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Od redakcji
Rozważając przez trzema laty, czy do naszej działalności długofalowo
wprowadzić temat edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, nie byliśmy wcale pewni, że uda nam się zarazić nim młodzież i organizatorów
polsko-niemieckich spotkań.
Z drugiej strony wierzyliśmy, że taki temat to szansa na „świeży powiew”
w polsko-niemieckiej wymianie. To zagadnienie, które na równi dotyczy
polskiej i niemieckiej młodzieży i daje jej szansę wspólnego działania.
Zrównoważony rozwój to równowaga między środowiskiem, gospodarką
a społeczeństwem. To dążenie do utrzymania dobrobytu oraz sprawiedliwy podział surowców naturalnych pomiędzy wszystkich ludzi na świecie. Ten cel po obu stronach granicy można osiągać wspólnie.
Chcieliśmy, by młodzi Polacy i Niemcy razem zmierzyli się z wyzwaniami XXI wieku i rozwijali kompetencję kształtowania rzeczywistości.
Chcieliśmy, by wspólnie przeanalizowali swój styl życia i przejęli odpowiedzialność za przyszłość i rozwój świata.
Gdy w 2011 roku ogłaszaliśmy konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę
Młodzieży „Spotkajmy się pojutrze”, na palcach obu rąk mogliśmy policzyć znane nam projekty polsko-niemieckie dotyczące tej ważnej kwestii.
Do konkursu zgłosiło się jednak 59 projektów. 19 z nich weszło do finału
i otrzymało wsparcie, zarówno merytoryczne w postaci szkoleń, jak
i finansowe na realizację swojego przedsięwzięcia w 2012 roku. Przedstawiciele finałowych projektów, 65 młodych ludzi z Polski, Niemiec,
Czech i Ukrainy, wzięli udział w Szczycie Młodzieży „Projektanci przyszłości” na początku tego roku w Berlinie. Wspólnie ćwiczyli i dyskutowali,
jak kształtować świat i samodzielnie wpływać na jego przyszłość.
Do tej pory zorganizowaliśmy szkolenia dla kilkudziesięciu animatorów wymiany młodzieży zarówno w ramach cyklu „Spotkanie młodzie-
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ży z przyszłością”, jak i poza nim, we współpracy z Polską Akcją Humanitarną (PAH). Grupa ekspertów z Polski i Niemiec pracuje nad ekspertyzą oraz wskazówkami z zakresu zrównoważonego rozwoju dla organizatorów spotkań młodzieży. Ponadto doświadczeni praktycy wymiany polsko-niemieckiej opracowują dla nich praktyczny zbiór metod, tematów i informacji z tego zakresu, które wkrótce zostaną opublikowane w internecie.
By nasze przedsięwzięcie nabrało tak dużego rozmachu, szukaliśmy wsparcia silnego partnera strategicznego. Znaleźliśmy go w Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutsche Bundesstiftung
Umwelt, DBU), która wspiera program „Spotkanie młodzieży z przyszłością – edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży” od 2012 roku. Został on ponadto oficjalnie uznany za projekt Dekady ONZ 2005-2014 „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”.
Gdy w sprawozdaniach z projektów czytamy: „Odkryliśmy wyjątkowość i wdzięczność produktów wiklinowych, sami je „produkując”
i zarażając tą produkcją innych. Na terenie Nowej Soli chyba po raz
pierwszy pojawiało się hasło „zintegrowany rozwój”, a projekt o wymiarze ekologicznym, który zrodził się w środowisku szkolnym, o takim nasileniu działań, był także po raz pierwszy (…). Udało nam się
zaszczepić problem ekologii i odnawialnych źródeł energii władzom
miasta i powiatu (…). O projekcie i problematyce związanej ze zrównoważonym rozwojem dowiedziało się ponad 2500 osób.” – cieszymy
się, że osiągnęliśmy nasz cel. Wierzymy też, że swoimi pomysłami na
zrównoważony rozwój młodzi Polacy i Niemcy wspólnie zarażą kolejne pokolenia.
ALEKSANDRA MILEWSKA-CZACHUR, ANKE PAPENBROCK
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Metody i cele EZR
w spotkaniach młodzieży
DOMINIK MOSICZUK
– do kwietnia 2013 roku był koordynatorem
projektów w stowarzyszeniu Kreisau Initiative
w Berlinie; od sierpnia 2013 roku pracuje
w referacie wspierania wymiany szkolnej PNWM.

ZDJĘCIA: TOBIAS TANZYNA, MAREK NAPIERAŁA

J

eśli planujesz na rok - sadź ryż;
Jeśli planujesz na dekadę - sadź drzewa;
Jeśli planujesz na setki lat - kształć ludzi.”
(przysłowie chińskie)
W przysłowiu tym symbolicznie zawiera się sedno trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz wartości ciągłej edukacji
na jego rzecz. Jednocześnie stanowi ono wezwanie do pomnażania poprzez kształcenie największego kapitału, jakim dysponuje świat – kapitału ludzkiego. Jakie są jednak kluczowe elementy edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR)?
EZR musi obejmować równowagę trzech aspektów: wzrostu
gospodarczego, dbałości o środowisko i sprawiedliwości społecznej. Dotyka więc m.in. takich kwestii jak: prawa człowieka, demokracja i sprawowanie władzy, zmniejszanie ubóstwa,
zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa, równouprawnienie płci,
zróżnicowanie kulturowe czy stabilność ekosystemów. Wymaga multi- i interdyscyplinarnego podejścia oraz dostosowania
metod i narzędzi pracy.
Pod względem pedagogicznym założeniem EZR jest nauka samodzielnego, krytycznego i kreatywnego myślenia
oraz przewidywania skutków własnych działań i wyborów. Innym ważnym celem powinno być kształtowanie świadomości
powiązań między zjawiskami lokalnymi i globalnymi, a także
odpowiedzialności współcześnie żyjących za jakość życia następnych pokoleń.

Dostarczyć bodźce
Wszystkie te elementy i cele EZR powinny znaleźć odzwierciedlenie także w edukacji pozaformalnej, w tym w ramach międzynarodowych spotkań młodzieżowych. Jak jednak poruszać
tak rozległą i złożoną tematykę, dysponując zwykle tylko kilkoma dniami? Kluczem do sukcesu może być poświęcenie programu spotkania wybranej kwestii z zakresu ZR, która ilustrować będzie jednak podstawowe jego cechy – trwałość i zrównoważenie, a także pokaże jego wymiar przestrzenny (globalny) i czasowy (międzypokoleniowy). Ważne, aby animatorzy wymian młodzieżowych poskromili przy tym własne ambicje mówienia o wszystkim, bo takie podejście może tylko przytłoczyć i zniechęcić młodzież. Należy pamiętać, iż EZR jest procesem rozpisanym na całe życie (ang. lifelong learning). Spotkanie młodzieżowe, które z natury ma charakter krótkotrwały, powinno dostarczyć przede wszystkim bodźce do osobistych
poszukiwań młodzieży, pobudzić jej ciekawość i refleksję nad
własną rolą w kontekście ZR. Jakie metody przyjąć, aby stymulować ten proces?

Zbadać codzienność
Warto proponować działania aktywizujące, odwołujące się do
codziennych doświadczeń i obserwacji młodzieży. Na tej podstawie można dokonać analizy naszych nawyków odnośnie żywienia (Co i gdzie jadamy?), higieny (Bierzemy prysznic czy kąpiel? Jakich używamy kosmetyków?), przemieszczania się
(Piechotą, rowerem, komunikacją publiczną, a może samochodem?), sposobów spędzania wolnego czasu itd. To z kolei
może być wstępem do dyskusji o własnym „śladzie ekologicznym” i podjęcia postanowień zmian zgodnych z ideą ZR.
Z kolei sprawdzenie na metkach, gdzie powstała odzież, którą nosimy, daje pretekst do warsztatów o sprawiedliwym
→
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handlu, uczciwych warunkach zatrudnienia czy też wartości
produkcji lokalnej. Można wspólnie zbadać, ile kilometrów pokonują np. T-shirty, zanim trafią na sklepowe półki lub jaką
część ceny markowych spodni stanowi pensja osoby, która je
uszyła. Oczywiście warsztaty powinny być zachętą do szukania alternatywy. Może nią być decyzja o kupowaniu wyłącznie
ubrań produkowanych we własnym kraju, wybór odzieży używanej lub przejrzenie kolekcji we własnej szafie. Taka właśnie refleksja młodzieży nad codziennymi zachowaniami konsumenckimi pozwala uzmysłowić sobie, że nie jesteśmy wcale
bezradni wobec polityki globalnych koncernów.

Rozejrzeć się dookoła
W czasie wymian młodzieżowych najlepiej wykorzystywać możliwości, jakie stwarza nam miejsce spotkania. Może w okolicy znajdują się gospodarstwa rolne lub ogrody z ekologicznymi uprawami i hodowlą? W mieście zorganizujmy wizytę w elektrowni lub zakładach przemysłowych, aby sprawdzić, czy stosują nowoczesne technologie, sprzyjające środowisku. Znakomite
pole do wspólnych obserwacji, badań, a w konsekwencji promowania postaw zgodnych z ideą ZR, stanowią rodziny, w których
często goszczą uczestnicy wymian międzynarodowych.
Dobrym pomysłem na wprowadzenie zagadnień ZR jest także wspólne robienie zakupów, ustalanie menu i gotowanie. Nie
tylko świetnie integruje to grupę, ale pozwala także omówić
kwestie zrównoważonej produkcji i odpowiedzialnej konsumpcji,
typowej drogi produktów na stół, zdrowego żywienia itd.
Możemy też zaproponować stworzenie przez młodzież modeli miast przyszłości, zaprojektowanych zgodnie z koncepcją
ZR i uwzględniających potrzeby wszystkich grup społecznych.
Wykorzystując takie materiały, jak sznurki, ścinki, opakowania,
twórczo wykorzystujemy odpadki, a jednocześnie zachęcamy
młodzież do krytycznej oceny rzeczywistości i snucia śmiałych
wizji na przyszłość. W jakich miastach chcemy żyć? Wolnych
od samochodów? Kameralnych miastach-ogrodach? Ultranowoczesnych metropoliach? Warto przeanalizować z młodzieżą
potrzeby i postulaty poszczególnych grup interesów lub zorganizować symulację, w której uczestnicy wejdą w rolę przedstawicieli różnych środowisk, prowadząc konsultacje społeczne
na temat planowanych inwestycji w mieście. Pozwala to omówić współczesne, niezwykle interesujące koncepcje, zjawiska
i inicjatywy miejskie: kooperatywy spożywcze, wspólnoty
mieszkalne, budownictwo naturalne, samowystarczalność,
„ogrodniczą partyzantkę” (ang. guerilla gardening), rolnictwo
miejskie (ang. urban farming), „masy krytyczne” czy miejskie
budżety partycypacyjne. Dzięki temu młodzież zacznie je też
dostrzegać w swoim otoczeniu i znajdzie kolejną okazję do bycia aktywnym w społeczności lokalnej.

Empatia wymagana
Jak w każdym przypadku, metody należy dostosować do możliwości i potrzeb danej grupy. W kontekście EZR w ramach międzynarodowych spotkań młodzieżowych trzeba jednak dodatkowo pamiętać, że dotykamy często wrażliwych kwestii wyznawanych wartości i różnego statusu społecznego, kulturowego
oraz ekonomicznego uczestników. Dla przykładu, problematyka ZR w Polsce i Niemczech znajduje się w zupełnie innych
punktach debaty publicznej. Wpływa na to też odmienna mentalność i tradycje obu narodów, stan zamożności społeczeństw
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po obu stronach Odry, różny poziom skłonności do polemiki,
krytyki i w ogóle aktywności obywatelskiej (wynikający także
z procesu socjalizacji i edukacji szkolnej), stopień rozwoju infrastruktury czy regulacji prawnych. Widać to choćby w przypadku stosunku do segregacji śmieci czy nawyków konsumenckich (wyboru między tańszymi, atrakcyjnymi cenowo produktami a droższą żywnością ekologiczną). Nad Wisłą pojęcie zrównoważonego rozwoju często jeszcze zawężane jest
do kwestii ekologicznych. Panuje dość powszechna niewiara w skuteczność egzekwowania przepisów o recyklingu, a zatem i w sens jego stosowania. Tymczasem w Niemczech bardzo modne stało się przypisywanie określenia „zrównoważony”
(„nachhaltig”) niemal każdej sferze działalności ludzi: trwałe i zrównoważone powinny być zatem wszystkie przejawy naszej aktywności. To wzmacnia świadomość i poczucie wpływu
jednostki na rzeczywistość. Niemieccy nastolatkowie często na
przykład rezygnują z jedzenia mięsa na rzecz już nie tyle wegetarianizmu, co wręcz weganizmu.
Te odmienne zachowania dostrzec można także wśród młodzieży uczestniczącej w polsko-niemieckich spotkaniach.
W związku z tym, przy omawianiu zagadnień ZR, należy zachować delikatność, unikając piętnowania czy protekcjonalizmu,
budując świadomość młodzieży poprzez ukazywanie alternatywnych wartości i stwarzanie możliwości dokonywania autonomicznych wyborów. Trzeba jednak podkreślić, że dążenie do
ZR nie jest procesem linearnym, w którym jeden kraj dystansuje bezsprzecznie inny. Właśnie porównanie Polski i Niemiec
pozwala po obu stronach dostrzec wiele inspirujących zjawisk.
Niechęć Polaków do segregacji śmieci równoważy nieco stosunkowo mała ilość produkowanych przez nich odpadków, co
wynika także z tradycyjnie wpojonego szacunku wobec pożywienia. Sięgajmy zatem po pozytywne przykłady, które nie będą
deprymować części uczestników spotkania lub wpędzać ich
w poczucie winy.

Dobre przygotowanie
Kluczowe jest przy tym dobre przygotowanie opiekunów i animatorów do spotkania, uwzględniające wspomnianą specyfikę
i różnice, odmienne nieraz definiowanie podobnych pojęć, inne
priorytety uczestników z obu krajów, będące odzwierciedleniem rzeczywistości, w jakiej wzrastają. Nie należy jednak unikać tematów spornych, skoro EZR kładzie nacisk na kształcenie samodzielnego, krytycznego myślenia. Ważne, aby zapewnić młodzieży możliwość współtworzenia programu, wyrażania
swoich opinii, udzielania informacji zwrotnych.
W czasie spotkań młodzieżowych naszym przeciwnikiem bywa zwykle ograniczony czas. Jest to wyzwanie przede
wszystkim dla organizatorów wymian pozaszkolnych. W wymianach szkolnych projekt nie musi i najczęściej nie zamyka się w kilku dniach programu, lecz jest (a na pewno może
być) kontynuowany po wymianie. Umożliwia to stały kontakt
uczniów oraz ich nauczycieli w szkole. Dlatego w przypadku
projektów szkolnych, jeśli są dobrze prowadzone, łatwiej można zadbać o zorientowanie na proces i długofalowość efektów.
Sprzymierzeńcem wszystkich animatorów wymian mogą
być za to portale społecznościowe. To one zresztą są dziś podstawowym narzędziem komunikacji i wymiany informacji dla
młodzieży. Za ich pośrednictwem może być również prowadzona EZR, także jako kontynuacja tradycyjnej wymiany.
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Znak jakości od Komisji ds. UNESCO
ANKE PAPENBROCK
– jest specjalistką ds. Public Relations
w poczdamskim biurze PNWM.

Od jesieni ubiegłego roku przed poczdamskim biurem PNWM powiewa flaga. Widnieje na niej napis: „Oficjalny Projekt Światowej Dekady
2013/2014”, a nad nim logo Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ. To wyróżnienie PNWM otrzymała w związku ze swoim nowym priorytetem tematycznym „Spotkanie młodzieży z przyszłością – edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży”.

ZDJĘCIA: UN-DEKADE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG, CONSTANZE FLAMME

Dekada Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EZR) ustanowiona przez Zgromadzenie ONZ trwa do 2014 roku i do tego czasu projekty z tego zakresu mogą ubiegać się o tytuł oficjalnego projektu dekady.
Termin zgłaszania projektów to 1 grudnia.
Wyróżnienie nie jest związane z nagrodą pieniężną. Nagrodzeni otrzymują tytuł, flagę oraz dyplom.„Wyróżnienie jest znakiem jakości”, mówi
Bettina Klaczinski z berlińskiego biura Dekady ONZ. Dla wielu projektów stało się ono kluczem do uzyskania środków zewnętrznych. W ramach dekady Niemiecka Komisja ds. UNESCO, jako Komitet Narodowy,
wyróżniła już 1700 przedsięwzięć z zakresu EZR.
Jeśli chce się ubiegać o wyróżnienie przedsięwzięcia jako projektu dekady ONZ, trzeba traktować EZR poważnie. Wymagania są dość wysokie: „Musi istnieć wyraźne nawiązanie do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nie każdy projekt, który zajmuje się ekologią, współpracą rozwojową albo zaangażowaniem społecznym, może zostać wyróżniony jako Oficjalny Projekt Dekady ONZ”, taką informację znajdą
potencjalni kandydaci na stronie internetowej.
Co to oznacza konkretnie? Kandydaci muszą podać informację, do ilu
osób zamierzają dotrzeć poprzez swój projekt. Ich przedsięwzięcie
musi zostać zwieńczone konkretnym produktem bądź rezultatem. Poza
tym powinni oni zrealizować przynajmniej dwa z czterech celów Narodowego Planu Działania: dalszy rozwój i powiązanie aktywności oraz

transfer dobrych praktyk na zewnątrz, połączenie osób zaangażowanych w EZR w sieci, polepszenie społecznego odbioru EZR i wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Oprócz tego potrzebna jest jeszcze
strona internetowa, na której opisane zostaną pomysł i koncepcja.
Czy polsko-niemieckie projekty mogą ubiegać się o wyróżnienie jako
projekty dekady? „Jeśli w projekcie bierze udział partner z Niemiec,
jest to możliwe”, mówi Bettina Klaczinski. „Rezultaty projektów muszą
być choć w części wcielane w życie w Niemczech”, wyjaśnia. „Nie muszą się one jednak odbywać w tym kraju”.
Następnie przywołuje liczne przykłady międzynarodowych projektów
w ramach Dekady ONZ, które były realizowane z udziałem niemieckiego
partnera lub organizatora. Wiele z nich odbywało się w Afryce i Azji,
np. projekt szkoły zawodowej z Hamburga, która chce upowszechnić lampy solarne w Malawi albo przedsięwzięcie dla młodych ludzi z Niemiec,
Nikaragui i Salwadoru, którzy zajmują się tematem EZR jako dziennikarze. Inny to pomysł popularyzacji leśnych przedszkoli w Czechach.
Wskazówki, jak ubiegać się o tytuł, a także informacje dotyczące tematów i metod EZR można znaleźć na portalu EZR Dekady ONZ.
www.bne-portal.de
Ogłoszeniu Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ
w 2005 roku przyświecały podniosłe cele: „Chcemy zakotwiczyć EZR
w różnych obszarach, poczynając od edukacji przedszkolnej, a kończąc
na pracy z seniorami”, opisuje Bettina Klaczinski. Czy to się udało?
„Chcielibyśmy osiągnąć więcej”, stwierdza. Ale tego, co udało się już
zrealizować, na pewno jest niemało. W jej ocenie blisko 10 procent społeczeństwa niemieckiego zapoznało się z tematyką EZR dzięki dekadzie. „Przede wszystkim w szkołach zyskała ona na znaczeniu”, mówi
Klaczinski. „Mamy wiele zaangażowanych osób z obszarów, których
wcześniej nie braliśmy pod uwagę”, dodaje, nawiązując w ten sposób
do faktu, że o wyróżnienie ubiegają się także przedsiębiorstwa.
W 2014 roku dekada kończy się, ponieważ upłynie wtedy dziesięć lat.
Decyzja o tym, czy i jak będzie ona kontynuowana, zapadnie w tym roku.
„Dążymy do tego, aby projekt ten trwał nadal jako Światowy Program
Działania”, mówi Klaczinski. Wtedy praca w zakresie EZR na pewno byłaby realizowana przez kolejne pięć lat. Dalej istniałaby także możliwość ubiegania się o wyróżnienie.
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ROBERT HAHN
– był od września 2012 roku do lipca
2013 roku wolontariuszem w warszawskim
biurze PNWM.

Ekonsument
Ocieplenie klimatu, wymieranie gatunków, wycinanie lasów równikowych, wyzysk pracowników… Lista szkód, które ludzie wyrządzają Ziemi
i sobie samym, jest długa. Portal ekonsument.pl ukazuje nie tylko sposoby przeciwstawiania się tym zjawiskom, ale także konkretne możliwości działania.

Siła konsumentów
Portal został stworzony przez Polską Zieloną Sieć, czyli związek wielu
stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jego myślą przewodnią jest motto „Kupuj odpowiedzialnie!” – opiera się ono na przekonaniu, że w zglobalizowanym świecie to
konsumenci poprzez swoje decyzje podczas zakupów mają wpływ na to,
jakie produkty będą wytwarzane i w jaki sposób będzie się to odbywać.
Portal ekonsument.pl oferuje użytkownikom ogólną wiedzę. W ramach „Bazy wiedzy” szczegółowo, ale zarazem zwięźle, omawiane i wyjaśniane są konkretne problemy z różnych obszarów życia, a także propozycje ich rozwiązania: warunki produkcji odzieży i zabawek w azjatyckich „sweatshopach”, zasady Sprawiedliwego Handlu albo prawa konsumenckie. Do wielu z tych tematów przygotowano również dodatkowe
materiały do ściągnięcia. Na portalu umieszczone są również obszerne
relacje, poradniki dla konsumentów i aktywistów, a także materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Ponadto na ekonsument.pl znajdziemy obszerną listę linków do
stron nie tylko polskich, ale również międzynarodowych, głównie anglojęzycznych, a także przeczytamy publikowane regularnie aktualności
i artykuły na tematy bliskie misji portalu.
Perełką jest przewodnik dla konsumentów „Dobre zakupy”. Wykorzystując skalę punktową i uwzględniając osiem klarownych kryteriów,
oceniono w nim aspekt zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do ponad 200 polskich i zagranicznych marek, które następnie krótko przed-
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stawiono. Za pomocą prostego systemu nawigacji można więc szybko
znaleźć tu to, czego się szuka. Baza zawiera obecnie marki z następujących branż: meble, artykuły biurowe, kosmetyki, odzież, zabawki, artykuły higieniczne i środki czystości. Jest ona na bieżąco uzupełniana.
Informacja ważna dla czytelników niemówiących po polsku: zakładka „Dobre zakupy” w odróżnieniu od innych ofert portalu ekonsument.pl,
które dostępne są jedynie w polskiej wersji językowej, prawie w całości
redagowana jest w dwóch językach – polskim i angielskim.

Portal z misją
Ekonsument.pl skierowany jest do każdego, kogo obchodzi los świata
i kto interesuje się tym, w jaki sposób jednostka wpływa na jego rozwój.
Informacje i wskazówki mają charakter praktyczny i są napisane zrozumiałym językiem. Są one tak obszerne, że nawet prawdziwy ekspert
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju może odkryć coś nowego. Jednocześnie osoby, które są w tej kwestii całkowicie „zielone”, otrzymują podstawową wiedzę, która może stać się podstawą ich dalszych dociekań.
Nie możemy jednak zapominać o tym, że kampania „Kupuj odpowiedzialnie!” ma swoją jasną ideę i misję: gdy pojawia się konflikt pomiędzy celami zrównoważonego rozwoju a innymi (na przykład ekonomicznymi), reakcja na niego nie jest „neutralna”. Obrazuje to choćby
fakt, że na stronie zamieszczane są wezwania do wysyłania e-maili
z petycjami skierowanymi do międzynarodowych koncernów.
Portal, a szczególnie baza firm, ma sympatyczną odsłonę, większość
tekstów jest ilustrowana zdjęciami. Treści są posortowane zarówno pod
względem tematycznym (ubrania, żywność…), jak i według rodzaju (materiały, archiwum…). Na każdej stronie znajdują się także odnośniki do
tematów pokrewnych. Kampanię możemy znaleźć na platformach społecznościowych (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr). Strona posiada wyszukiwarkę. Pod każdym tekstem znajdziemy słowa klucze – do wszystkich treści z nimi powiązanych możemy dotrzeć poprzez stronę główną.

Przydatne i dobre strony
Portal ekonsument.pl jest skarbnicą konkretnych i cennych wskazówek, zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Mają one zainspirować internautów do wykorzystania swoich możliwości działania jako konsumentów i tym samym pozwolić im uczynić swoje życie jeszcze bardziej
zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju.
www.ekonsument.pl

PREZENTACJE

INFO PNWM NR 1/2013

ROBERT HAHN
– był od września 2012 roku do lipca
2013 roku wolontariuszem w warszawskim
biurze PNWM.

teamGLOBAL
Na portalu teamGLOBAL Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego (Bundeszentrale für politische Bildung, bpb) znajdziemy mnóstwo informacji i materiałów do nauczania dotyczących globalizacji
i jej skutków.

Otwarta sieć
W pierwszej linii teamGLOBAL ma pełnić rolę sieci łączącej młodych
ludzi zainteresowanych tematem globalizacji, którzy chcą wymienić
się wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie z innymi. Dlatego też
portal umieszczony na stronach bpb jest właściwie produktem ubocznym. Znajdziemy tam jednak obszerne informacje na temat globalizacji, liczne linki i bogate materiały, które można wykorzystać w nauczaniu.

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PNWM

Zbiór metod do samodzielnej pracy
Sercem portalu jest zbiór „modułów metodycznych”, które wykorzystywane są podczas warsztatów teamGLOBAL. Wszystkie treści podlegają licencji Creative Commons, która pozwala na korzystanie z nich
w celach niekomercyjnych. Możemy bezpłatnie ściągnąć w sumie ponad 70 różnych modułów w formie PDF na różne tematy – od „wirtualnej wody” do „szczęścia krajowego brutto”. Wszystkie przygotowane
są w sposób przejrzysty i skompensowany. Metodycznie moduły dzielą się na rozgrzewki, „podróże czytelnicze”, gry planowe i dyskusje.
Według zamysłu teamGLOBAL mają one umożliwiać naukę w „otwarty, aktywny i zorientowany na działanie sposób”.
Oprócz modułów metodycznych na stronach teamGLOBAL znajdziemy również teksty, które pozwolą nam zgłębić temat globalizacji i jej różnorodne aspekty. W krótki, choć nie za krótki, oraz wyważony sposób i bez wydźwięku ideologicznego wyjaśnione są tu różne
wymiary globalizacji, jej przyczyny i skutki – pozytywne i negatywne.

Poza tym mamy do dyspozycji obszerny spis linków, który umożliwia
szczegółowe poznanie danych zagadnień. Dodatkowym smakowitym
kąskiem są sprawozdania, zamieszczone w rubryce „teamGLOBAL
unterwegs” („teamGLOBAL w podróży”), w których członkowie sieci
prezentują interesujące impresje z odwiedzonych krajów.

Portal dla animatorów
Portal teamGLOBAL stworzony został przede wszystkim z myślą o nauczycielach i animatorach, którzy chcą wykorzystać zaprezentowane
tam treści i metody podczas zajęć lekcyjnych lub w swojej pracy z młodzieżą. Nie jest on jednak do końca przystosowany do tego, aby korzystała z niego bezpośrednio młodzież i uczniowie, nawet jeśli autorzy
zwracają się do użytkownika per „ty”.
Poziom informacji i tekstów jest raczej wysoki, a więc wymagający dla użytkownika. Aby je zrozumieć, nie trzeba jednak koniecznie od
razu posiadać rozległej wiedzy o globalizacji. Czegoś nowego może dowiedzieć się także ekspert w tej dziedzinie. Także moduły metodyczne
są bardzo różnorodne – niektóre są naszpikowane informacjami i detalami, inne tylko pobudzają do refleksji.
Fakt, że portal znajduje się na stronach Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego ma wpływ także na jego, niejako narzucony
z góry, układ graficzny. Dzięki temu strony są jednak systematycznie
uporządkowane i przejrzyste, zawsze można się na nich łatwo zorientować. Liczba zdjęć i obrazków jest raczej skromna, tylko niektóre moduły metodyczne opierają się na ilustracjach. Użytkownik ma do dyspozycji dobrze funkcjonującą wyszukiwarkę, która swoim zasięgiem obejmuje jednak całą ofertę bpb. Osobą kontaktową, odpowiedzialną za
projekt w bpb jest Svetlana Alenitskaya, której adres e-mailowy oraz
numer telefonu umieszczone są na stronie.

Przydatne narzędzie
Strony teamGLOBAL można doskonale wykorzystać w podwójny sposób: po pierwsze jako podstawę do zgłębienia wiedzy na temat globalizacji, po drugie jako zbiór metod umożliwiający przekazanie tej wiedzy
młodym ludziom. Tematy globalizacji i zrównoważonego rozwoju łączą i stykają się tu ze sobą na wielu płaszczyznach, portal możemy więc
wykorzystać jako wartościowe narzędzie w ramach edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal
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Czasami trochę mniej
moralizatorskiego tonu

A

lice Schmidt ma 23 lata, jest w połowie studiów (5. semestr filozofii i politologii), a swój czas wolny chętnie poświęca klasom szkolnym. Debatuje z nimi o różnorodności biologicznej, o zmianach klimatycznych, o radzeniu sobie z zalewem informacji, o tożsamości. Studentka jest
jedną z 70 osób zaangażowanych w ramach teamGLOBAL.
Sieć ta powstała w 2004 roku z inicjatywy Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego (Bundeszentrale für politische
Bildung, bpb), która we współpracy z młodymi ludźmi opracowuje tematy związane z przyszłością na użytek innych młodych ludzi. Rokrocznie w szkołach i organizacjach młodzieżowych w całych Niemczech organizują blisko 50 warsztatów
poświęconych tymże zagadnieniom.

„Jestem bardzo dumna z projektu”, mówi Svetlana Alenitskaya, koordynatorka teamGLOBAL z ramienia bpb. To do
niej trafiają wszystkie zapytania szkół, ona koordynuje pracę trenerów, organizuje dla nich szkolenia, jest w kontakcie z zespołem i dopytuje o powody, gdy ktoś z grupy staje się
mniej aktywny. Większość trenerów pracuje przez trzy-cztery
lata, pierwsze pokolenie już skończyło studia i jest zrzeszone w ramach nowopowstałej grupy absolwentów. „Niektórzy
już po studiach znaleźli pracę także w obszarze edukacji na
rzecz zrównoważonego rozwoju”, cieszy się Alenitskaya.
Alice Schmidt wcześniej była zaangażowana w tzw. Peer-Education-Network (sieć edukatorów rówieśniczych, przyp.
red.). „Wspaniale jest działać wspólnie z młodymi ludźmi”,
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podaje powód swojego zaangażowania. We współpracy
z teamGLOBAL ceni sobie m.in. to, że może realizować także
wybrane przez siebie tematy i pomysły. Warsztaty sprawiają jej największą radość wtedy, kiedy widzi, że zaiskrzyło i że
nawet klasy, które początkowo sprawiały wrażenie niechętnych, nagle nabierają silnej motywacji do pracy. Dziwne sytuacje też się czasami zdarzają. „Niektóre klasy proszą, by nauczyciel opuścił salę, bo wolą dany temat omówić tylko
z nami”, opowiada.
Czy ma swój ulubiony warsztat? „No więc, jako trenerzy musimy być otwarci na wszystkie tematy”, wyjaśnia. Ale bardzo
lubi temat finansów, w końcu właśnie o międzynarodowych
kontaktach handlowych pisze swoją pracę licencjacką. „Tylko
czasami życzyłabym sobie, aby rzadziej argumentowano
z palcem wskazującym uniesionym do góry”, mówi. Stwierdzenia typu „mięso jest złe” lub „śmieci trzeba segregować”
nie trafią do młodzieży, podkreśla.
ANKE PAPENBROCK
– jest specjalistką ds. Public Relations
w poczdamskim biurze PNWM.

ZDJĘCIA: BPB, TOBIAS TANZYNA, CONSTANZE FLAMME

Gdy jakaś organizacja zamawia w teamGLOBAL warsztat na
temat ciemnych stron globalizacji, do trenerów, takich jak
Alice Schmidt, kierowane jest zapytanie, czy mają czas
i ochotę go przeprowadzić. Trenerzy we dwójkę przygotowują
dany warsztat, przeprowadzają z młodzieżą gry strategiczne
lub tworzą scenariusze przyszłości. Arsenał wiedzy i metod
młodzi ludzie otrzymują od bpb. Podczas warsztatów szkoli ona przyszłych trenerów, a po doświadczenia wysyła ich do
szkół w towarzystwie wprawionych kolegów.
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Jak można zorganizować
spotkanie młodzieży
w sposób zrównoważony?
Słowo „zrównoważony” spotykamy dziś w wielu miejscach. Jest ono zawarte w niemal
każdym politycznym przemówieniu programowym lub niemal każdej prezentacji
firmowej. Także w sferze prywatnej wymaga się od nas, abyśmy robili zrównoważone
zakupy i podróżowali lub inwestowali pieniądze w sposób zrównoważony.
TOBIAS THIELE
– jest zastępcą dyrektora zarządzającego
organizacji Naturfreundejugend
Deutschlands.

B

adając nasz indywidualny ślad ekologiczny, możemy
stwierdzić, na ile zrównoważony jest nasz styl życia. Model śladu ekologicznego opiera się na założeniu, że
wszystkie surowce naturalne, z których korzystamy, aby jeść,
pić, mieszkać, jechać na urlop i ubierać się, wymagają pewnej
powierzchni. Ponadto przyroda potrzebuje kolejnych zasobów,
aby rozłożyć odpady, które produkujemy (na przykład lasów, aby
związać dwutlenek węgla). Ekologiczny ślad pozwala nam unaocznić sobie rozmiar tej powierzchni i w ten sposób przekazuje
nam zrozumiały obraz ekologicznych granic naszej planety oraz
wskazuje na kwestię niesprawiedliwego podziału zasobów.

WSKAZÓWKA: Na stronie www.wwfpl.panda.org/mozesz_pomoc/dzialaj_teraz/slad_ekologiczny można zmierzyć
swój ślad ekologiczny i porównać go z przeciętnymi wynikami.

ZDJĘCIE: SEBASTIAN SUK

Życie na koszt przyszłych pokoleń
Dokonując krytycznej oceny śladu ekologicznego, widzimy wyraźnie, że niektóre aspekty naszego życia, jak na przykład podróżowanie, możemy tylko w ograniczonym stopniu podporządkować idei zrównoważonego rozwoju. Nawet jeśli w ogóle nie podróżujemy, to i tak w związku z naszym zwykłym sposobem życia
żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. A przecież idea zrównoważonego rozwoju wymaga przemian społecznych głębszych nawet
od zmian sposobu gospodarowania i stylu życia w krajach Europy
Wschodniej i byłej NRD po rozwiązaniu Układu Warszawskiego.
Niemniej jednak podczas planowania i przeprowadzania międzynarodowych spotkań młodzieży warto kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju. Powinniśmy skupić się na przybliżeniu uczestnikom tematu, inspirowaniu ich do dyskusji o sprawiedliwości społecznej i wyzwaniach przyszłości oraz na umoż-

liwieniu im wypróbowania alternatywnych rozwiązań. Działania
zgodne ze zrównoważonym rozwojem możemy podjąć na przykład w kwestii dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Aspekty te
zostaną pokrótce omówione w niniejszym tekście.
WSKAZÓWKA: W broszurze „Begegnung mit der Zukunft:
Wie internationale Jugendarbeit Nachhaltigkeit gestaltet”
(„Spotkanie z przyszłością: Jak międzynarodowa praca
z młodzieżą kształtuje zrównoważony rozwój”) oprócz przykładów połączenia spotkań młodzieży z tematyką zrównoważonego rozwoju znajdziemy także listę kontrolną przygotowaną na potrzeby zrównoważonych spotkań młodzieży.
www.naturfreundejugend.de/shop/-/show/214

Dojazd i mobilność na miejscu
Główny ciężar ekologiczny związany z przedsięwzięciami międzynarodowymi z reguły powstaje w związku z dojazdem ich uczestników. Większość polsko-niemieckich spotkań młodzieży wykazuje jednak lepszy zrównoważony bilans niż inne tego typu podróże, bo cele tych spotkań znajdują się w Polsce lub Niemczech. Dzięki temu stosunek odległości do czasu trwania prawie
zawsze pozostaje w rozsądnych granicach. Uczestnicy dojeżdżają najczęściej autobusami albo pociągami. Unika się raczej podróży samolotem, która w znacznym stopniu szkodliwie wpływa
na klimat. Szczególnie często korzysta się z autokarów. W porównaniu do samolotów, samochodów, a nawet w porównaniu do
kolei, zużywają one najmniejszą ilość energii oraz powodują najmniejszą emisję dwutlenku węgla na osobę i kilometr.
→
WSKAZÓWKA: Podczas przygotowywania zrównoważonych
spotkań młodzieży bardzo pomocna jest publikacja „Green
Toolbox” organizacji Naturfreundejugend Internationale. Anglojęzyczna publikacja może być źródłem wielu rozwiązań
zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju w obszarze mobilności, zakwaterowania, wyżywienia i innych aktywności.
www.issuu.com/iynforg/docs/gtb
→
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Zakwaterowanie
Również wybór miejsca zakwaterowania podczas spotkania ma
wpływ na zrównoważony bilans. Proste, typowe dla danego kraju
kwatery pozbawione zbędnego luksusu, czyli takie, z jakich
z reguły korzysta się podczas spotkań młodzieżowych, są w wielu
przypadkach stosunkowo przyjazne dla środowiska. Zanim zarezerwujemy noclegi, warto dowiedzieć się, jakie działania podejmuje dane miejsce w kwestii zrównoważonego rozwoju. Europejskim
oznaczeniem ekologicznym (ecolabel) przyznawanym ośrodkom
turystycznym jest „Kwiatek”. Otrzymują go hotele, domy gościnne,
campingi, schroniska młodzieżowe i inne podobne placówki, odznaczające się szczególnymi zasługami na rzecz środowiska.
WSKAZÓWKA: Placówki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) w Polsce oraz Domy Miłośników
Natury (Naturfreundehäuser) w Niemczech oferują możliwość skromnego i ekologicznego noclegu dla grup. Miłośnicy
Natury przywiązują dużą wagę do zasad zrównoważonej turystyki. Wiele domów korzysta z odnawialnych źródeł energii,
oszczędza prąd i wodę, redukuje odpady oraz serwuje regionalną i sezonową kuchnię.

Wyżywienie
Jedzenie jest zawsze ważnym aspektem spotkań młodzieżowych. Każdy uczestnik ma swoje nawyki i preferencje żywieniowe. W grupie zawsze znajdą się osoby, które z powodów zdrowotnych, etycznych czy kulturowych wymagają odpowiedniej diety.
Budżet spotkań jest zwykle niewielki, lecz mimo to nikt nie może
przecież być głodny. Zawsze pojawiają się także dyskusje wokół
kwestii, co znaczy jedzenie typowo niemieckie czy typowo polskie. Nie bez powodu proces nauczania międzykulturowego zaczynamy od zerknięcia do garnka kraju partnerskiego. Poza tym
aspekt wyżywienia jest jednocześnie takim tematem z zakresu
zrównoważonego rozwoju, który posiada ogromny potencjał.
Ciągle rosnące ilości spożycia mięsa na świecie to klasyczny
przykład ilustrujący nie-zrównoważony rozwój. W oparciu o niego można szczególnie dobrze wskazać na globalne współzależności i możliwości działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
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Chów bydła jest jednym z czynników, które w znacznym stopniu
przyczyniają się do zmian klimatycznych.
Jedząc średnio ponad 80 kilogramów mięsa na osobę rocznie, zarówno Niemcy, jak i Polacy spożywają go dwa razy więcej
niż wynosi średnia globalna. Światowe cele rozwojowe, takie jak
ograniczenie zmian klimatycznych, zachowanie różnorodności
biologicznej, redukcja liczby głodujących, ochrona urodzajnych
gleb oraz wody pitnej, można osiągnąć tylko poprzez masowe
zmniejszenie spożycia mięsa. Wybierając dietę ubogą w mięso,
dietę wegetariańską lub wegańską każdy ma możliwość przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.
Także tutaj otwiera się ogromna szansa dla spotkań młodzieżowych. Szczególna sytuacja, jaką jest spotkanie – przebywanie
w grupie z nowymi ludźmi, w obcym kraju, z dala od domowej
kuchni – umożliwia uczestnikom poznanie i odkrycie na własne
potrzeby nowych sposobów odżywiania się. Oczywiście stanie się
to tylko wtedy, gdy wyżywienie ubogie w mięso, wegetariańskie
lub wegańskie, będzie smakować, sycić i zaspokajać ich życzenia.
WSKAZÓWKA: Następstwa zbyt dużej konsumpcji mięsa na świecie bardzo obrazowo opisane są w „Atlasie mięsa
2013”, który wydała Fundacja im. Heinricha Bölla wspólnie
z Le Monde Diplomatique i związkiem BUND.
www.bund.net/themen_und_projekte/landwirtschaft/
lebensmittelpolitik/fleischatlas

Oprócz rezygnacji z mięsa istnieją także inne czynniki ważne
dla kwestii zrównoważonego odżywiania się. Artykuły spożywcze
powinny pochodzić z upraw biologicznych położonych
w niedalekiej odległości od miejsca konsumpcji (krótki transport). W przypadku produktów zza oceanu istotne jest, aby pochodziły one ze Sprawiedliwego Handlu, a tym samym gwarantowały przynajmniej podstawy egzystencji i szanse rozwoju małym wytwórcom w krajach ich pochodzenia.
WSKAZÓWKA: Jak w sposób oszczędny korzystać z zasobów naturalnych, smacznie przy tym gotując, przeczytać
można w proklimatycznej książce kucharskiej związku
BUNDJugend „Klimakochbuch”.
bundjugend.de/shopartikel/das-klimakochbuch

Kwestia sprawiedliwości
Zrównoważony rozwój jest ważnym wyzwaniem naszego stulecia. Międzynarodowe spotkania młodzieży mogą stać się polem
doświadczalnym dla zrównoważonych praktyk, mającym ogromne oddziaływanie na biografię uczestników. Jednocześnie nie
można tu oddzielić aspektu edukacyjnego od konkretnych działań. Gdy oszczędzamy zasoby, unikamy odpadów, gdy oferujemy
czekoladę albo kawę ze Sprawiedliwego Handlu, pokazujemy
dobre przykłady zachowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie mniej ważne jest jednak także dyskutowanie
z grupą na temat sprawiedliwości społecznej. Najsilniejsza motywacja do angażowania się na rzecz zrównoważonego rozwoju
wyrasta bowiem z przekonania, że nie chce się już żyć na koszt
przyszłych pokoleń oraz mieszkańców globalnego Południa.

ZDJĘCIE: SEBASTIAN SUK

Szkodliwe dla klimatu oddziaływanie spotkań można oczywiście jeszcze bardziej zredukować. Zrównoważoną alternatywą,
sprawdzającą się na terenach przygranicznych, jest na przykład
dojazd rowerem. Także w trakcie projektu grupy mogą pokonywać wiele tras pieszo lub na rowerach. W ten sposób uczestnicy
mają możliwość nie tylko doświadczyć, jakie to praktyczne, ale
również zobaczyć, jak wiele radości daje poznawanie okolicy bez
korzystania ze zmotoryzowanych środków transportu.
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Gdyby EZR stała się przedmiotem
szkolnym…

ZDJĘCIA: TOBIAS TANZYNA, ARCHIWUM PRYWATNE AUTORKI

„Projektanci przyszłości” zasypują pytaniami ekspertów z Polski i Niemiec
Podczas Szczytu Młodzieży „Projektanci przyszłości” od 1 do 4 lutego w Berlinie 60 młodych ludzi z Niemiec, Polski i Czech zajmowało się zagadnieniami z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz
kwestią odpowiedzialnego korzystania z surowców naturalnych.
Prowadzili między sobą debaty, kręcili filmy i tworzyli małe dzieła sztuki z materiałów recyklingowych. Na zakończenie szczytu ma
miejsce dyskusja z polskimi i niemieckimi ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska i polityki. Jagoda Krzymińska i Tanita Wolf
uczestniczą w podium wraz z fachowcami i chcą uzyskać od nich
pewne informacje. Rozmowę moderuje dziennikarka radiowa
Dorota Kerski.

powiedzi na to pytanie jest tyle, ilu ludzi na ziemi. Jego własne sposoby na zrównoważone życie są następujące: jazda na rowerze, zakupy w second-handach, dieta wegetariańska, korzystanie z komunikacji publicznej, modlitwa za innych. Anna Kalinowska stara się
zawsze i wszędzie kupować regionalne produkty i odpowiedzialnie
z nich korzystać, a więc nic nie wyrzucać. Zachęca, by w kwestiach
ochrony środowiska kierować się nową zasadą: „Nie bać się, lecz
pokochać.” I od razu wyjaśnia, co ma na myśli: zamiast mówić o ginięciu ropuch pod kołami samochodów, można by sobie wyobrazić,
że taka żaba to zaklęty książę i tym samym poczuć się za nią odpowiedzialnym.

„Wyobraźmy sobie”, Jagoda Krzymińska zwraca się do zgromadzonych ekspertów, „że mamy do dyspozycji nieograniczone środki
i pieniądze, potrzebne do wprowadzenia zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jakimi problemami Państwa zdaniem należałoby
zająć się w pierwszej kolejności?”. Błyskawicznie na tak postawione pytanie odpowiada Dariusz Szwed, współzałożyciel polskiej partii
„Zieloni 2004”: „Energetyczną demokratyzacją.” Dr Anna Kalinowska, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, domaga się większego zaangażowania na rzecz zachowania przestrzeni jako jednego z zasobów naturalnych. Dietmar Kress z organizacji Greenpeace
Deutschland apeluje natomiast o to, aby unikać życia na koszt najuboższych ludzi. Wszystko jest jego zdaniem kwestią odpowiedniego podziału.

Tanita proponuje wprowadzenie nowego przedmiotu szkolnego pod
nazwą edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jej postulat wywołuje jednak sceptyczne reakcje. Nie nowy przedmiot, lecz interdyscyplinarne zajęcia na temat zrównoważonego rozwoju byłyby lepszym rozwiązaniem według Dietmara Kressa. Chwali młodych za ich
zaangażowanie na rzecz ekologii, zarówno w Europie Wschodniej,
jak i Zachodniej. Także Anna Kalinowska podkreśla, że zrównoważony rozwój dotyka wszystkich dziedzin naszego życia. Jest za międzypokoleniową wymianą wiedzy, której doskonałym przykładem było to
właśnie podium dyskusyjne.

Tanita i Jagoda zadają panelistom kolejne pytania „Jak należy urzeczywistniać cele zrównoważonego rozwoju w swoim codziennym życiu?”. Według Dietmara Kressa punktem wyjścia jest poczucie zrozumienia dla innych ludzi. Dariusz Szwed uważa, że możliwości od-

JOANNA BURKHARDT
– od listopada 2012 roku do maja 2013 roku
była praktykantką Public Relations
w poczdamskim biurze PNWM.
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Przekonały ich akcje
w miejscowym
supermarkecie
Wręczenie IV Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży „Spotkajmy się pojutrze”

P

oczątek nowego roku w PNWM wyznaczało ważne wydarzenie: 4 lutego po raz czwarty przyznaliśmy Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. Tym razem w ramach konkursu pod hasłem „Spotkajmy się pojutrze” wyróżnione zostały
projekty z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Nagrody wręczyli współprzewodniczący Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: Lutz Stroppe, sekretarz stanu
w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży, oraz Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Na uroczystej gali w Młodzieżowym
Centrum Kultury PUMPE w Berlinie dyrektorzy zarządzający
PNWM, Paweł Moras i Stephan Erb, powitali ponad 200 gości.
Na sali panuje ogromne napięcie. Prowadzący galę Ola Rosiak i Max Ruppert otwierają kopertę. Zgromadzeni na scenie
polscy i niemieccy opiekunowie oraz młodzież z obu krajów nerwowo przestępują z nogi na nogę. Wszyscy zrealizowali w ubiegłym roku projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju. Teraz
wszyscy mają nadzieję na zdobycie Polsko-Niemieckiej Nagrody
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Młodzieży w kategorii wymiany pozaszkolnej. Tytuły ich projektów to: „Nie tylko jedna kropla w oceanie”, „Eko-trendsetterzy”
i „Sąsiedztwo dla globalnego zrównoważonego rozwoju”. O nagrodę „Spotkajmy się pojutrze” ubiegali się wraz z 56 innymi polsko-niemieckimi partnerstwami. Uczestnicy projektów
„Eko-trendsetterzy” i „Nie tylko jedna kropla w oceanie” chcieli
bezpośrednio przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i uczynić swoje miejsca zamieszkania bardziej ekologicznymi. Trzecie
przedsięwzięcie finałowe to szkolenie z zakresu edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju dla animatorów spotkań młodzieży.

Za zaangażowanie na rzecz zmian w miejscu
zamieszkania
Kiedy znana z telewizji („Kowalski i Schmidt”, rbb i TVP Wrocław)
para prowadzących odczytuje nazwę zwycięskiego projektu
– „Eko-trendsetterzy” – radość na scenie nie ma granic. Laureaci padają sobie w ramiona, cieszą się z nagrody o wartości 2000
euro dla każdego partnera projektu. Organizatorki Milena Migut

ZDJĘCIA: TOBIAS TANZYNA, ARCHIWUM PRYWATNE AUTORKI
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i Renata Kaczmarek odbierają statuetkę i dyplom z rąk sekretarza stanu
Lutza Stroppe. Uzasadnienie werdyktu jury przedstawia Cornelia Behm,
posłanka do Bundestagu z ramienia
partii Bündnis 90/Die Grünen: najmłodsi spośród wszystkich uczestników projektów, młodzież z Lublina
i Nadrenii Północnej-Westfalii, odnieśli sukces, działając na rzecz
zmian w swoim miejscu zamieszkania. Doprowadzili na przykład do
tego, że duże sieci handlowe w Świdniku zdecydowały się włączyć do swojego asortymentu produkty regionalne
oraz pochodzące ze Sprawiedliwego Handlu. Projekty „Nie tylko
jedna kropla w oceanie” i „Sąsiedztwo dla globalnego zrównoważonego rozwoju” otrzymują wyróżnienia i nagrody pieniężne
w wysokości 500 euro dla każdego partnera projektu.
„Dziękuję dobremu Bogu, że podarował mi pomysł na ten
projekt!” Sławomir Gargasiewicz próbuje wyrazić słowami swoje
zaskoczenie i radość. Swoją euforią zaraża salę, wesoły śmiech
słychać ze wszystkich stron. Gargasiewicz wraz z Tomaszem
Marchwickim zorganizował projekt, który pokonał konkurentów
w kategorii wymiany szkolnej – „Wyplatasz – wymiatasz”. Wzięli w nim udział uczniowie z Nowej Soli i Fürstenwalde. Pierwszą nagrodę wręczył im sekretarz stanu Maciej Jakubowski.
Uczestnicy zwycięskiego projektu nauczyli się wyplatać płoty wiklinowe, a w lokalnym supermarkecie przeprowadzili akcję
pod hasłem: „Zamień folię na wiklinę”. Przedstawiciel jury Marek Krząkała, poseł na Sejm (PO) i przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej, podkreśla, że swoim ekologicznym działaniem młodzież zaraziła innych uczniów, mieszkań-
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ców i polityków z Nowej Soli oraz chwali pomysł wprowadzenia
w tamtejszej szkole nowego kierunku kształcenia „technik odnawialnych źródeł energii”.
Ze zdobycia wyróżnień cieszą się uczestnicy projektów „Rzemiosło z przyszłością” i „Świeży powiew wiatru w Europie”.
W ramach pierwszego z nich uczniowie szkół zawodowych ze
Szczytna i Bad Kreuznach z dostępnego w okolicy drewna wykonali zaprojektowane przez siebie meble na boisko szkolne. Podczas spotkania „Świeży powiew wiatru w Europie” uczniowie
z Kluczy i Sondershausen wspólnie dokładnie poznali różne źródła energii odnawialnej i zbudowali m.in. piec solarny.

Najważniejsze jest motto olimpijskie
Sekretarz stanu Maciej Jakubowski w swoim słowie powitalnym
wskazał na coś ważnego. W rywalizacji – szczególnie dotyczącej takiego tematu – liczy się to, co zawiera w sobie motto olimpijskie „Najważniejszą rzeczą jest udział”. Nie ma więc ani zwycięzców ani przegranych.
Gratulacje, sesja zdjęciowa, emocje. Na zakończenie słowa uznania i podziękowania przede wszystkim dla organizatorów wieczoru, koordynatorów projektów, dla organizacji Kreisau-Initiative (która była odpowiedzialna za zorganizowanie Szczytu Młodzieży), dla moderatorów, muzyków, tłumaczek, instytucji goszczącej oraz oczywiście dla wszystkich
uczestników gali.
JOANNA BURKHARDT
– od listopada 2012 roku do maja 2013 roku
była praktykantką Public Relations
w poczdamskim biurze PNWM.
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Eko-trendsetterzy
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Panorama Kultur”
z Wojsławic (woj. lubelskie), Fundacja LAB XXI
ze Świdnika (woj. lubelskie) oraz Dom Spotkań Młodzieży
Burg Ludwigstein (Jugendbildungsstätte Burg Ludwigstein)
w Witzenhausen (Hesja)
Uczestnicy: młodzież w wieku od 13 do 16 lat ze Świdnika
i Münsterlandu
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Zrównoważony rozwój – co to właściwie jest?
Pojęcie zrównoważonego rozwoju było dla większości
z nich pojęciem niejasnym. Spotkanie na zamku poświęcili na zapoznanie się z definicją zrównoważonego rozwoju, a także analizę problemów z nim związanych. Stawiali sobie pytania dotyczące uczciwego handlu, oszczędzania
wody, pomocy biedniejszym krajom, wycinania lasów i istnienia granic.

Edukacja i działania szły ze sobą w parze
W podróż na spotkanie uczestnicy świadomie wybrali się pociągiem. Na miejscu jedli ekologiczne produkty, używali makulatury i oszczędzali wodę i prąd.
Zwiedzili miasteczko Witzenhausen, które ma status
miejscowości „Fair Trade”. Badali, czy w sklepach dostępne są produkty regionalne i ze Sprawiedliwego Handlu oraz
przeprowadzili kampanię na rzecz ich kupowania.

Ty też możesz zostać trendsetterem!
Eko-trendsetterem!

Ile lat ma przeciętny mieszkaniec Ziemi? Ile kilogramów
śmieci wytwarza rocznie statystyczny Polak, Niemiec i Amerykanin? Na takie pytania starali się znaleźć odpowiedź
uczestnicy projektu „Eko-trendsetterzy” z Polski i Niemiec.
W kwietniu 2012 roku spędzili oni sześć dni na zamku Ludwigstein w Witzenhausen, zapoznając się z tematyką zrównoważonego rozwoju. Zaplanowali także działania, które
przeprowadzili następnie w swoich miejscowościach latem
i jesienią 2012 roku.

Efektem spotkania były krótkie filmy o tym, jak każdy z nas
może żyć ekologicznie. Po powrocie do domu uczestnicy
spotkania pokazali je rówieśnikom i rodzicom podczas spotkań w swoich szkołach.
Uczestnicy ze Świdnika skierowali petycje do miejscowych supermarketów o wprowadzenie do sprzedaży produktów ze Sprawiedliwego Handlu, a do burmistrza miasta – o wyznaczenie w mieście nowych ścieżek rowerowych.
Młodzi ludzie zdali sobie sprawę, że swoim stylem życia i konsumpcji mogą wpłynąć na jakość życia mieszkańców innych kontynentów. Przekonali się również, że aktywnie działając, mogą zainicjować zmiany w swojej miejscowości i mogą stać się „eko-trendsetterami”.

Rzemiosło z przyszłością. Przejmujemy odpowiedzialność
Organizatorzy: Zespół Szkól nr 2 w Szczytnie
(woj. warmińsko-mazurskie), Szkoła Zawodowa Techniki,
Rzemiosła, Gospodarstwa Domowego i Pomocy Socjalnej
(Berufsbildende Schule Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft
und Sozialwesen) w Bad Kreuznach (Nadrenia-Palatynat)
Uczestnicy: uczniowie w wieku od 16 do 18 lat
Czy wiesz, że co minutę wycina się na świecie las wielkości
35 boisk do gry w piłkę nożną? Uczniom, którzy na co dzień
pracują z drewnem, takie przykłady trafiają do wyobraźni.

„Pojutrze na tych samych ławkach”
Dziś stworzone w ramach projektu przez uczniów ze Szczytna
i Bad Kreuznach ławki i stoły stoją na podwórkach szkolnych. „Pojutrze na tych samych ławkach” – hasło najlepiej oddaje ideę ich
przedsięwzięcia: zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju.

Rzemiosło przyszłości
Zmiany klimatyczne i zmniejszanie zasobów surowcowych
mają szczególne znaczenie dla pracy rzemieślniczej. Zmusza-
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ją do zmiany sposobu myślenia. Planując i przeprowadzając
projekt, uczniowie uwzględnili ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty swojej pracy. Zdali sobie sprawę, że produkcja
tanich i nietrwałych mebli wspomaga nieodpowiedzialną eksploatację zasobów leśnych. Postanowili zbudować ławki i stoły, które służyłyby przez długie lata w czasie przerw lekcyjnych.
Chcieli stworzyć trwałe miejsce spotkań i wypoczynku.

Od pomysłu do wykonania
Na początek powstały modele mebli, które uczestnicy projektu zaprezentowali partnerom z drugiego kraju na spotkaniach przygotowawczych w Krzyżowej i Szczytnie. Następnym krokiem było wybranie surowca. W myśl zrównoważonego rozwoju decyzja padła na drewno z rodzimych lasów.
Polscy uczniowie postanowili wykorzystać sosnę, niemieccy zaś dąb.
Dokładne planowanie i przygotowanie projektu, świadomy wybór surowca i staranne wykonanie wpłynęło na postawy uczniów, ucząc ich odpowiedzialności za własne działania i otoczenie.
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Nie tylko jedna kropla w oceanie
– rola jednostki w zrównoważonym rozwoju
Organizatorzy: Centrum Inicjatyw Młodzieżowych
Horyzonty z Poznania, stowarzyszenie Europa Direkt e.V.
z Drezna oraz Lycée Ker Anna z Kervignac (Francja)
Uczestnicy: młodzież wieku od 16 do 20 lat

Punktem wyjścia projektu…
… było życie codzienne młodych ludzi. Tematy, które dotyczą każdego z nas – jedzenie, mieszkanie, odzież, czas wolny, kultura. „Połączyliśmy je z ideą zrównoważonego rozwoju,
chcąc pokazać, że nasze codzienne decyzje, nawet najmniejsze, mają bezpośredni wpływ na środowisko” – pisali organizatorzy w sprawozdaniu z projektu. Młodzież spotkała się
dwa razy, w Görlitz i Poznaniu. Na pierwsze spotkanie każda
z grup jechała uzbrojona w informacje na temat ochrony środowiska w swoim kraju. Dopiero jednak w czasie projektu wielu tak naprawdę poznało pojęcie zrównoważonego rozwoju.

Wprowadzenie do tematu ekologii
– wizyta w Ostritz
Podczas warsztatów o ekologii młodzież rozmawiała
o oszczędzaniu zasobów we własnych domach, świadomej
konsumpcji i pojęciu globalnej świadomości. W trakcie pobytu w Niemczech uczestnicy zwiedzili miasteczko przyszłości – Ostritz – z tamtejszą elektrownią produkującą prąd
z biomasy oraz roślinną oczyszczalnią ścieków. To ekologiczna miejscowość, w której prąd i ogrzewanie pochodzą
jedynie z odnawialnych źródeł energii. Wszystkie te spotkania sprawiły, że w głowach młodych ludzi rodziły się własne
definicje zrównoważonego rozwoju.

Jak pokonać bariery językowe

Reusing i land art czyli lampa z butelek
i instalacja z liści
Ogromne rzeźby z puszek po napojach, kanapa obita starymi jeansami, lampa z butelek – to tylko niektóre przykłady metody „reusing”, czyli ponownego użycia materiałów.
Uczestnicy w grupach wymyślali, co można zrobić ze starych
opon, papierowego kubka czy reklamówki. Następnie samodzielnie przetwarzali kartony po sokach w portfele. Metoda ta uzmysłowiła im, ile ciekawych materiałów marnuje się
na co dzień.
Innym nowym doświadczeniem była dla nich sztuka ziemi – land art. Wykorzystując pierwsze wiosenne dni, młodzież wybrała się do parku w Görlitz, gdzie tworzyła sztukę
z naturalnych zasobów, wykorzystując zieleń jako przestrzeń do tworzenia. Z liści, kamieni, gałęzi, orzechów, powstały instalacje land art.

Efekt „Aha!”
Spotkanie wywołało u większości uczestników efekt
„Aha!”. Zrozumieli, że swoim działaniem wpływają na otoczenie. Rozwinęli swą wrażliwość na problemy środowiska naturalnego i nowe kompetencje w tym zakresie. Było
to jednym z najważniejszych aspektów tego trójnarodowego projektu.

ZDJĘCIA POCHODZĄ Z PROJEKTÓW

W projekcie wzięli udział młodzi ludzie z Polski, Niemiec
i Francji pochodzący z różnych środowisk. Dla niektórych

z nich była to pierwsza podróż zagraniczna w ich życiu, dla
wielu pierwszy kontakt z rówieśnikami z zagranicy. Mimo
posługiwania się trzema różnymi językami, wszyscy uczestnicy zdołali nawiązać ze sobą bardzo dobry kontakt i współpracować w wielu międzynarodowych grupach. Dla wielu z nich właśnie to doświadczenie okazało się najważniejsze. Dzięki zajęciom z animacji językowej przełamali bariery językowe.

15

XXXXXXX MŁODZIEŻY / LAUREACI
NAGRODA

INFO PNWMINFO
NR. 1PNWM
(26) – LATO
NR 1/2013
2013

Sąsiedztwo dla globalnego zrównoważonego rozwoju
Organizatorzy: Polska Akcja Humanitarna oraz stowarzyszenie arche nova e.V. z Drezna
Uczestnicy: trenerzy w wieku od 21 do 29 lat

„Mogę dać dziesięć jaj i trochę boczku” – tak często reagowali
mieszkańcy Dobkowa na prośbę uczestników projektu o przepisy kuchni regionalnej. Zdobycie ich było zadaniem gry terenowej, jednej z metod, które na własnej skórze wypróbowali
młodzi trenerzy w czasie siedmiodniowego szkolenia. Celem
zabawy było odnalezienie aspektów zrównoważonego rozwoju w praktyce.

Myśl globalnie, działaj lokalnie
Tematem szkolenia były społeczne, ekologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście globalnym. Uczestników interesował w szczególności
wpływ codziennych działań i wyborów na kraje rozwijające
się. Poruszali problematykę wody pitnej, dostępu do żywności
oraz sprawiedliwości na świecie.
Celem projektu było przygotowanie animatorów z Polski
i Niemiec do samodzielnej pracy z grupami w dziedzinie edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju.

Świeży powiew wiatru w Europie
– Czy energia wiatrowa w Polsce i Niemczech może
być alternatywą dla energii atomowej?
Organizatorzy: Gimnazjum im Jana Pawła II w Kluczach
(woj. małopolskie), stowarzyszenie Ferienpark Feuerkuppe
e.V. w Sondershausen (Turyngia)
Uczestnicy: młodzież w wieku od 13 do 16 lat
Jak zbudować piec czy skonstruować rower wytwarzający energię elektryczną? Tego dowiedziała się młodzież biorąca udział
w projekcie. Produkty ich pracy na stałe wystawione zostały
w ośrodku Ferienpark Feuerkuppe i będą służyć jego gościom.
Dzięki rowerowi będą mogli sprawdzić, ile siły trzeba zużyć, aby
zapaliła się żarówka. W piecu solarnym, za pomocą energii słonecznej, i w piecu z gliny, za pomocą zgromadzonego ciepła
z ogniska, będą mieli możliwość przygotować jedzenie.

Teoria i praktyka
Uczestnicy projektu w teorii i praktyce zmierzyli się z pytaniem, czy energia odnawialna może w najbliższej przyszłości
zastąpić energię jądrową, ropę naftową, gaz ziemny czy węgiel. Podczas warsztatów w grupach zajęli się budową pieców
i roweru oraz ocieplaniem budynku. Analizowali zużycie energii w miejscu zakwaterowania i dowiadywali się, jak powstaje
energia słoneczna, wiatrowa czy z biomasy. O polityce energetycznej dyskutowali nawet z przedstawicielami turyńskiego
parlamentu, czyli Landtagu.

Inaczej o energii
Gdy w marcu 2011 roku światem wstrząsnęła informacja
o wybuchu w elektrowni atomowej w Fukushimie, uświadomiła ona światu zagrożenia związane z energię jądrową.
Organizatorzy projektu postanowili wówczas przybliżyć młodzieży temat pozyskiwania energii, w szczególności szanse,
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jakie niesie ze sobą energia ze źródeł odnawialnych. Dla młodzieży szczególnie interesujące były rozbieżności w obu krajach. Wspólnie zastanawiali się, czemu w Polsce trwa dyskusja na temat budowy elektrowni atomowych, podczas gdy
w Niemczech właśnie się je zamyka.

Zacznijmy od siebie...
Młodzi ludzie mieli szansę poznać możliwości odnawialnych
źródeł energii, dowiedzieć się, że te same problemy energetyczne mogą być rozwiązywane na różne sposoby. Szczególnie interesowały ich praktyczne wskazówki, jak oszczędzać
energię we własnym domu i tym samym przyczyniać się do
zrównoważonego rozwoju. Zdobyli rozległą wiedzę i nowe doświadczenia. Być może kiedyś będą mieli realny wpływ na politykę energetyczną w swoim kraju?
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Maraton metod
W czasie szkolenia w Dobkowie młodzi ludzie przeszli prawdziwy maraton metodyczny. Wspólnie przećwiczyli metody pracy z grupami, począwszy od gier zapoznawczych, przez
animacje językowe i sposoby na budowanie zaufania w grupie
aż po ewaluację spotkania.
W ramach nauki przez doświadczenie uczestnicy przeprowadzili wiejską grę terenową. W grupach odwiedzali mieszkańców Dobkowa i zbierali informacje o lokalnych uprawach,
produktach dostępnych w miejscowych sklepach, źródłach
i użyciu energii oraz lokalnych metodach usuwania i składowania śmieci. Mieszkańcy dzielili się chętnie nie tylko informacjami, ale również domowymi przetworami i warzywami
z przydomowych ogródków. Dzięki ich hojności wspólnie
przyrządzona kolacja na zakończenie gry była szczególnym
przykładem kuchni regionalnej.

Samodzielne warsztaty
Wiosną i latem 2012 roku uczestnicy projektu w dwuosobowych zespołach przeprowadzili warsztaty w szkołach i instytucjach. Były one wizytowane przez organizatorów projektu. Pod-

czas spotkania podsumowującego okazało się, że trenerzy nie
tylko wspólnie zdobywali wiedzę i wymieniali się doświadczeniami, ale też wpływali na swoje poglądy i zachowania. Powstała sieć kontaktów i współpracy między ludźmi, których łączy
idea edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju.

Wyplatasz – wymiatasz

ZDJĘCIA POCHODZĄ Z PROJEKTÓW I ARCHIWUM PNWM

Organizatorzy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
„Elektryk” w Nowej Soli (woj. lubuskie) oraz szkoła
Europaschule Oberstufenzentrum Palmnicken
w Fürstenwalde (Brandenburgia)
Uczestnicy: młodzież w wieku szkolnym

„Zamień folię na wiklinę!” usłyszeli klienci jednego z supermarketów w Nowej Soli. To uczestnicy projektu, uczniowie
z tamtejszego „Elektryka” i szkoły w Fürstenwalde, namawiali ich do zakupów z koszykami, a nie torbami foliowymi. Mimo
że w Nowej Soli nad Odrą nie sposób nie natknąć się na jakieś wiklinowe elementy, pojęcie „zrównoważony rozwój” wielu mieszkańców usłyszało chyba po raz pierwszy. O projekcie
„Wyplatasz – wymiatasz” i tematyce z nim związanej dowiedziało się kilka tysięcy osób.

Uczniowie stworzyli wiklinowe płoty, elementy ozdobne
oraz domek, który przekazali jednemu z nowosolskich przedszkoli. Zorganizowali konferencję na temat odnawialnych źródeł energii i ich oddziaływania na środowisko. Wzięli w niej
udział nauczyciele i uczniowie ze szkół nowosolskich oraz
władze powiatu i miasta. Akcja promocyjna koszy wiklinowych
w supermarkecie dopełniła misję propagowania wikliny jako
ekologicznego i ekonomicznego surowca.

Nowy zawód w Nowej Soli
„Odkryliśmy wyjątkowość i wdzięczność produktów wiklinowych,
sami je „produkując” i zarażając tą produkcją innych” – cieszyli się po projekcie. Wielu uczestników była zaskoczona możliwościami szerokiego zastosowania wikliny. W „Elektryku” podjęto
decyzję o otwarciu klasy „technik odnawialnych źródeł energii”.

Wiklina i wierzba energetyczna
Głównymi bohaterkami projektu były jednak wiklina i wierzba
energetyczna. Młodzież wzięła udział w warsztatach wikliniarskich oraz zapoznała się ze sposobem uprawiania i możliwościami zastosowania tych surowców. Przekonała się, że mogą
służyć zarówno jako materiał do tworzenia produktów artystyczno-użytkowych, jak i odnawialne źródło energii.

IZABELA STAPF – jest koordynatorką
projektów w poczdamskim biurze PNWM.
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„Chciałam tylko wysłać
jeden konwój”
„Mówimy – Polska Akcja Humanitarna. Myślimy – Janka.” – czytamy na stronie
Polskiej Akcji Humanitarnej. Zgadza się. Drobna, skromna, przed telewizyjną kamerą
z charyzmą opisuje Polakom sytuację w dzisiejszej Syrii. Tłumaczy, bo wierzy, że
wiedza prowadzi do pomocy. Wywiad z Janiną Ochojską.
ALEKSANDRA MILEWSKA-CZACHUR
– jest specjalistką ds. Public Relations
w warszawskim biurze PNWM.

Zaczynała Pani swą „przygodę” z pomocą humanitarną jako
wolontariuszka, a dziś ma Pani realny wpływ na losy świata.
Czy myślała Pani kiedyś, że to się tak rozwinie?
Nie, nie myślałam. Chciałam tylko wysłać jeden konwój do Sarajewa. Byłam tam w czasie wojny w październiku 1992 roku z konwojem z Francji i widziałam, z czym wiążą się skutki wojny. Miałam świadomość tego, że Polska kiedyś otrzymała bardzo dużo
pomocy i to był taki naturalny odruch, żeby pomóc tym, którzy
teraz potrzebują wsparcia bardziej od
nas. Dla mnie to było zupełnie naturalne i myślę, że każdy by zrobił to samo.
Nie zamierzałam tego absolutnie – ja miałam swój wymarzony zawód, jestem astronomem z wykształcenia, pracowałam w Polskiej Akademii Nauk. Ale tak się złożyło i teraz ponoszę „konsekwencje” tego, co zaczęłam 20 lat temu. Teraz myślę, że w pojęciu decyzji o porzuceniu astronomii i zajęcia się tylko pomocą humanitarną pomogło mi swoiste poczucie odpowiedzialności: jak się coś zaczyna robić, to trzeba to robić jak najlepiej. Wysłaliśmy pierwszy konwój, to trzeba było wysłać drugi, potem trzeci, bo w pomocy to już jest tak, jak w wielu
dziedzinach życia, że jak zaczyna się coś robić, to się budzi nadzieję wśród ludzi. Nie można jej im odebrać tylko dlatego, że
komuś coś się znudziło.
Dziś sama jestem zaskoczona, że w ciągu tych 20 lat zbudowaliśmy tak potężną organizację, która dotarła z pomocą do 44 krajów. Mam poczucie, że w wielu miejscach pozostawiliśmy po sobie
trwały ślad w postaci zbudowanych lub wyremontowanych szkół,
wywierconych studni, wyposażonych szpitali, regularnych posiłków, zawodów zdobytych dzięki szkoleniom. Polom uprawnym
dzięki przekazanym narzędziom i nasionom. A przede wszystkim
pozostaliśmy we wdzięcznej pamięci jako solidarni z Polski.

nie na ludziach, wtedy sponsorów było mało. Ale ludzi, którzy
chcieli pomóc było wielu, brakowało tylko kogoś, kto by powiedział „ja to zrobię”. Jak już poszła o tym informacja w mediach,
to ludzie dowiedzieli się, gdzie się zgłaszać. Nikomu nieznana
organizacja w ciągu półtora miesiąca przygotowała 12 ciężarówek z pomocą, które razem z dziennikarzami wyjechały
26 grudnia… Okazało się to ogromnym przedsięwzięciem.
Pomoc humanitarna to jeden z aspektów zrównoważonego
rozwoju…
Pomoc humanitarna jest częścią działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jest
ona wstępem. My głównie zajmujemy się pomocą rozwojową,
a pomoc humanitarna jest jej początkiem. Przygotowujemy np.
pomoc dla Syrii, ale gdy tam dotrze, będzie początkiem pomocy
bardziej stabilnej, udzielanej poprzez
stałą misję. Raczej idziemy w kierunku trwałych rozwiązań, które pozwolą
ludziom na samodzielne rozwijanie się
lub, jak w przypadku kiedyś Czeczenii,
a teraz Syrii, pozwalają na przetrwanie
wojny w miarę godnych warunkach.

Ludzie, którzy chcą coś
zrobić naprawdę, zawsze
znajdą do tego okazję

Jakie były początki?
W listopadzie 1992 roku organizowałam konwój z Polski do Sarajewa, który wyjechał w grudniu. Ta pomoc opierała się głów-
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Co Pani zdaniem powinien robić młody człowiek, by żyć zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju?
Jedną z podstawowych dziedzin, którą się zajmujemy, jest budowanie dostępu do wody. Żeby ludzi namówić na finansowanie dostępu do wody, trzeba im uświadomić, dlaczego należy ją
oszczędzać i jak w ogóle wygląda sytuacja wodna, zarówno na
świecie, ale również w Polsce. Nie mamy nieograniczonego dostępu do wody i musimy się nauczyć tę wodę oszczędzać.
Młody człowiek, świadomy, że gdzieś są ludzie, którzy nie
mają wody, że codziennie 6000 dzieci umiera z powodu braku dostępu do wody, będzie ją chciał oszczędzać. To samo dotyczy elektryczności, niewyrzucania jedzenia. Świadomie używając tych zasobów, może przyczynić sie do poprawy warunków
życia innych ludzi. Oszczędzając wodę i energię, może ponadto
oszczędzić na rachunkach i część tych pieniędzy przekazać organizacji, która zajmuje się budową dostępu do wody pitnej.
Często młodzi ludzie uważają, że jak nie mają nowej komórki, to nie są wystarczająco cool. Ale żeby dostać komórkę za złotówkę, to ktoś ją musi wyprodukować bardzo tanio, czyli kosztem
swoich zarobków. Najtańsza jest praca dzieci. Czyli większość
z nas musi sobie uświadomić to, że wykorzystuje dzieci do tego,
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żeby móc kupować sobie tanio produkty luksusowe. Świadomość
tego pozwala pomyśleć, że może nie muszę mieć co roku nowej
komórki, nowych ubrań, że mogę zmniejszyć swoją konsumpcję
i część pieniędzy przekazać na pomoc najbiedniejszym.
Dla mnie bardzo ważna jest świadomość tego, że styl naszego życia może wpływać negatywnie albo pozytywnie na życie ludzi w najbiedniejszych krajach.
A gdyby młody człowiek chciał się zaangażować jeszcze bardziej, co może zrobić konkretnie?
Prowadzimy bardzo szeroki program edukacji humanitarnej.
Taki młody człowiek, jeśli chodzi do szkoły czy jest na studiach,
może zainicjować w swoim środowisku dyskusje czy lekcje na
temat np. wody, uchodźców, wpływu zużycia energii na życie ludzi w najbiedniejszych krajach. Jego rówieśnicy będą mogli się
wówczas wiele dowiedzieć, a wiedza prowadzi do pomocy. Gdyby
Polacy więcej wiedzieli, to jestem pewna, że pomoc byłaby
o wiele większa, bo ludzie generalnie bardzo chętnie pomagają,
tylko w dużej części nie wiedzą jak.
Gdy taki młody człowiek pomyśli sobie „Tam giną ludzie,
a ja się temu bezczynnie przyglądam, to przygotuję materiały,
na lekcji o tym porozmawiamy”, to może, gdy inni uczniowie się
dowiedzą, zorganizują coś, co pozwoli zebrać środki. Co wiemy
dziś o konflikcie w Syrii i o tym, jak można pomóc?
Poza tym dzisiaj młodzi ludzie mają najróżniejsze umiejętności, które dają się wykorzystywać w internecie. Można zrobić jakąś akcję na Facebook-u (zapraszam na FB PAH), nakręcić filmik o problemach wody i go tam umieścić, by skłonić innych do
pomocy. Np. bycie fanem na naszym profilu na Facebook-u jest
dla nas także wielką pomocą, ponieważ to się potem przekłada
na wsparcie finansowe.

LUDZIE

Można zorganizować ciekawy flash mob i umieścić go w internecie. Ludzie, którzy chcą coś zrobić naprawdę, zawsze znajdą okazję do tego.
Czy można zostać wolontariuszem PAH-u? Wyjechać na akcję
PAH-u?
Na misje wyjeżdżają głównie pracownicy PAH-u. Istnieje wolontariat misyjny, lecz to jest bardzo trudne, bo są to tereny często niebezpieczne, dlatego nie wysyłamy osób nieletnich. Poza
tym charakter naszej pracy wymaga wielomiesięcznych pobytów
w terenie. Wolontariusze muszą mieć konkretne umiejętności.
Bez znajomości języków obcych, bez umiejętności pozyskiwania
funduszy, pisania wniosków o granty, nie obejdziemy się. Oczywiście tego wszystkiego można się nauczyć, ale to nie wszystko. Ogromne znaczenie ma także nasz stosunek do odmiennych
kultur, nasza otwartość i umiejętność przystosowania się do
ciężkich warunków pracy. Trudno jechać na wolontariat za granicę, nie mając doświadczenia – dlatego gorąco zachęcam do
brania udziału w programie GLEN, który jest szansą na wyjazd
do krajów rozwijających się i zetknięcia się z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. GLEN to doskonała okazja dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat edukacji globalnej i zaangażować się w działania edukacyjne po powrocie.
PAH ma 20 lat. Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś?
Chcemy założyć misję w Syrii oraz w Korei Północnej. Chcielibyśmy wrócić do Darfuru, ale nie wiem, czy to się uda w tym roku.
W dalszych planach jest rozwijanie naszej pomocy w Somalii, Sudanie Południowym i Palestynie – to tam, gdzie jesteśmy i znamy potrzeby. W Sudanie, gdybyśmy rocznie budowali 500 studni,
to by nie było za dużo, a jesteśmy w stanie wybudować ich 40, →
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bo to jest m.in. kwestia finansów. Nasza pomoc tam polega jednak nie tylko na budowaniu studni.
Organizacja taka jak nasza jest żywym organizmem, środki
na pomoc są potrzebne stale. Musimy je ciągle zdobywać. Tworzymy ku temu narzędzia, które trzeba cały czas rozbudowywać.
Z jednej strony to sprawy związane z internetem: strony internetowe, blogi, akcje. W zeszłym roku otworzyliśmy klub, gdzie
zbieraliśmy pieniądze na ofiary katastrof. Zastanawiamy się, jak
to rozwinąć, żeby członkostwo w nim było dla ludzi atrakcyjne.
Rozwijamy kontakty z różnymi mediami. Poza tym na przykład
musimy mieć tzw. roster przeszkolonych ludzi, to wymaga ogromu pracy, często innowatorskiej.
Takich narzędzi potrzebujemy bardzo dużo, to cała masa takiej drobnej pracy, która nie kojarzy się ludziom z pomocą, ale
która do skutecznego pomagania jest bardzo potrzebna. Mówię
o tym, gdyż ludzie, gdy myślą o pomaganiu, to myślą: „Jacyś ludzie…, jakaś pomoc…, dobre serce”. Tymczasem to jest logistyka, koordynacja, planowanie, kontrola, ewaluacja… To jest istotą
tej pracy, w wyniku której organizowana jest pomoc.
Gdy jadą Państwo na misję, to współpracują z przedstawicielami misji innych krajów? Czy Pani ma jakieś doświadczenia
z niemieckimi partnerami?
Tak. Trudno by było nie współpracować. Akurat w Sudanie i Somalii na tym terenie, gdzie my pracujemy, nie ma żadnej niemieckiej organizacji. W Korei współpracujemy z dwoma niemieckimi organizacjami, w Palestynie także, lecz nie ściśle. Jesteśmy skupieni w tzw. aidzie i tam koordynujemy swoje prace.
Wspólnie z niemiecką organizacją arche noVa robimy trzymiesięczny wolontariat w Afryce dla osób dorosłych. Mamy taką
współpracę w ramach edukacji globalnej i robiliśmy wspólne
projekty.
Jakie było Pani najciekawsze przeżycie lub spotkanie przez
lata pracy?
Trudno jest wybrać, czy ciekawsza była pomoc dla Czeczenii czy
Afganistanu, a może teraz dla Sudanu. Wszędzie spotykałam zawsze jakiś fascynujących ludzi. Ta praca daje możliwość poznania różnych kultur, różnego rodzaju ludzi i człowiek nabiera doświadczenia wspólnotowości. My naprawdę niewiele się różnimy
między sobą, mamy te same pragnienia, te same marzenia. Ludzie wszędzie są ciekawi i wszędzie można napotkać i dobrych
i złych. Trudno byłoby mi coś wybrać, bo próba wskazania kogoś
akurat w tej dziedzinie w jakiś sposób deprecjonuje innych.
Dla mnie każdy człowiek, któremu jesteśmy w stanie pomóc
i zmienić jego życie tak, że znowu jest w stanie samodzielnie się
rozwijać, jest ważny. Ważne jest, by dać mu narzędzia. To może być
szkoła, woda, rozwój rolnictwa, ale to musi być konkret, którego
ten człowiek będzie potrafił użyć. I nie ma znaczenia, gdzie to jest
i ile tego jest. Ważne, żeby to było efektywne i tym ludziom służyło.
Jest Pani autorytetem w kwestii pomocy humanitarnej w Polsce, laureatką wielu prestiżowych nagród w kraju i na świecie.
Jak udaje się Pani przez lata zachęcać młodych ludzi do zaangażowania? Dlaczego im się chce?
Uważam, że młodzi ludzie są bardzo ideowi i potrzebują możliwości, by te swoje idee wcielać w czyn. Że my często tego nie
doceniamy, bo media nam przekazują zupełnie inny obraz młodych ludzi.
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To wcale nie jest takie trudne, zachęcić młodych do współpracy. U nas w PAH-u osób dojrzałych, w okolicach 40 lat i więcej, jest bardzo mało. Większość to są młodzi ludzie i z nimi się
fantastycznie współpracuje. Mnie nigdy nie brakowało ludzi ideowych, nawet powiedziałabym, że jest ich nadmiar, w tym sensie, że nie wszystkich jesteśmy w stanie zaangażować.
Mam bardzo pozytywny obraz młodych ludzi i widzę to również w innych krajach, w których prowadzimy wspólne projekty
edukacyjne. Wszędzie tam żyją młodzi ludzie, którym świat, taki
jaki jest, się nie podoba, którzy uważają, że zrównoważony rozwój to jest coś, co powinno dotyczyć całego świata. Uważają, że
nierównowaga w naszych krajach poszła w jedną, a w krajach
południa w drugą stronę i że trzeba robić wszystko, żeby to jakoś wyrównać.
Żyję nadzieją, że ci młodzi, którzy niedawno pokończyli szkoły, będą niedługo na stanowiskach i będą wówczas rozumieli potrzebę tej pomocy, której my udzielamy. Bo ci, którzy mają teraz
pieniądze, to często ludzie, którzy nie wiedzą, co to zrównoważony rozwój. To wszystko się zmienia, ja to obserwuję przez 20
lat. Polacy stają się coraz bardziej wrażliwi na problemy ludzi
w krajach najbiedniejszych i uważają, że my również możemy
pomóc. Ale jest też cała rzesza, która uważa, że to my jesteśmy
biedni i to nam trzeba pomagać. I to jest nasza wspólna praca,
żeby to powoli zmieniać.

Kampanie edukacyjne PAH dla szkół
Kampanie są stałymi i cyklicznymi działaniami PAH, co oznacza, że szkoła może przystąpić do kampanii w dowolnym momencie i sama decyduje o tym, jak długo bierze w niej udział.
Co można zrobić konkretnie? Zorganizować lekcje na temat
danej kampanii z pomocą PAH, przygotować akcję informacyjną czy zorganizować zbiórkę pieniędzy lub sprzedaż gadżetów związanych z akcją. Od PAH szkoły otrzymują bezpłatne plakaty oraz podziękowanie za udział w akcji, a koordynator akcji otrzymuje zaświadczenie o swoim zaangażowaniu.
Wszystkie informacje o kampaniach oraz formularze zamówienia publikacji znajdują się na stronie: www.pah.org.pl
w Strefie Nauczyciela.

STUDNIA DLA POŁUDNIA
Cel: zwrócenie uwagi na problem niedoboru wody pitnej na
świecie oraz zaangażowanie Polaków w niesienie pomocy ludziom pozbawionym przywileju korzystania z bezpiecznych
źródeł wody.

AKCJA EDUKACJA
Cel: zwrócenie uwagi na problem wykluczenia wielu ludzi na
świecie z procesu edukacji ze względu na konflikty zbrojne,
normy społeczne i ubóstwo.

ŚWIAT BEZ GŁODU
Cel: zwrócenie uwagi na problem głodu, który hamuje rozwój
jednostek i całych społeczeństw.

ZAPOWIEDZI
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Spotkanie młodzieży
z przyszłością
Przez kilka najbliższych lat edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) będzie priorytetem tematycznym PNWM. Poniżej prezentujemy projekty, których należy się jeszcze
spodziewać.
STEFFEN GROTHE
– jest koordynatorem
w warszawskim biurze PNWM.

Cykl seminariów dla animatorów
Głównym elementem naszej oferty jest cykl seminariów „Spotkanie młodzieży z przyszłością”, które mają za zadanie przybliżyć EZR zainteresowanym animatorom polsko-niemieckich wymian młodzieży.
W ramach dwóch kilkudniowych seminariów uczestnicy
z Polski i Niemiec poznają tematy i metody EZR, poszerzają
swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektem
i wykorzystują tę nowo zdobytą wiedzę, wspólnie
przygotowując spotkania młodzieży.
Następna edycja startuje 7 października
2013 roku. Podczas pięciodniowego spotkania
uczestnicy znowu będą mieli możliwość zapoznania
się z EZR i wypróbowania nowych metod. Seminarium odbywa się w Polsce. Jego druga część
zaplanowana jest na kwiecień 2014 roku.

ZDJĘCIA: EWA ŁOWŻYŁ, ANNA TOKARSKA

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w teorii
i praktyce: publikacje
Ekspertyza i wskazówki dla organizatorów spotkań młodzieży
Jeszcze w tym roku ukażą się ekspertyza
naukowa i wskazówki z zakresu edukacji
na rzecz zrównoważonego rozwoju
w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży.
Na zlecenie PNWM przygotowali je eksperci
z Polski i Niemiec. Oba dokumenty mają stać
się inspiracją do wdrażania EZR podczas spotkań
młodzieży, mają ułatwiać zapoznanie się z tematem
oraz służyć pracownikom PNWM i jednostek centralnych jako narzędzie w doradztwie organizatorom
spotkań młodzieży, chcącym zająć się EZR.

Przykłady dobrych praktyk – „Spotkajmy się pojutrze”
W kolejnej publikacji, która ukaże się w ramach programu
„Spotkanie młodzieży z przyszłością”, zaprezentowane zostaną
szczególnie udane projekty przeprowadzone w ramach konkursu
PNWM o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2013 „Spotkajmy się pojutrze”. Dokumentacja ta skierowana jest do organizatorów wymian, którzy chcieliby realizować założenia EZR podczas swoich spotkań młodzieży i poszukują ku temu inspiracji.
Wszystko w sieci – baza metod na
www.pnwm.org

W celu zebrania w jednym miejscu różnych ofert
oraz projektów związanych z edukacją na rzecz
zrównoważonego rozwoju i udostępnienia ich
jak największej liczbie zainteresowanych,
PNWM pracuje nad stworzeniem bazy wiedzy i metod jej poświęconej. Zostanie ona
opublikowana na stronie internetowej
www.pnwm.org. Internauta znajdzie tam zarówno informacje o samej EZR, jak również sposoby jej
wdrażania do polsko-niemieckich spotkań młodzieży.
W bazie przedstawione zostaną ponadto przydatne tematy i metody dotyczące EZR w połączeniu z praktyką.
Program „Spotkanie młodzieży z przyszłością – edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży” jest projektem Dekady ONZ 2005-2014 „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”, realizowanym przy wsparciu Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutsche
Bundesstiftung Umwelt, DBU).
Zapraszamy do odwiedzenia profilu programu na Facebook-u. www.facebook.com/jugend.begegnet.zukunft
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Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wybór linków dotyczących zrównoważonego rozwoju
POLSKA
www.ekoedu.uw.edu.pl
strona Dekady ONZ w Polsce
www.ekoinkubator.org.pl
– EKOInkubator NGO
www.ekologiczni.pl
Portal przyjaznych środowisku
www.ekonsument.pl
Kupuj odpowiedzialnie! Kampania Polskiej Zielonej Sieci
www.ekoportal.pl
Centrum Informacji o Środowisku
www.gridw.pl
UNEP/GRID Centrum Informacji o Środowisku
www.ine-isd.org.pl
Instytut na rzecz Ekorozwoju
www.iop.krakow.pl
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
www.ios.edu.pl
Instytut Ochrony Środowiska
www.lop.org.pl
Liga Ochrony Przyrody
www.mos.gov.pl
Ministerstwo Środowiska
www.mroee.pl
Mazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
www.naszaziemia.pl
Fundacja Nasza Ziemia
www.nfosigw.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.pah.org.pl
Polska Akcja Humanitarna
www.pracownia.org.pl
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
www.proterra.pl
ProTerra.pl
www.salamandra.org.pl
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
www.sendzimir.org.pl
Fundacja Sendzimira
www.ucbs.uw.edu.pl
Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW
www.wiadomosci.ngo.pl
serwis informacyjny organizacji pozarządowych
www.zielonalekcja.pl
Portal edukacji ekologicznej
www.zielonasiec.pl
Polska Zielona Sieć

NIEMCY
www.arbeitsstelle-weltbilder.de
stowarzyszenie Pracownia Obrazy Świata (Arbeitsstelle
Weltbilder e.V.)
www.bdkj.de/bdkjde/themen/72-stunden-aktion.html
akcja „72 godziny” Związku Niemieckiej Młodzieży Katolickiej,
(Bund der Deutschen Katholischen Jugend)
www.bfn.de
Federalny Urząd ds. Ochrony Przyrody (Bundesamt für Naturschutz)
www.bmu.de
Federalne Ministerstwo Środowiska (Bundesministerium für Umwelt)
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www.bmz.de
Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung)
www.bne-portal.de
strona Dekady ONZ w Niemczech
www.bpb.de/teamglobal
otwarta sieć dla animatorów Federalnej Centrali Kształcenia
Obywatelskiego (Bundeszentrale für politische Bildung)
www.bund.net
Związek na rzecz Ochrony Środowiska i Przyrody Niemcy
(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland/BUND)
www.bundjugend.de
organizacja młodzieżowa związku BUND
www.dbu.de
Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt)
www.duh.de
stowarzyszenie Niemiecka Pomoc na rzecz Środowiska
(Deutsche Umwelthilfe e.V.)
www.einfachganzanders.de
projekt landu Nadrenia Północna-Westfalia dotyczących
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkołach
www.jugendhilfeportal.de/fokus/
bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung
portal specjalistów ds. pomocy dzieciom i młodzieży,
informacje o wydarzeniach i ogłoszenia dotyczące EZR
www.kljb-heimvorteil.de
kampania Katolickiego Ruchu Młodzieży Wiejskiej w Bawarii
(Katholische Landjugendbewegung Bayern)
www.leuchtpol.de
ogólnokrajowy projekt dotyczący EZR
www.nabu.de
Związek na rzecz Ochrony Przyrody
(Naturschutzbund Deutschland/NABU)
www.nachhaltigkeitsrat.de
Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju
(Rat für Nachhaltige Entwicklung)
www.naju.de
Młodzież na rzecz Ochrony Przyrody, organizacja
młodzieżowa związku NABU (Naturschutzjugend)
www.naturfreundejugend.de
organizacja młodzieżowa związku Przyjaźni Środowisku
(Naturfreundejugend Deutschlands)
www.transfer-21.de
ogólnokrajowy program dotyczący EZR
www.umweltbildung.de
Federalny Związek Wspólnoty Roboczej Kształcenia
na rzecz Przyrody i Środowiska (Arbeitsgemeinschaft
Natur- und Umweltbildung Bundesverband e.V.)
www.umweltbundesamt.de
Federalny Urząd ds. Środowiska (Umweltbundesamt)
www.werkstatt-n.de
zbiór projektów wyróżnionych przez Radę
ds. Zrównoważonego Rozwoju
www.zukunftsprojekt-erde.de
inicjatywa Federalnego Ministerstwa Edukacji
i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung
und Forschung)
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PNWM od środka
Druga kadencja dyrektorów zarządzających PNWM
Z początkiem kwietnia tego roku rozpoczęła się nowa kadencja dyrektorów zarządzających PNWM. Paweł Moras i Stephan Erb, którzy zarządzali organizacją przez ostatnich pięć lat, zostali mianowani przez
rządy Polski i Niemiec na drugą kadencję. Po raz pierwszy od czasu
powstania organizacji obaj dyrektorzy wspólnie będą kierować działalnością PNWM kolejne pięć lat z rzędu.

Zmiany w biurach PNWM
W obu biurach PNWM nastąpiły zmiany personalne na stanowiskach
asystentek zarządu. W Warszawie pod koniec lata ubiegłego roku stanowisko Alexandry Sauter, która po pięciu latach powróciła do Niemiec, objęła Natalja Salje. W biurze poczdamskim Magdalena
Zatylna zastąpiła w maju 2013 roku Dorotę Frassek.
Tym samym zmieniła się także redakcja INFO. W minionych latach
pod okiem Doroty Frassek i Alexandry Sauter INFO przemieniło się
z biuletynu informacyjnego w magazyn tematyczny skierowany do

środowisk związanych z wymianą młodzieży. Od bieżącego numeru
redakcję INFO przejęły Anke Papenbrock i Aleksandra Milewska-Czachur z działu Public Relations.
W październiku 2012 roku w referacie wspierania w Poczdamie
stanowisko Pawła Prokopa objął Szymon Kopiecki. W referacie warszawskim Dominik Mosiczuk zastąpił w sierpniu 2013 roku Dominikę
Gaik, która jest na urlopie macierzyńskim.

„NIEMIECKIE ABC”
I „POLNISCHES ABC”

BROSZURA NA TEMAT MIEJSC
PAMIĘCI WEGWEISER ZUR
ERINNERUNG

PNWM wznowiła książeczki w formacie kieszonkowym „Niemieckie ABC” (dla polskich czytelników)
i „Polnisches ABC” (dla czytelników
niemieckich). Zawierają one krótkie teksty od A do Z, które w zabawny sposób przybliżają wiedzę o kraju
sąsiada. Tłumaczą pojęcia z zakresu
historii i polityki oraz opisują ciekawostki, miejscowości i tradycje w całym kraju. Książeczki stanowią jednocześnie rodzaj notatnika, w którym
można zapisywać swoje wrażenia z projektu.

Z inicjatywy Akcji Znaku Pokuty Służba dla
Pokoju (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste) powstała broszura informacyjna na temat wybranych miejsc pamięci w Polsce,
Czechach i Niemczech. Obok informacji organizacyjnych, takich jak dojazd i godziny otwarcia, broszura zawiera wskazówki, jak zaplanować program wizyty w miejscu pamięci, odnośniki do dalszych publikacji oraz linki do stron internetowych. Broszura dostępna jest w języku niemieckim, trwają prace nad jej polską i czeską wersją.

Malte Koppe, Ingrid Müller, Marta Wąsowska: Niemieckie ABC Notatki,
wydanie trzecie, poprawione, Poczdam/Warszawa 2012
Malte Koppe, Iwona Kotelnicka, Ingrid Müller, Marta Wąsowska: Polnisches ABC Notizbuch, 3. überarbeitete Auflage, Potsdam/Warschau 2012

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Bundeszentrale für politische Bildung, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem
(Hrsg.): Wegweiser zur Erinnerung, Bonn 2013

Te i inne publikacje mogą Państwo zamówić na stronie

www.pnwm.org w zakładce Publikacje.

ZDJĘCIE: EWA ŁOWŻYŁ

Wkrótce
18 – 21 WRZEŚNIA 2013 – WARSZAWA

7 – 10 LISTOPADA 2013 – VLOTHO (NIEMCY)

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli z Polski i Niemiec

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli z Polski i Niemiec

22 – 27 WRZEŚNIA 2013 – KRZYŻOWA

14 – 18 LISTOPADA 2013 – KRAKÓW

„Postawmy na tolerancję!” – seminarium kontaktowe dla nowych
partnerstw szkolnych z Polski, Niemiec i Izraela

„Wymiana bez barier” – seminarium metodyczne dla pedagogów
specjalnych

7 – 11 PAŹDZIERNIKA 2013 – PLOSKI

28 LISTOPADA – 2 GRUDNIA 2013 – GDAŃSK

„Spotkanie młodzieży z przyszłością” – seminarium metodyczne
z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (pierwsza część)

„Zaczęło się od Solidarności...” – seminarium metodyczne dla
nauczycieli-organizatorów polsko-niemieckich wymian uczniów

21 – 23 PAŹDZIERNIKA 2013 – POZNAŃ
Konferencja Jednostek Centralnych PNWM
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