie mogę usiedzieć w miejscu, ciągle wymyślam coś
nowego. LOS pozwala mi na wolność i swobodę w działaniu.
W kwietniu 2009 wzięłam udział w PolaCzku jako uczestniczka, poznałam
metody edukacji pozaformalnej, nowych ludzi. PolaCzek mnie na tyle wciągnął (też jego kontynuacja w ramach PolaCzka w szkole), że w drugiej
edycji postanowiłam spróbować swoich sił jako członek zespołu trenerskiego. Wierzę, że uczestnicy poznali swoich sąsiadów i poczuli silę międzykulturowego uczenia się.

Jmenuji se Veronika a díky hlasitému smíchu mě není lehké přehlédnout.
Z Prahy jsem se vydala za studiem do Liberce, kde studuji obor Pedagogika volného času. Nevydržím chvíli v klidu, vymýšlím stále něco nového
a LOS mi v tomto směru dává volnost, zázemí a podporu.
V dubnu 2009 mi přišla nabídka jet na PoláCzka jako účastnice. Využila
jsem příležitosti seznámit se s neformálním vzděláváním, poznat nové lidi.
PoláCzek mě natolik pohltil (i pokračováním první edice PoláCzek ve Škole), že jsem s nadšením přijala nabídku být jeho součástí i tento rok, tentokrát však v roli školitelky. Věřím, že si účastníci odnesli nejen vědomosti
o sousedech za hranicemi, ale také poznali, v čem je síla interkulturního
učení.

www.4euroregion.eu 37

O AUTORACH I INICJATORACH PROJEKTU
Katarzyna Szajda
Jestem trenerką kompetencji międzykulturowych oraz dydaktyki uczenia
się międzykulturowego i aktywnej partycypacji. Ostatnio koncentruję się
głównie na lokalnych i międzynarodowych szkoleniach dla nauczycieli
i edukatorów. Jestem inicjatorką Centrum Inicjatyw UNESCO. Współpracuję jako trenerka i facylitatorka z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Środowiska, Komisją Europejską oraz UNESCO. W zeszłym
roku rozpoczęłam studia doktoranckie. Główny obszar moich badań to
edukacja międzykulturowa a postawy uczniów wobec ich sąsiadów zza
granicy, w szczególności tej południowej. Dlaczego? Dlatego, że od 2 lat
mieszkam w Czechach. Doświadczenie to daje mi możliwość spojrzenia
z nowej perspektywy na to wszystko co na polskim podwórku wydawało
się tak oczywiste. Pozwoliło też poznając „innego“, lepiej zrozumieć siebie.
Poprzez PolaCzka chciałabym stworzyć innym możliwość zmierzenia się ze
swoimi stereotypami, refleksji nad sobą samym i szansy na nabranie wiatru w żagle poprzez poznanie nowych ludzi, nowych możliwości rozwoju.

Kasia Szajda
Jmenuji se Kasia. Jsem školitelka interkulturních kompetencí, didaktiky interkulturního učení a aktivní participace. Poslední dobou jsem se zaměřovala především na místní a mezinárodní školení pro učitele a vzdělavatele.
Jsem iniciátorka a koordinátorka Centrum Inicjatyw UNESCO. Spolupracuji s polským ministerstvem školství, ministerstvem životního prostředí,
Evropskou Komisí a UNESCO samotným v roli školitelky a facilitátorky.
Minulý rok jsem začala své Ph.D. studium a hlavní téma mého výzkumu
je: interkulturní vzdělávání a postoje žáků k jejich zahraničním sousedům.
A proč? Protože již 2 roky mám možnost bydlet v Čechách a tato zkušenost mi dala možnost podívat se z jiné perspektivy na to, co se dříve
v Polsku, zdálo být zcela samozřejmé.Tímto jsem také mohla poznat „jiné“
a lépe porozumět sama sobě. Pomocí PoláCzka chci dát i jiným možnost
setkatní se s jejich stereotypy, zapřemýšlet o sobě samotné/ých a také dát
možnost nabrat vítr do plachet setkáním s novými lidmi a novými možnostmi rozvoje.

Dr Ondřej Lochman
Od 2002 roku zajmuję się tematyką uczenia się międzykulturowego, angażowania się młodzieży w życie publiczne oraz aktywnego obywatelstwa. Pracuję bądź to w stowarzyszeniu LOS, które założyłem z kolegami
w 2003 roku, bądź jako niezależny trener dla różnych organizacji i instytucji, między innymi: Ministerstwa Edukacji, Eurodesku, Czeskiej Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu, a także różnych organizacji
pozarządowych z Europy. W zeszłym roku obroniłem doktorat z nauk pedagogicznych dotyczący europejskiego wymiaru nauczania oraz postaw
uczniów wobec sąsiadów na pograniczu polsko - czesko - niemieckim.
PolaCzek jest inicjatywą, do której już podczas spisywania pierwszego
pomysłu projektu wiosną 2008 roku, wiodła mnie potrzeba, jaką wyraźnie
czułem w pograniczu. To żeby się ze sobą spotkać i porozumieć. Południowe Czechy i Dolny Śląsk poddane były znaczącym zmianom ludności
a tym samym kultur. Powojenna społeczność która osiedliła się na tych
terenach nie miała ze sobą kontaktu, a bliskie relacje dopiero stopniowo
się tworzyły. PolaCzek jest dla mnie jedną z udanych prób prowadzących
do porozumienia, bez upraszczania i myślenia w zamkniętych ramach.

Ondřej Lochman Ph.D.
Od roku 2002 pracuji s tématy interkulturního učení, zapojení mládeže do
veřejného života a aktivního občanství. Pracuji buď v neziskové organizaci
LOS, kterou jsem spoluzaložil v roce 2003, nebo jako nezávislý školitel
pro různé organizace, mezi něž patří MŠMT, Eurodesk, program Mládež
v akci pod Českou národní agenturou Mládež, stejně jako různé neziskové
organizace a instituce v Evropě. Dokončil jsem program Ph.D. v pedagogice se zaměřením na evropskou dimenzi ve vzdělávání a postoje mladých
lidí na česko-německo-polské pohraniční oblasti. PoláCzek je iniciativou,
kde mne při sepisování prvního nápadu na jaře 2008 vedla potřeba, kterou
jsem cítil v příhraničí, tedy potřeba společného setkání a porozumění si.
Severní Čechy i Dolní Slezsko utrpěli několik masivních přesunů a změn
obyvatelstva, tedy i kultur. Poválečné společnosti, které pohraničí osídlili
z obou stran, mezi sebou neměly přímý kontakt a blízké vztahy. Propojení
se stále formují. PoláCzek je pro mne jedním z povedených pokusů vedoucí k potřebnému porozumění, bez zjednodušování a myšlení v zajetých
kolejích.
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