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Już od kilku lat obserwujemy, jak Polska rozwija 
się dzięki wsparciu europejskiemu. Nowe 
inwestycje zmieniają nie tylko otaczający nas 

krajobraz, ale zwiększają też innowacyjność polskich 
przedsiębiorstw, przyczyniają się do budowy 
gospodarki opartej na wiedzy, czy wreszcie rozwijają 
kompetencje pracownicze. Zmieniają się także nasze 
postawy i oczekiwania. Uczymy się, dbamy o środo-
wisko, stajemy się bardziej ambitni i przedsiębiorczy. 

Znaczący udział w  tym wielowątkowym procesie 
rozwoju mają środki spoza Unii. Przystąpienie do 

UE pozwoliło bowiem na korzystanie nie tylko ze środków unijnych, ale umożliwiło też udział 
w bilateralnych programach rozwojowych. Jeszcze w 2004 roku Polska podpisała dwie umowy 
międzynarodowe, na mocy których Islandia, Liechtenstein i Norwegia zobowiązały się przeznaczyć 
dla naszego kraju 533,51 mln euro.

W wyniku otwartych konkursów, wsparciem objęto ponad 400 projektów w ramach dziesięciu 
obszarów priorytetowych, a także ponad 1000 projektów o mniejszej skali – w ramach Funduszu 
dla Organizacji Pozarządowych, Funduszu Wymiany Kulturalnej, Polsko-Norweskiego Funduszu 
Badań Naukowych, a także Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. 

Szeroki zakres tematyczny pozwolił na sfinansowanie szeregu przedsięwzięć, zarówno inwesty-
cyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Przyznane środki zostały wykorzystane na wsparcie wielu różnych 
dziedzin. Największe fundusze otrzymały projekty na rzecz ochrony obszaru Schengen, ochrony 
środowiska i  dziedzictwa kulturowego. Wsparto również ochronę zdrowia, badania naukowe, 
rozwój regionów, czy rozwój zawodowy kadry samorządowej. 

Dziś znajdujemy się już na finiszu wdrażania tychże środków. Zdecydowana większość projektów 
zakończyła się wraz z końcem kwietnia 2011 roku. Efekty przyznanego wsparcia widoczne są  
w postaci odrestaurowanych obiektów kulturalnych, wybudowanych placów zabaw i boisk dla 
dzieci, ocieplonych i zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej, wzmocnionych przejść 
granicznych, szeregu inicjatyw na polu pozarządowym. 

Pomimo, iż edycja 2004-2009 dobiega końca, cieszy fakt, iż wsparcie dla Polski i innych członków 
Unii, będzie kontynuowane. 17 czerwca 2011 roku zostały podpisane porozumienia pomiędzy 

Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie uruchomienia nowej perspektywy 
funduszy norweskich i EOG. Z ogólnej kwoty 1,788 mld euro, w latach 2009-2014 do Polski trafi 
578 mln euro. 

Album, który oddajemy w Państwa ręce, prezentuje przykładowe przedsięwzięcia, zrealizowane 
zarówno w ramach dużych projektów, jak i projektów o mniejszej skali. Publikacja doskonale 
ilustruje różnorodność dofinansowanych inicjatyw. Na poszczególnych stronach zobaczymy, jak 
obecnie wygląda odrestaurowana Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach. 
Dowiemy się też, co mówią stare rękopisy romańskie, znajdujące się w Bibliotece Jagiellońskiej. 
Przyjrzymy się sposobom promocji rękodzieła i produktów tradycyjnych Podtatrza jako niszowych 
produktów turystycznych. Przyjrzymy się inwestycjom środowiskowym, a także proekologicznym 
kampaniom społecznym. Zobaczymy też, w jaki sposób samorządy mogą kształtować nawyki 
zdrowego stylu życia. Dzięki projektowi Urzędu Regulacji Energetyki dowiemy się nawet od kogo 
nasz sąsiad kupuje prąd!

Projektów jest jeszcze wiele. Nie sposób ich tu wszystkich wymienić. Mamy za to nadzieję,  
iż zaprezentowane inicjatywy zilustrują Państwu, w jaki sposób granty norweskie i EOG zmieniają 
naszą rzeczywistość. Mamy nadzieję, iż staną się one inspiracją dla wnioskodawców przyszłej 
edycji. Aby efektywnie wydać nowe środki, potrzeba nam przecież wielu pomysłów na rozwój. 
Już teraz mogę zdradzić, że zainteresowanie nową edycją jest bardzo duże. Liczymy więc, iż nowa 
pula środków wesprze równie wartościowe przedsięwzięcia.

Na zakończenie, pragnę złożyć szczególne podziękowania Państwom-darczyńcom – Islandii, 
Liechtensteinowi i Norwegii – za wsparcie procesu wzmocnienia spójności społeczno-gospodarczej 
w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i naszego kraju. Słowa podziękowania pragnę 
skierować również do przedstawicieli Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, którzy wspierali 
nas w uruchomieniu programu i jego ciągłym wdrażaniu. Chciałbym również podziękować Instytu-
cjom Pośredniczącym i Wspomagającym oraz Operatorom grantów blokowych, odpowiedzialnym 
za poszczególne obszary wsparcia. Na koniec, chciałbym wyrazić swój podziw i szacunek dla 
beneficjentów. To przede wszystkim oni pracowali na sukces funduszy norweskich i EOG, dbając  
o prawidłową realizację przedsięwzięcia, a także jego celowość i skuteczność.

Dostrzegając ważkie znaczenie grantów norweskich i EOG w procesie rozwoju Polski oraz zacie-
śniania współpracy pomiędzy Polską a Państwami-darczyńcami, pragnę raz jeszcze podziękować 
tym wszystkim, zarówno po stronie Darczyńców, jak i polskiej, których wysiłek i praca złożyły się na 
efekty, jakimi możemy się dzisiaj pochwalić. 
 

Adam Zdziebło
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

We have seen for several years now how Poland is developing thanks to the European 
support. Not only do the new investments change the country’s landscape, but they also 
make Polish businesses more innovative, contribute to the growth of the knowledge-

based economy and develop professional competences. Our attitudes and expectations have also 
changed. We are learning, protecting our environment, and we are becoming more ambitious 
and enterprising. 

Funds from outside the EU have also played a significant role in this complex development 
process. Joining the EU allowed us not only to use the EU funds, but also enabled us to take 
part in bilateral development schemes. As early as in 2004, Poland concluded two international 
agreements pursuant to which Iceland, Liechtenstein and Norway made a commitment to allocate 
EUR 533,51 million to our country.

As a result of open calls for proposals, more than 400 projects in ten priority areas were supported 
as well as 1,000 smaller-scale projects under the Fund for Non-governmental Organisations,  
the Cultural Exchange Fund, the Polish-Norwegian Research Fund and the Scholarship and 
Training Fund. 

Broad thematic scope allowed for financing numerous undertakings – both of an investment 
and non-investment character. The granted funds were allocated to support initiatives in various  
fields. The largest amount of funds was allocated to projects for the protection of the Schengen  
area, protection of the environment and cultural heritage. Health protection, research, 
development of regions and professional development of local-government personnel have  
also been supported. 

Today implementation of the funds is coming to an end. The vast majority of projects were 
completed at the end of April 2011. The effects of the support are seen in the form of refurbished 
cultural facilities, newly constructed playgrounds and sports fields for children, insulated and 
modernised public utility facilities, strengthened border crossings and a number of initiatives in 
the non-governmental sector. 

Despite the fact that the 2004-2009 edition of support is nearing completion, it is good news 
that the support for Poland and other EU Members will continue. On 17 June 2011, the agreements 
between Poland and Iceland, Liechtenstein and Norway launching a new EEA and Norway Grants 

perspective were concluded. Out of EUR 1,788 billion, EUR 578 million will be allocated to Poland 
in 2009-2014. 

The album we have pleasure to present gives examples of undertakings implemented both 
within large and small scale projects. This publication perfectly illustrates the variety of financed 
initiatives. On its pages, you will see how the renovated 19th Century Polish Art Gallery in Cracow’s 
Sukiennice looks like now. You will also learn what the old Romanesque manuscripts preserved 
in the Jagiellonian Library tell us. You will see the ways to promote handicraft and traditional 
products of Podtatrze as niche tourist goods. You will look on environmental investments as well 
as ecological social campaigns. You will also see in what ways self-governments can promote 
healthy lifestyle habits. Thanks to the project of the Energy Regulatory Office, you will even learn 
who is your neighbour’s energy supplier!

There are numerous other projects. It is impossible to enumerate all of them here. However, we 
hope that presented initiatives will demonstrate how the EEA and Norway Grants are changing 
the world around us. We also hope that they will become an inspiration for applicants in the next 
edition of the Grants. We need a lot of ideas for development in order to efficiently disburse the 
available funds. It is evident even now that the interest in the new edition is great. Therefore, we 
hope that the new financial perspective will support equally valuable initiatives.

Last but not least, I would like to convey my appreciation to the Donor Countries – Iceland, 
Liechtenstein and Norway – for supporting the process of strengthening socio-economic coherence 
within the European Economic Area and our country. I would also like to thank the representatives 
of the Financial Mechanisms Office in Brussels who supported us in launching the programmes 
and during their implementation. I would also like to extend my gratitude to the Intermediary and 
Auxiliary Bodies and Operators of block grants responsible for particular areas of support. Finally, 
I would like to express my admiration and respect for the beneficiaries. It was mostly them who 
worked for the success of EEA and Norway Grants taking care of appropriate implementation of 
projects, their purposefulness and efficiency.

Being aware of the significance of EEA and Norway Grants for the development of Poland and 
strengthening bilateral relations between Poland and the Donor Countries, let me once again 
thank all those, both on the Donor’s and Polish side, whose effort and work have contributed to 
the attainment of the effects we are glad to present today. 
 

Adam Zdziebło
Secretary of State at the Ministry of Regional Development
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nowe sukiennice  
 remont i modernizacja galerii sztuki polskiej XiX wieku w krakowskich sukiennicach

Beneficjent: Muzeum Narodowe w Krakowie
Partnerstwo z Darczyńcami: Institute for Air Research z Kjeller w Norwegii

Grant: 5 235 799 euro

Choć w  wymiarze ekonomicznym zasoby dziedzictwa narodowego są 
podstawą jego przemysłu kulturalnego i  rozwoju turystyki kulturalnej, są one 
przede wszystkim jednym z  najważniejszych elementów dających poczu- 

cie „zakorzenienia” jednostce, społecznościom lokalnym i  całemu narodowi. 
W  czasach narastającej globalizacji i  rewolucji technologicznej ludzie potrzebują  
w  swoim otoczeniu obiektów świadczących o  lokalnej specyfice historii, tradycji 
i kultury. 

Muzeum Narodowe w Krakowie, najstarsze narodowe muzeum w Polsce, od 1879 
roku prezentuje swoje zbiory w krakowskich Sukiennicach, które były jego pierwszą, 
historyczną siedzibą. Od ponad 125 lat Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukienni-
cach stanowi jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta 
Krakowa. Niestety, po tylu latach nieprzerwanej eksploatacji znalazła się w  stanie 
urągającym jej historycznej randze i wartości. 

Przedmiotem projektu był remont i modernizacja Galerii. Realizacja projektu była 
jedną z  największych i  najważniejszych inwestycji konserwatorskich w  Polsce. 
Przedsięwzięcie rozpoczęło się od wielkiej operacji logistycznej, którą była dyslokacja 
z Sukiennic blisko 1400 obrazów i rzeźb. Prawie wszystkie dzieła zostały przetranspor-
towane do Niepołomic, gdzie w Zamku Królewskim urządzono wystawę „Sukiennice 
w Niepołomicach”. 

Dzięki projektowi odrestaurowano zabytkową architekturę, wymieniono wszystkie 
instalacje, wprowadzono rozwiązania techniczne służące bezpiecznemu przecho-
wywaniu i  eksponowaniu zbiorów, a  budynek przystosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Prace remontowe prowadzone były pod ścisłym nadzorem 
konserwatorskim. Dzięki przebudowie, w  zabytkowym budynku pozyskano nowe 

pomieszczenia i przestrzenie o łącznej powierzchni ponad 1000 m2. W sumie ogólna 
powierzchnia wyremontowanej Galerii wyniosła ponad 3000 m2.

Dużym przeobrażeniom uległa aranżacja i wystrój wnętrz. W muzeum przywrócono 
nastrój i  klimat dziewiętnastowiecznej galerii sztuki. Niezwykle ważnym punktem 
realizacji projektu stała się nowa koncepcja ekspozycji sztuki polskiej XIX wieku. 
W oparciu o najnowsze badania i interpretacje sztuki tego okresu powstał scenariusz, 
zgodnie z  którym sale galeryjne otrzymały nowe nazwy. Nowością w  Galerii jest 
dodatkowa Sala Wystaw Zmiennych, w której zaplanowano liczne wystawy i pokazy, 
związane przede wszystkim z dziewiętnastowieczną sztuką polską i europejską. 

W uzupełnieniu tradycyjnej Galerii powstały też nowe pomieszczenia (m.in. Multiteka, 
Mediateka, Atelier), gdzie przy pomocy różnorodnych działań edukacyjnych i multi-
medialnych form przekazu, realizowana jest muzealna polityka upowszechniania, 
edukacji i promocji sztuki.  

Efektem końcowym inwestycji jest nowoczesne muzeum, odpowiadające stan-
dardom XXI wieku, tak w zakresie ochrony i konserwacji dzieł sztuki, jak i działalności 
wystawienniczej, popularyzatorskiej i  edukacyjnej. – Nowe Sukiennice stały się 
instytucją muzealną, która stanowi dobry przykład pozytywnych zmian w polskim 
muzealnictwie. Remont Galerii w  Sukiennicach umożliwił stworzenie markowego 
produktu w zakresie turystyki kulturowej – mówi Leszek Bednarz z Muzeum Naro-
dowego w Krakowie. 

Nowe Sukiennice cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Przez 
pierwsze 3 dni po otwarciu, Galerię w  Sukiennicach odwiedziło 10 tysięcy osób, 
a przez pierwsze 3 miesiące około 72 tysiące.

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku, Sala Siemiradzkiego. 
Zwiedzanie Galerii przez licealistów krakowskich, 3 września 2010 r.
Gallery of the 19th Century Polish Art, the Siemiradzki Hall.  
Cracow’s high schools students visiting the Gallery, 3 September 2010.
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Oprócz remontu Galerii, postawiono też na utworzenie nowych pomieszczeń, gdzie przy pomocy multime-
dialnych form przekazu realizowana jest muzealna polityka upowszechniania, edukacji i promocji sztuki.
Apart from the Gallery renovation, new rooms were created where multimedia equipment is used  
to implement the museum’s policy of art popularization, education and promotion.

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku, Sala Bacciarellego (widok na Salę Chełmońskiego).
Gallery of the 19th Century Polish Art, the Bacciarelli Hall (view on the Chełmoński Hall).
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In the economic context, the national heritage is the foundation of the country’s cultural industry 
and the development of cultural tourism. Moreover, it is the most important element giving 
individuals, local communities and the entire nation the feeling of belonging. In the times of 
globalisation and technological revolution, people need objects that reflect the local specificity 
of their history, tradition and culture. 

The National Museum in Cracow, the oldest national museum in Poland, has presented its 
collections in Cracow’s Sukiennice – its first, historic residence since 1879. For over 125 years 
now, the Gallery of the 19th Century Polish Art in the Sukiennice has been one of the most 
beautiful and best recognised symbols of the city of Cracow. Unfortunately, after so many years 
of unremitting exploitation, its condition had become an affront to its historical status and value. 

The project focused on the renovation and modernisation of the Gallery. The implementation 
of the project was one of the largest and most important conservation investments in Poland. 
The undertaking began with an extensive logistical operation which consisted in dislocating 
nearly 1,400 paintings and sculptures from the Sukiennice. Nearly all artworks were transported 
to Niepołomice where the exhibition “Sukiennice in Niepołomice” was organised in the Royal 
Castle. 

Within the project, the historic architecture was renovated, all installations were removed and 
replaced, technical solutions for the safe storage and exhibition of artworks were introduced 
and the building was adjusted to the needs of the disabled. The renovation works were closely 
supervised by a conservator. Thanks to the reconstruction, new rooms of the total surface area 
of over 1,000 m2 were created in the historic building. On the whole, the overall renovated area 
in the Gallery amounts to over 3,000 m2.

The arrangement and decoration of the interior have undergone radical changes. The 
atmosphere of the nineteenth century art gallery has been restored. The new concept of 
exhibiting Polish art from the 19th century became a central point of the project. Based on the 
recent research and interpretation of art of the abovementioned period, a new scenario was 
developed which provided for new names of gallery halls. An additional Temporary Exhibition 
Hall, where numerous exhibitions and displays related mostly to the 19th century Polish and 
European art have been planned, is a novelty. 

To complement the traditional Gallery, new rooms (among others, Multitheque, Mediatheque, 
Atelier) were created where, by means of various educational initiatives and multimedia, the 
museum’s policy of art promotion and education is executed.

The final result of the investment is a modern museum meeting the 21st century standards of 
protection and conservation of artworks as well as exhibition, popularisation and educational 
activities. – The New Sukiennice has become an institution that reflects positive changes in 
the Polish museum industry. The renovation of the Sukiennice Gallery has allowed to create  
a quality product in the area of cultural tourism – says Leszek Bednarz from the National 
Museum in Cracow. 

The New Sukiennice enjoys huge interest among visitors. 10 thousand people visited the Gallery 
in the first three days after the opening and approximately 72 thousand during the first three 
months.

the new sukiennice      
 renovation and modernisation of the gallery of 19th century polish art  
 in the sukiennice, cracow  

Beneficiary: National Museum in Cracow
Partnership with Donor Countries: Institute for Air Research, Kjeller, Norway 

Grant: EUR 5,235,799 

Sala Chełmońskiego, czytanie bajek w Sukiennicach. Michał Rusinek czyta „Piotrusia Pana”, 5 września 2010 r.
The Chełmoński Hall, reading of fairytales in the Sukiennice. Marcin Rusinek is reading “Peter Pan”, 5 September 2010.
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sakralna architektura drewniana  
 renowacja zabytkowych kościołów regionu wielkopolski 

Beneficjent: Archidiecezja Poznańska
Grant: 730 160 euro

Jednymi z  cennych zabytków naszej kultury są drewniane kościoły i  kaplice. 
Kiedyś tak bardzo normalne i oczywiste w pejzażu naszych małych miejscowości 
i wsi. Są świadkami wiary i kultury, świadkami naszego dziedzictwa. Stanowią 

niezwykłą wartość historyczną, artystyczną i estetyczną. 

Obecnie drewniane kościoły stają się coraz bardziej cenne ze względu na wykorzy-
stany do budowy materiał i zabytkowe wnętrza. Są to m.in. liczne rzeźby gotyckie 
i  późnogotyckie, wspaniałe ołtarze, obrazy i  ambony, witraże, niezwykle cenne 
polichromie ścian i stropu oraz organy. 

Drewniane kościoły i  kaplice regionu Wielkopolski są pozostałością sakralnej archi-
tektury drewnianej z  XVI, XVII oraz XVIII wieku. Do dzisiejszych dni przetrwały te, 
położone zwykle w małych miejscowościach i wsiach. 

Lokalne społeczności z coraz większym trudem są w stanie dokonywać z własnych 
środków kapitalnych remontów i konserwacji, dlatego potrzebują wsparcia zewnętrz-
nego. Dzięki funduszom norweskim i EOG odrestaurowano pięć kościołów drewnia-
nych Archidiecezji Poznańskiej w  miejscowościach: Brody, Bronikowo, Domachowo, 
Jeżewo i Zakrzewo koło Rawicza. Obiekty te zostały wytypowane do projektu przez 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako szczególnie cenne, 
zabytkowe obiekty architektury sakralnej. 

Brak działań konserwatorskich i  remontowych uniemożliwiłby udostępnienie tych 
obiektów zwiedzającym. Kościoły te spełniają bowiem nie tylko funkcje sakralne, ale 
także turystyczne i kulturotwórcze. Są odwiedzane przez turystów nie tylko z Polski, 
ale również z zagranicy. 

Zatrzymanie procesu degradacji, wzmocnienie strukturalne obiektów i przywrócenie 
estetycznego wyrazu elementów pierwotnej koncepcji artystycznej pozwoliło na 
szerokie udostępnienie kościołów dla turystów i zwiększyło ich dostępność. Jest to 
szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż lokalne społeczności uczestniczą na co dzień 
w różnego rodzaju nabożeństwach. Przed uruchomieniem projektu, ze względu na 
postępującą degradację, kościoły były często zamykane w ciągu dnia.

Łączna powierzchnia odremontowanych kościołów to 1113 m2. We wnętrzach przepro-
wadzono też prace konserwatorskie ośmiu ołtarzy. 

Prace remontowe i konserwatorskie przyczyniły się do zachowania cennych obiektów 
dziedzictwa narodowego w  regionie Wielkopolski. Poprawiły też lokalną atrakcyj-
ność turystyczną regionu. – Dla społeczności wiejskiej danych parafii pokazały też 
znaczenie ich terenu i dały poczucie, że tereny wiejskie też są terenami, którymi inni 
się interesują i aplikuje się środki europejskie – mówi ks. Henryk Nowak z Archidiecezji 
Poznańskiej. 

KULTUROWE DZ IEDZ ICTWO EUROPEJSK IE

Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach Poznańskich. Parafia należy do najstarszych  
w Archidiecezji Poznańskiej. Założyli ją i uposażyli królowie polscy w XI lub XII wieku. 
St Andrew the Apostle Parish Church in Brody Poznańskie. The parish is one of the oldest in the Archdiocese  
of Poznań. It was established and endowed by Polish kings in the 11th or 12th century.
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Kościół parafialny św. Michała Archanioła w Domachowie.
St Michael the Archangel Parish Church in Domachowo.

Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Jeżewie.
All Saints Parich Church in Jeżewo.

Kościół parafialny p.w. św. Klemensa w Zakrzewie.
St Clement Parish Church in Zakrzewo.
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Wooden churches and chapels are some of the most valuable architectural monuments of our 
culture. Back in the past, they were integral part of the scenery of small towns and villages. They 
bear witnesses to our faith, culture and heritage. They have a truly remarkable historical, artistic 
and aesthetic value. 

Currently, wooden churches are becoming more and more valuable due to construction materials 
used and their antique interiors. These are: Gothic and Late Gothic sculptures, magnificent 
altars, paintings and pulpits, stained-glass windows, precious polychromes on the walls and 
ceilings as well as organs. 

Wooden churches and chapels of the Wielkopolska region are the remnants of the sacred 
wooden architecture of the 16th, 17th and 18th centuries. Usually, only those located in small 
towns and villages have stood the test of time. 

It is becoming more demanding for the local communities to perform overall repairs and 
maintenance works from only their own budgets. Therefore they need external support. Thanks 
to the EEA and Norway Grants, five wooden churches of the Archdiocese of Poznań located 
in Brody, Bronikowo, Domachowo, Jeżewo and Zakrzewo near Rawicz have been renovated. 
These churches were selected for the project by the Wielkopolska Voivodeship Conservator of 
Monuments as particularly valuable sacred architecture objects. 

Without the maintenance and renovation works, these objects would not have been made 
available to visitors. Apart from sacral, they play also tourist and culture-forming functions. They 
are visited by tourists from Poland and abroad. 

Halting the degradation process, structural strengthening and restoring aesthetic expression of 
the original artistic concepts have allowed to make the churches widely available to visitors. It is 
particularly important since the local communities participate in various services on a daily basis. 
Before the project due to advancing degradation, the churches were often closed during the day.

The total area of renovated churches amounts to 1,113 m2. Conservation works were also 
performed on eight altars. 

Renovation and maintenance works have contributed to the preservation of high value national 
heritage objects in the Wielkopolska region. They have also enhanced tourist attractiveness of 
the region. – For rural communities of the given parishes, this was an expression of their region’s 
significance which gave them the feeling that rural areas are also attracting interest and, at the 
same time, European funds – says rev. Henryk Nowak of the Archdiocese of Poznań.

sacred wooden architecture      
 renovation of historic churches of the wielkopolska region  

Beneficiary: Archdiocese of Poznań
Grant: EUR 730,160

Kościół parafialny p.w. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie.
St Francis of Assisi Parish Church in Bronikowo.
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ochrona gatunkowa  
 rysia, wilka i niedźwiedzia w polsce

Beneficjent: WWF Polska Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody
Grant: 602 554 euro

Choć w  Polsce duże drapieżniki wciąż żyją, ich przetrwanie nie jest pewne. 
W naszym kraju występuje zaledwie 200 rysi, 600 wilków i 90 niedźwiedzi. 
Pomimo ścisłej ochrony prawnej, ich liczba nie wzrasta. Nie zajmują one nowych 

miejsc, a  terytorium występowania rysia nawet się skurczyło. Powodem takiego 
stanu rzeczy jest rozbudowa infrastruktury drogowej, turystycznej czy miejskiej, 
a także kłusownictwo i zmniejszona ilość dostępnego pokarmu. Z tego też względu, 
WWF Polska przystąpił do aktywnej ochrony tych drapieżników. 

W przypadku wilka i niedźwiedzia postawiono na minimalizację konfliktów pomiędzy 
ich działalnością a działalnością człowieka. Dla wilka niezabezpieczone zwierzęta 
hodowlane stanowią bowiem łatwy łup. – Ostatnio coraz częściej słyszymy, że wilki 
są złe i powodują szkody – mówi Stefan Jakimiuk z WWF Polska. – Wilki nie są jednak 
ani złe ani dobre. Są po prostu sobą i mają własne potrzeby i zwyczaje. Ataki na 
zwierzęta hodowlane wynikają przede wszystkim z braku odpowiednich zabezpie-
czeń. Hodowca, który nie chroni swojego stada, zachęca wilki do skorzystania z takiej 
„oferty”. żeby udaremnić wilkom skorzystanie z  „oferty”, rolnicy i  hodowcy owiec 
otrzymali 84 komplety pastuchów elektrycznych do ochrony zwierząt. Hodowcom 
owiec przekazano dodatkowo 18 psów pasterskich. 

Pastuchy elektryczne posłużą też do ochrony pasiek, chętnie „odwiedzanych” przez 
niedźwiedzi. Pszczelarzom przekazano 35 kompletów. Aby poprawić bazę pokar-
mową niedźwiedzi, przeprowadzono prace pielęgnacyjne na drzewach owocowych 
w opuszczonych sadach w Bieszczadach. Posadzono też młode drzewka.
 

W odniesieniu do rysi, prowadzona jest reintrodukcja tego drapieżnika na Mazurach, 
gdzie jeszcze 25 lat temu występowały w naturze. Do Puszczy Piskiej trafiły cztery 
rysie, wprowadzone metodą „born to be free”. Dzięki tej metodzie młode rysie, 
urodzone w niewoli, już od pierwszych tygodni życia mogą poznawać dziką przyrodę 
i uczyć się życia na wolności. WWF pracuje też nad powiększeniem stada o osobniki 
z Estonii, gdzie żyje ich znacznie więcej niż w Polsce. 

Postawiono też na edukację hodowców i  turystów. Często bowiem od zachowania 
człowieka na górskim szlaku zależy przetrwanie niedźwiedzi. Służy temu publikacja 
„Oto niedźwiedź!”, informująca, jak zachowywać się w rejonie występowania tego 
zwierzęcia. Zorganizowano też imprezy edukacyjne i  przygotowano filmy promo-
cyjne. Stworzona została specjalna strona internetowa www.zwolnij.wwf.pl, na której 
kierowcy mogą zaznaczać miejsca kolizji ze zwierzętami. Jednocześnie prowadzona 
jest kampania „Zwolnij! Zwierzę na drodze!”, której celem jest apel do kierowców, 
aby stosowali się do zasad bezpiecznej jazdy oraz pomogli w zbieraniu danych doty-
czących zdarzeń z udziałem zwierząt. Poza tym, dwukrotnie zorganizowano festiwal 
„Dzikie Bieszczady” (Dzikie Karpaty), adresowany do turystów oraz do lokalnych 
mieszkańców, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy na temat potrzeby 
ochrony dużych drapieżników oraz środowiska ich występowania.

Szczególnie cieszy fakt, iż – jak podaje WWF – w przypadku osób, które otrzymały 
pastuchy elektryczne i  psy pasterskie udało się zwiększyć poziom akceptacji dla 
dużych drapieżników.

Polowania na rysie, wilki i niedźwiedzie, a także rozbudowa infrastruktury  
doprowadziły do prawie całkowitego wyginięcia tych zwierząt w Europie Zachodniej.  
Dlatego, od 2007 r. WWF Polska działa na rzecz ochrony tych dużych drapieżników. 
Hunting lynxes, wolves and bears, and developing the infrastructure have led to  
nearly total extinction of these animals in Western Europe. Therefore, WWF Poland  
has been protecting these large carnivores since 2007.

Fot. KLEIN & HUBERT / WWF
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Although large predators are still living in Poland, their survival is endangered. There are 
only 200 lynxes, 600 wolves and 90 bears in our country. Despite strict legal protection, their 
numbers are not rising. They are not expanding their habitats, and the territory inhabited 
by the lynx has even contracted. This is caused by extensive road, tourism-related and urban 
infrastructure development, but also by poaching and reduced amounts of available food. For 
this reason, WWF Poland initiated an active campaign for the protection of these species. 

In case of the wolf and bear, the initiative focused on minimising the conflicts between their 
and humans’ areas of activity. For example, unprotected farm animals fall prey for the wolf very 
easily. – Recently, there has been more talk about wolves being bad and causing damage – says 
Stefan Jakimiuk from the WWF Poland. – But wolves are neither bad nor good. They are just 
wolves with their own needs and ways. Attacks on farm animals originate primarily from the 
lack of adequate protection. A breeder who does not protect his herd encourages wolves to take 
advantage of such an “offer”. In order to prevent wolves from making use of “the offer”, farmers 
and sheep breeders received 84 sets of electric fences to protect their animals. In addition, 18 
herding dogs were given to the sheep breeders. 

The electric fences will be also used to protect bee-gardens willingly “visited” by bears. 
Beekeepers received 35 sets. In order to improve the foodbase for bears, conservation works 
were carried out on fruit trees in the deserted orchards of the Bieszczady Mountains. Young fruit 
trees were also planted.

As regards the lynx - this predator is being reintroduced to the Masuria region where it lived in 
the wild 25 years ago. Four lynxes were reintroduced to the Pisz Forest using the “born to be 
free” method. This method allows young lynxes born in captivity to get familiar with the natural 
environment and learn how to live in the wild from the very first weeks of their life. WWF is also 
working on enlarging the herd with specimens from Estonia, where there are many more of 
them than in Poland. 

The project focuses also on educating breeders and tourists since the survival of bears often 
depends on the human behaviour on the mountain trails. For this purpose, a guidebook “Here’s 
the bear!” was published. It instructs on how to behave in the animal’s territory. Furthermore, 
educational events were organised and promotional films were prepared. A special website: 
www.zwolnij.wwf.pl was created where drivers can mark the places of collision with animals. At 
the same time, a campaign “Slow down! An animal on the road!” is being carried out. It aims to 
appeal to drivers to observe the principles of safe driving and help to collect data on accidents 
involving animals. Apart from that, a festival “Wild Bieszczady Mountains” (Wild Carpathians) 
was organised twice. The festival was addressed to tourists and local residents, and it aimed at 
raising the awareness of the need to protect large predators and their habitats.

It is especially gratifying to note that - according to the WWF - the level of acceptance of large 
predators increased among people who received electric fences and herding dogs.

species protection     
 protection of lynX, wolf and bear in poland 

Beneficiary: World Wildlife Fund Poland
Grant: EUR 602,554

Fot. Roger LeGUEN / WWF-Canon1

Fot. SANCHEZ  & LOPE / WWF-Canon2

Fot. Fritz PÖLKING / WWF3

3
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Dzikie wysypiska, niski poziom segregacji odpadów, czy psie nieczystości  
to problemy niejednego z polskich miast. Najbardziej niepokojący jest jednak 
problem braku odpowiedzialności mieszkańców za czystość w  mieście.  

– Mieszkańcy nie do końca zdają sobie sprawę z negatywnego wpływu odpadów na 
środowisko. Konieczne są zatem działania edukacyjne. Problem segregacji odpadów 
nie zniknie dopóty, dopóki nie pokonamy bariery mentalnościowej – mówi Maciej 
Tatka z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
 
Dlatego też uruchomiono projekt „Czysty Kraków – lepsze życie”, który miał na celu 
wzmocnienie świadomości Krakowian w zakresie utrzymywania czystości i prawidło-
wego gospodarowania odpadami. Jednym słowem, chodziło o wykreowanie postaw 
proekologicznych. W tym celu przeprowadzono szereg szkoleń, paneli dyskusyjnych, 
konferencji, imprez plenerowych, czy wystaw tematycznych. Chętnie wykorzystywano 
przestrzeń miejską – autobusy i  tramwaje, centra handlowe, miejsca powszechnie 
odwiedzane przez mieszkańców, jak np. mały rynek na Nowym Mieście. Dzięki temu, 
udało się dotrzeć z informacją do znaczącej liczby odbiorców. Projektem objęto też 
najmłodszych. Dla nich zorganizowano specjalne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 

Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji z mieszkańcami okazał się portal 
internetowy – www.ekocentrum.krakow.pl. Znaleźć tu można m.in. szczegółową 
mapę z wykazem miejsc do segregacji odpadów i aptek zbierających przetermi-

nowane leki. Na stronie zamieszczono też materiały edukacyjne, które mogą przydać 
się nauczycielom do prowadzenia zajęć. 
 

Młodzież i  dzieci z  pewnością zainteresuje gra internetowa, która uczy segregacji 
odpadów. Są również multimedia, m.in. trzy krótkie filmiki edukacyjne. Dzięki 
portalowi, Krakowianie mają też dostęp do tzw. Bazaru – internetowej giełdy rzeczy 
używanych. Bazar powstał, aby umożliwić wymianę używanych, ale sprawnych 
urządzeń, sprzętów i  innych przedmiotów. Każdy, kto ma niepotrzebne, ale wciąż 
sprawne przedmioty może zamieścić bezpłatnie ogłoszenie na BAZARZE.

W ramach działań edukacyjnych przeprowadzone zostały też działania promujące 
nowopowstały Zbiorczy Punkt Gromadzenia Odpadów, czyli tzw. Lamusownię. 
Inwestycja została zrealizowana w  ramach innego projektu, współfinansowanego 
z funduszy norweskich i  EOG, pt. „Gospodarka Odpadami na terenie Miasta 
Krakowa – Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów”. Lamusownia  jest pierwszym 
w  Krakowie punktem, gdzie mieszkańcy mogą przywozić różnego typu odpady, 
które nie mieszczą się w pojemnikach do segregacji – meble, wanny, zużyte opony, 
akumulatory, zużyty sprzęt RTV/AGD, a nawet gruz wytworzony podczas domowych 
remontów. W  swych założeniach Lamusownia ma przyczynić się do zwiększenia 
odzysku odpadów i ograniczenia problemu dzikich wysypisk.

W ramach projektu uruchomiono też trzy punkty informacyjne. Można tam uzyskać 
szereg porad z  zakresu segregacji i  recyklingu (np. jak przygotowywać surowce 
wtórne przed wrzuceniem ich do pojemników do segregacji). W punktach można 
też otrzymać bezpłatne materiały edukacyjne, a także zestawy do sprzątania nieczy-
stości po pupilach!

czysty kraków – lepsze życie  
 kampania ekologiczna wśród mieszkańców krakowa 

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Partnerstwo z Darczyńcami: Mepex Consult AS, Norwegia

Grant: 410 771 euro
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Illegal dumping grounds, low level of waste segregation and dog waste are problems faced by 
many Polish cities. It is the lack of resident’s sense of responsibility for keeping their city clean that 
is most alarming. – Residents do not realise the negative impact of waste on the environment. 
Therefore, we need to initiate educational measures. The problem of waste segregation will not 
cease until we change our attitude – says Maciej Tatka from the Public Utility and Transportation 
Infrastructure Office in Cracow.

This were the reasons for launching the project “Clean Cracow – Better Life” aimed at raising 
Cracow’s residents’ awareness of the importance of keeping their city clean and of appropriate 
waste management. In short, the aim was to promote environment-friendly attitudes. For 
this purpose, a series of training sessions, discussion panels, conferences, outdoor events and 
thematic exhibitions were organised. The events often took place in typically urban spaces 
such as buses and trams, shopping malls, places commonly visited by the city residents, e.g.  
a small market square in the New Town district. This ensured that the message reached a large 
number of recipients. The project was also addressed to children, for whom special contests with 
attractive prizes were organised.

One of the main tools of communication with the city residents was an online portal  
– www.ekocentrum.krakow.pl. The portal contained, e.g. a detailed map of places where waste 
can be segregated and pharmacies collecting drugs past their expiry date. The website also 
includes educational materials for teachers. Young people and children would be definitely 
interested in an online game instructing them how to segregate waste. The portal also offers 
multimedia such as three short educational films.

The website also gives Cracow’s residents access to the so-called Bazaar, an online marketplace 
for second-hand products. The Bazaar was created to allow for swapping second-hand devices 
and equipment in a working condition as well as other items. Anyone who has unneeded yet 
still usable items may post a free ad at the BAZAAR.

The educational measures also included activities promoting the newly established Collective 
Waste Deposit Point, the so-called “Lamusownia” (lumber room). This investment was carried out 
under another project financed from the EEA and Norway funds entitled “Waste Management 
in the Area of the City of Cracow – Collective Waste Deposit Points”. Lamusownia is the first place 
in Cracow where residents can bring waste that do not fit in recycling bins such as furniture, 
bath tubs, disused tyres, car batteries, disused household appliances or even debris from house 
repairs. It is planned that Lamusownia will increase the level of waste recycling and reduce the 
problem of illegal dumping grounds.

Three information points were also opened as part of the project. They provide information 
about segregation and recycling of waste (e.g. how to prepare recyclable materials before 
putting them in recycling bins). The information points also offer educational materials as well 
as kits for cleaning up after your pets!

clean cracow – better life 
 environmental campaign among the residents of cracow

Beneficiary: the Municipality of Cracow
Partnership with Donor Countries: Mepex Consult AS, Norway

Grant: EUR 410,771

W ramach projektu chętnie wykorzystywano przestrzeń miejską – centra handlowe, autobusy i tramwaje, miejsca  
powszechnie odwiedzane przez mieszkańców. Dzięki temu udało się dotrzeć z informacją do znacznej liczby odbiorców.
Typical urban space, such as shopping malls, buses and trams, places commonly visited by city residents were willingly  
used for the purpose of the project. This ensured that the message had reached a large number of recipients.
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co mówią stare rękopisy?
 historia rękopisów romańskich w bibliotece jagiellońskiej 

Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Grant: 609 170 euro

Co mówią stare rękopisy? Nad tym pytaniem zastanawiali się naukowcy z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, skupieni w grupie „Fibula”. W przeciągu 3 lat 
zbadali ponad 460 rękopisów francuskich, włoskich, hiszpańskich, katalońskich 

i portugalskich, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej. – Chodziło o komplek-
sowe zbadanie tych rękopisów: teksty, oprawy, pismo, zdobienia, ich powstanie 
i  późniejsze „wędrowanie” – mówi dr hab. Piotr Tylus, autor i  kierownik projektu 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Rękopisy pochodzą z  Pruskiej Biblioteki Państwowej w  Berlinie, założonej w  1661 
roku przez Fryderyka Wilhelma, która wówczas była biblioteką książęco-elektorską. 
By uchronić zbiory przed zniszczeniem, w czasie II wojny światowej Niemcy wywieźli 
je na Dolny Śląsk, należący wówczas do III Rzeszy. Po wojnie, księgozbiór został 
znaleziony przez Polaków, a potem trafił do Biblioteki Jagiellońskiej. 

Przedmiotem badań były rękopisy średniowieczne i  nowożytne (XIII-XIX wiek). 
Znajdujemy wśród nich wiele bardzo starych egzemplarzy, jak na przykład włoski 
rękopis z  XIII wieku, zawierający najstarszą włoską wersję przygód Aleksandra 
Wielkiego. Bardzo interesujące dla Polaków są rękopisy z  opisami dworu króla 
polskiego oraz Sejmu z  okresu przedrozbiorowego, widziane oczyma Francuzów. 
Jest też spora grupa rękopisów o  tematyce medycznej, często weterynaryjnej. 
Znaleźć w nich można nawet formuły magiczne dotyczące leczenia koni. Kolekcja 
berlińska zawiera też pewną grupę dzienników podróży. Ciekawym przykładem jest 
memoriał z  pobytu na Wyspie Wielkanocnej w  marcu 1774 roku, podczas drugiej 

wyprawy dookoła świata, dowodzonej przez Jamesa Cooka. Nie brakuje też książek 
kucharskich czy podręczników do nauki języków obcych.

W ramach projektu, w przypadku każdego rękopisu ustalono czas i miejsce powstania. 
Zidentyfikowano też teksty, jakie zawiera. Wskazano jego rolę w  tradycji rękopi-
śmiennej. Dużo miejsca poświęcono również ustaleniu pochodzenia rękopisu, czyli 
etapom jego „wędrowania” (od momentu powstania do czasów współczesnych).

Oprócz celu naukowego, w projekcie obecny był także cel popularyzatorski. Zorga-
nizowano kilkadziesiąt spotkań dla społeczeństwa Małopolski, w  trakcie których 
promowano wyniki projektu, a tym samym dawną kulturę romańską. Wydano szereg 
materiałów poświeconych wynikom badań. 

Opisy rękopisów, publikacje, kompleksowa baza danych (pozwalająca na wyszu-
kiwanie rękopisów) zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.info.filg.
uj.edu.pl/fibula. Jak mówi Piotr Tylus, dzięki tym działaniom nastąpiła rewitalizacja 
rękopisów, ich uwolnienie w świadomości społecznej, a także zrozumienie doniosłości 
kultury romańskiej. – Została ukazana rola rękopisów jako nośnika słowa i obrazu, ich 
wyjątkowy charakter na tle innych dzieł sztuki – dodaje Piotr Tylus.

Poprzez połączenie aspektu naukowego z  popularyzatorskim, projekt wytworzył 
nową jakość i  może stanowić wzór dla innych inicjatyw polegających na badaniu 
kolekcji rękopiśmiennych.

Przed uruchomieniem projektu, kolekcja rękopisów romańskich,  
pochodzących z Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, była  
bardzo mało znana, dlatego prowadzone prace miały charakter pionierski.  
Before launching the project, a collection of Romanesque manuscripts  
from the National Library of Prussian Cultural Heritage in Berlin was little  
known. Therefore, the works carried out were pioneering.
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Znak akapitu. Współczesny jego odpowiednik trochę się zmienił(¶), 
ale wywodzi się właśnie z tego znaku średniowiecznego. Kopista 
posługiwał się nim w celu wyróżnienia partii tekstów odpowia-
dających dzisiejszym paragrafom. W rękopisach średniowiecznych 
paragraf rozpoczynał się w tej samej linii tekstu, gdzie kończył się 
poprzedni, zarówno z powodu oszczędności materiału, jak również  
ze względu na lęk przed pustką, typowy dla średniowiecza.

A paragraph sign. Its contemporary counterpart has undergone a little change 
(¶), but it nevertheless derives from this medieval sign. A copyist used it to 
highlight parts of text corresponding to modern paragraphs. In medieval 
manuscripts, a paragraph began in the same line where the previous one 
ended – both due to the economical use of material and a fear of void, typical 
for the Middle Ages.

1

2W dzisiejszym języku rubryka posiada nieco inne znaczenie niż  
w średniowieczu. Wówczas była to partia tekstu zapisana 
czerwonym atramentem. Chodziło oczywiście o istotne partie 
tekstu, które w ten sposób chciano wyróżnić: tytuły, krótkie 
streszczenia zawartości rozdziałów itd.

In the contemporary written language, a rubric has a slightly different 
meaning than in the Middle Ages. At that time, it meant part of text written 
in red ink. This reflected a wish to highlight important parts of the text: titles, 
short summaries of chapters etc.

3Skreślenia są częste w rękopisach średniowiecznych, wbrew 
pietyzmowi, jakim są otaczane dzisiaj. Nie zawsze chodziło 
o korektę, czasem była to cenzura lub auto-cenzura. W tym 
przypadku zostały usunięte zaklęcia i formuły magiczne związane 
ze sztuką leczenia koni.

Deletions are frequent in medieval manuscripts despite caution they are 
treated with today. It was not always about corrections. Sometimes they were 
applied for the purpose of censorship or self-censorship. In this particular case, 
spells and magic formulas related to curing horses were removed.

4W rękopisach występują różne typy ozdobnych inicjałów. Tutaj 
tzw. inicjał figuralny, tzn. taki, który zawiera jakiś obraz. W tym 
przypadku widzimy dominikanina, autora tekstu z rękopisu.

Various types of decorative initials are found in manuscripts. Here we can 
see the so-called figural initial containing an image. These are the initials of  
a Jacobin, an author of the text included in the manuscript.
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5

Przykład drolerii, czyli śmiesznostki. Były to drobne scenki figuralne 
o charakterze humorystycznym. Miały rozśmieszyć czytelnika, 
rozładować atmosferę. Często występowały jako element dekora-
cyjny w dziełach bardzo poważnych.

An example of a drollery, or a jest. These were small figural scenes of  
a humorous character. They were supposed to ease the atmosphere and 
make readers laugh. They often occurred as a decorative element in even 
very serious works

5

Pomimo lęku przed pustką, w rękopisach średniowiecznych 
zazwyczaj pozostawiano duże marginesy, z przeznaczeniem na 
komentarze czytelników. Takie komentarze, naniesione w różnych 
okresach, w ciągu kilku stuleci, świadczą o sposobach rozumienia 
tekstów. 

Despite the fear of void, medieval manuscripts usually contained large 
margins for readers’ comments. Such comments, inserted in various periods 
over a couple of centuries, reflect the ways of understanding the text.

6

Przygotowując się do pisania, kopista wyznaczał obszar, który 
zamierzał wypełnić tekstem, poprzez kreślenie linii na poszcze-
gólnych kartach. Przypomina to dzisiejsze zeszyty w linię.  

Preparing to write, a copyist determined an area to be filled with text by 
applying lines to particular pages. It resembles modern lined copybooks. 

7

Tutaj tzw. litera filigranowa – inny typ ozdobnych inicjałów. Literom 
filigranowym zawsze towarzyszyły „wąsy”. W zależności od stylu 
wykonania owych „wąsów” można w przybliżeniu ustalić okres 
powstania rękopisu.

The so-called dainty letter – another type of decorative initials. Dainty letters 
were always accompanied by a ”moustache”. Depending on the style of these 
”moustaches”, we can roughly estimate the period when the manuscript was 
created. 

8

BORDIURA (fr. „bordure”, od słowa „bord” – brzeg) – jest to ozdobne  
obramowanie tekstu na stronie. Bordiurom często towarzyszyły 
drolerie.

BORDURE (French, from the word ”bord” – ”shore”) – it is a decorative frame 
around the text on the page. Bordures were often accompanied by drolleries.

9
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Przykład luksusowej oprawy we włoskim osiemnastowiecznym rękopisie. Jest to oprawa kunsztownie  
wykonana w srebrze. Na jej przedniej zewnętrznej części widnieje personifikacja Sprawiedliwości,  
jako że rękopis zawiera zbiór praw weneckich, w tym przypadku na użytek Hieronima Bolaniego  
– podesty Padwy – ofiarowany mu przez Dożę weneckiego, Karola Ruziniego.
An example of a luxurious binding of the Italian manuscript from the 18th century. This is a binding  
artfully crafted in silver. The front cover presents a personification of Justice since the manuscript  
contains a set of Venetian Laws, this particular one is for the use of Hieronymus Bolani – the Paduan  
podesta – presented to him by the Doge of Venice, Carlo Ruzzini.

Część rękopisów posiada charakter niedokończony, tak jak w przypadku tego francuskiego osiemna- 
stowiecznego rękopisu. Na prezentowanej karcie widzimy dwie niewykończone tarcze herbowe.
Some parts of manuscripts are unfinished, such as in the case of this eighteenth  
century French manuscript. We can see two incomplete coats of arms on this page.

„Sztuka cięcia mięsa i owoców” – podręcznik przygotowany przez mistrza krojczego Jacquesa Vontet,  
w rękopisie, wykonanym w Lyonie, w roku 1669. Wyraźnie widać rysunki ołówkiem – efekt zabawy dziecka. 

“The Art of Cutting Meat and Fruit” – a guidebook prepared by the master cutter Jacques Vontet in  
a manuscript made in Lyon in 1669. Pencil scribbles – the effect of a child’s play – are plainly seen.
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Scientists from the Jagiellonian University in Cracow, associated in the “Fibula” group, wondered 
“what do the old manuscripts tell us”. They were examining over 460 French, Italian, Spanish, 
Catalonian and Portuguese manuscripts kept in the Jagiellonian Library for three years. – What 
we meant was a comprehensive examination of these manuscripts: texts, covers, handwriting, 
decorations, their creation and subsequent “journeys” – says Piotr Tylus, Ph.D., the author and 
manger of the Jagiellonian University project. 

The manuscripts came from the National Library of Prussian Cultural Heritage in Berlin 
established in 1661 by Friedrich Wilhelm, which at that time was a ducal and electoral library. 
During the Second World War, in order to protect the collection against destruction, Germans 
dislocated it to the Lower Silesia, ruled by the Third Reich. After the war, the collection was found 
by Poles and later ended up in the Jagiellonian Library. 

Medieval and modern manuscripts (13th - 19th century) were subject of the research. They include 
many old copies, for example, an Italian manuscript from the 13th century containing the oldest 
Italian version of the adventures of Alexander the Great. Manuscripts containing descriptions of 
Polish king’s courts and the pre-partition Sejm by Frenchmen are items of immense interest to 
Poles. There is also a number of manuscripts on medical and veterinary issues. We can even find 
magic formulas for curing horses. The Berlin Collection also contains a number of travelogues.  
A memorial from the 1774 voyage to Easter Islands as part of the second circumnavigation led by 
James Cook is an interesting example of these. There are also numerous cookbooks and foreign 
language course books.

For each manuscript, a date and place of origin was determined. The texts it contained were 
identified. Their place in the handwriting tradition was indicated. Much space was also devoted 
to establishing the origins of each manuscript, i.e. stages of their “journey” (from the date of 
origin to modern times).

Apart from scientific, the project had also a popularisation objective. Several dozen meetings for 
the residents of the Małopolska region were organised during which the results of the project 
were presented and the old Romanesque culture was promoted. A number of publications 
dedicated to the research were issued. 

Descriptions of manuscripts, publications and a comprehensive database (allowing for searching 
manuscripts) were uploaded to the following website: www.info.filg.uj.edu.pl/fibula. According to 
Piotr Tylus, these initiatives have revitalised the issue of manuscripts, disseminated knowledge 
about them to the general public and deepened the understanding of the significance of the 
Romanesque culture. – The project showed the role of manuscripts as a carrier of words and 
images and their unique character compared to other artworks – adds Piotr Tylus.

By linking the scientific and popularisation aspects, the project has created a new quality and can 
be used as an example for other initiatives concerned with examining manuscript collections.

what do the old manuscripts tell us? 
 the history of romanesque manuscripts at the jagiellonian library

Beneficiary: The Jagiellonian University in Cracow
Grant: EUR 609,170

30 31



ciśnienie w młodym wieku   
 opracowanie norm ciśnienia tętniczego dla dzieci i młodzieży w polsce

Beneficjent: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Grant: 602 443 euro

Ciśnienie tętnicze jest jednym z  najważniejszych parametrów stanu zdrowia, 
a jego pomiar powinien być rutynowo wykonywany podczas badania. W zasa-
dzie, już od dziecka powinno się przeprowadzać tego rodzaju pomiary. Podwyż-

szone ciśnienie w  młodym wieku może bowiem oznaczać nadciśnienie tętnicze 
i choroby sercowo-naczyniowe w wieku dorosłym.

Problem w tym, iż jeszcze do niedawna nie było w Polsce norm ciśnienia dla dzieci 
i  młodzieży, do których lekarze mogli porównywać wyniki badań. Dostępne były 
jedynie normy dla populacji dzieci amerykańskich. Trudno było je jednak utożsamiać 
z wynikami w Polsce. Dodatkowo problem wynikał z pomiarów ciśnienia. Dotychcza-
sowe normy oparte były na pomiarze przy użyciu aparatu rtęciowego. Tymczasem 
obecnie używa się aparatów oscylometrycznych. Doprowadziło to do sytuacji, 
w której zmierzone ciśnienie tętnicze było odnoszone do norm opracowanych dla 
innej populacji i  z  zastosowaniem innej metody. To z  kolei powodowało niechęć 
lekarzy do wykonywania takich pomiarów.

Dlatego też, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” podjął próbę opracowania 
norm ciśnienia tętniczego dla dzieci i  młodzieży w  Polsce. Zadania projektu były 
realizowane we współpracy z regionalnymi ośrodkami – klinikami nefrologii dziecięcej 
akademii medycznych i  instytutów (8 jednostek). Nawiązano również współpracę 
z Instytutem Zdrowia Dziecka w Londynie – wiodącą jednostką w dziedzinie norm 
wzrastania i rozwoju dzieci oraz metod statystycznych opracowywania danych.

W ramach projektu w latach 2007-2009 przebadano ponad 17,5 tys. dzieci w wieku 
6-19 lat z  416 szkół (podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych). Wyjąt-
kowość przedsięwzięcia polegała na tym, że badaniem objęto całą Polskę. Wyniki 

projektu są rezultatem największego – z dotychczas publikowanych – badania popu-
lacyjnego u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, wykonanego w jednym przedziale 
czasowym. – Jest to największy tego typu projekt badawczy w Polsce – podkreśla 
dr Zbigniew Kułaga z  Centrum Zdrowia Dziecka – Umożliwiło to wnioskowanie 
i uogólnianie wyników na całą populację. 

żeby móc opracować normy ciśnienia tętniczego, konieczne były pomiary wysokości 
i  masy ciała. Istnieje bowiem ścisła zależność pomiędzy ciśnieniem a  wzrostem 
człowieka. Dorośli mają wyższe ciśnienie od dzieci, a dzieci im młodsze, tym mają 
niższe ciśnienie. 

Dzięki tym pomiarom, po raz pierwszy w  kraju, udało się zebrać informacje na 
temat nadwagi i  otyłości dzieci i  młodzieży. Niestety wyniki okazały się niezbyt 
optymistyczne. U blisko 19% przebadanych chłopców oraz u ponad 14% dziewczynek 
naukowcy stwierdzili nadwagę lub otyłość. Choć wskaźniki te są nadal niższe od tych, 
które notuje się w Stanach Zjednoczonych, to rosnąca liczba osób z nadwagą jest 
niepokojąca. 

W  wyniku badania, dało się zauważyć pewne prawidłowości. Nadwaga częściej 
występuje u dzieci i młodzieży w miastach niż na wsi. Większe ryzyko otyłości jest 
również wśród jedynaków. Problem ten częściej dotyczy też dzieci z podstawówki, niż 
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Jak podkreśla dr Kułaga, wyniki projektu są użyteczne dla profesjonalistów medycz-
nych, sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą, oraz dla ogółu ludności – w spra-
wowaniu samoopieki.

Przed uruchomieniem projektu nie było w Polsce norm ciśnienia dla dzieci i młodzieży, do których można byłoby 
porównywać wyniki badań. Powodowało to niechęć lekarzy do wykonywania takich pomiarów. 
No reference range of arterial blood pressure for children and adolescents, against which the test results could  
be compared, had existed until implementation of the project. This, in turn, caused the medical practitioners  
to be unwilling to perform such measurements.
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pressure in the young age    
 elaboration of arterial blood pressure norms  
 for children and adolescents in poland 

Beneficiary: The Children’s Memorial Health Institute
Grant: EUR 602,443

Blood pressure is one of the most important health parameters and its measurement should be 
routinely performed during medical examinations. In principle, such measurements should be 
taken even for children. Increased blood pressure in the young age can suggest the possibility 
of developing arterial hypertension and cardiovascular diseases in adulthood.

The problem lies in the fact that no reference range of arterial blood pressure for children and 
adolescents, against which doctors could compare test results, had existed until recently. Only 
norms for American children were available. However, it was hard to apply them to the results 
in Poland, In addition, problems resulted from blood pressure measurements themselves. 
Old norms were based on the measurements performed with a manometer. Now we use 
oscillometric apparatuses. It led to a situation where blood pressure results were referred to 
norms developed for a different population and with the use of a different method. This, in turn, 
caused the medical practitioners to be unwilling to perform such measurements.

Therefore, the Children Memorial Health Institute attempted to develop blood pressure norms 
for children and adolescents in Poland. The project tasks were executed in cooperation with 
regional centres – child nephrology clinics of the Medical Academies and Institutes (8 units). The 
cooperation with the Child Health Institute of London – the leading institute as regards norms 
concerning child growth and development as well as statistical methods for data preparation  
was also initiated.

In 2007-2009, over 17.5 thousand children aged 6-19 from 416 schools (primary, junior high 
school and high school) were examined under the project. The uniqueness of the project was 
its range – it covered the entire country. The project results derive from the largest child and 
adolescents population survey published so far, which was carried out in one time period. – This 
is the largest project of this kind in Poland – emphasizes Zbigniew Kułaga, Ph. D., from the 
Children’s Memorial Health Institute. – It has allowed for drawing conclusions and generalisation 
of results for the whole population. 

In order to define arterial blood pressure norms, it was necessary to measure height and weight 
of individuals. There is a close relation between blood pressure and human growth. Adults have 
higher blood pressure than children whereas younger children have yet lower pressure. 

Owing to these measurements, information about overweight and obesity among children and 
adolescents could be successfully collected for the first time in Poland. Unfortunately, the results 
did not turn out to be very optimistic. Nearly 19% of the examined boys and over 14% of girls 
are overweight or obese. Although these indicators are still lower than in the United States,  
a growing number of overweight persons is alarming. 

Certain regularities could be observed on the basis of this examination. Overweight is more 
frequent among urban children and adolescents than among the rural population. A child 
without siblings is also at more risk of obesity. This problem concerns more primary school 
children than those at higher levels of education.

As emphasized by Zbigniew Kułaga, project results are useful for medical professionals dealing 
with children and adolescents as well as for the general population in exercising self-care. 

Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania. Oprócz opracowania norm ciśnienia tętniczego, projekt pozwolił na zebranie 
informacji na temat nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Niestety, wyniki nie okazały się zbyt optymistyczne 
– problem nadwagi lub otyłość dotyczy blisko 19% chłopców i 14% dziewczynek. 
Healthy nutrition workshops. In addition to defining arterial blood pressure norms, the project allowed to gather information 
on overweight and obesity among children and adolescents in Poland. Unfortunately, the results did not turn out to be very 
optimistic. Nearly 19% of the examined boys and over 14% of girls are overweight or obese.

Popularyzacja wyników badania. Konferencja podsumowująca projekt, 25 października 2010 r.
Dissemination of the research results. Conference concluding the project, 25 October 2010.
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wirtualny przewodnik po krainie ego
Beneficjent: Powiat Olecki

Grant: 259 134 euro

Mazury to jeden z  najpiękniejszych zakątków północno-wschodniej Polski. 
Wyjątkowy mikroklimat, liczne jeziora i  lasy stanowią największy potencjał 
tego regionu. Nic więc dziwnego, że turystykę traktuje się tu jako jeden 

z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Trzy mazurskie powiaty: ełcki, gołdapski, olecki, tworzące Krainę EGO, stworzyły 
portal internetowy, stanowiący kompleksowy system informacji turystycznej. Projekt 
oparto na audycie turystycznym z 2003 roku, który wskazał na brak zintegrowanego 
systemu promocji tego subregionu. 

Zanim jednak opracowano wirtualny przewodnik, przystąpiono do zebrania infor-
macji o  regionie, jego atrakcjach, zasobach i walorach. W tym celu zaangażowano 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących ten teren, i młodzież z rejonów 
partnerskich z Rosji i na Ukrainie. Młodzi ludzie, pod okiem ekspertów, przeprowadzili 
inwentaryzację zasobów przyrodniczych i turystycznych. Zebrane informacje posłużyły 
do stworzenia folderów, albumu, a  także tablic informacji turystycznej w miastach 
Krainy EGO. Efekty prac zostały również zaprezentowane społecznościom lokalnym 
podczas imprez promocyjnych w poszczególnych powiatach – „Kartaczewo”, „Wesela 
Wiejskie” i „Dożynki”, w których wzięło udział ponad 3 tysiące osób.

Najważniejszym rezultatem projektu jest portal www.egoturystyka.pl promujący 
Krainę EGO, jego zasoby przyrodnicze, turystyczne, kulturowe, bazę gastronomiczną, 
hotelową i  agroturystyczną. Na stronie możemy obejrzeć galerię zdjęć, zasięgnąć 
informacji o szlakach rowerowych, pieszych, konnych czy kajakowych, a także znaleźć 

dane teleadresowe instytucji bądź obiektów turystycznych. Dzięki kalendarium 
możemy dowiedzieć się o aktualnych wydarzeniach. Dla turystów szczególnie inte-
resujące mogą być zakładki: „Ciekawe miejsca”, „Spotkania z przyrodą”, „Wirtualny 
spacer”, czy „Region EGO 3D” z  panorami wyjątkowych miejsc i  trójwymiarowymi 
obiektami. Informacje na portalu są dostępne w  języku polskim, angielskim, 
niemieckim, rosyjskim i litewskim. 

– Portal www.egoturystyka.pl promuje w szczególności turystykę aktywną, a  także 
stanowi najszybsze i najbardziej dostępne narzędzie komunikacji pomiędzy społecz-
nością lokalną, turystami a samorządami Krainy EGO. Promocja Krainy EGO ma też 
aspekt ekonomiczny. Poprzez zrealizowane działania nastąpił wzrost aktywności 
społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju turystyki. To z kolei stwarza możliwości 
rozwoju bazy turystycznej i okołoturystycznej, ściągnięcia turystów, a co za tym idzie 
podniesienia statusu subregionu i  lepszych zarobków mieszkańców – mówi Anna 
Turowska ze Starostwa Powiatowego w Olecku.

Warto też podkreślić, iż młodzież uczestnicząca w  projekcie nabyła umiejętności 
potrzebne do pełnienia funkcji liderów ekologii. Uczniowie ze szkół ponadgimna-
zjalnych promują edukację ekologiczną wśród społeczeństwa lokalnego i  pracują 
na rzecz ochrony środowiska. Wspierają m.in. akcje „Pomóżmy kasztanowcom”, 
czy „Sprzątanie Świata”.

Zapraszamy na stronę www.egoturystyka.pl oraz do odwiedzenia malowniczej Krainy 
EGO (Ełk – Gołdap – Olecko).
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Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Krainy EGO (Ełk – Gołdap – Olecko).
Rezultaty możemy podziwiać na stronie www.egoturystyka.pl.
An inventory of the EGO Country natural assets (Ełk – Gołdap – Olecko).
You may appreciate its outcome here: www.egoturystyka.pl.
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W projekt zaangażowano uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki temu
młodzież nabyła umiejętności potrzebne do pełnienia funkcji liderów ekologii.
Secondary school students were involved in the project. This helped them
learn skills necessary to act as environmental leaders.

POL ITYKA REGIONALNA I  WSPóŁPRACA TRANSGRANICZNAREGIONAL POL ICY  AND CROSS-BORDER ACT IV IT IES

the ego country virtual guide
Beneficiary: Olecko Poviat Starosty

Grant: EUR 259,134

Masuria is one of the most beautiful areas of the north-east Poland. Its unique microclimate, 
many lakes and forests represent the greatest potential of the region. Therefore, it is no wonder 
that tourism is seen here as one of the crucial factors contributing to social and economic 
development. 

Three Masurian poviats: Ełk, Gołdap and Olecko, all part of the EGO Country, developed a web 
site which is a comprehensive tourist information centre. The project is based on a tourism 
audit carried out in 2003 which revealed a lack of an integrated system for the promotion of 
the region. 

Before the virtual guide was developed, data on the region, its attractions, resources and assets 
had been gathered. For this purpose, secondary school students living in the area as well as 
young people from partner regions in Russia and Ukraine were invited to participate. Supervised 
by experts, the young people drew up an inventory of tourist and natural assets. The collected 
information was used to create brochures, album and tourist information boards in the EGO 
Country cities. The outcome of the works was also presented to the local communities in the 
respective poviats at promotion events such as: ”Kartaczewo”, ”Wesela Wiejskie” (Country 
Weddings) and ”Dożynki” (The Harvest Festival), with more than 3 thousand people participating. 

Most importantly, however, the project produced a tourist portal www.egoturystyka.pl which 
promotes the EGO Country, its natural, tourist and cultural assets as well as the culinary, hotel 
and agri-tourism base. The website also offers a photo gallery, cycling, walking, horse riding 
and kayaking routes as well as contact details of tourist institutions or facilities. You may also 
find out about the latest events from an event calendar. Tourists can find the following tabs 
of particular interest: ”Interesting Places in EGO Country”, ”Meeting the Nature”, ”Virtual Walk”  
or ”3D Region” with panoramic views of extraordinary places and 3D objects. The information on 
the website can be accessed in Polish, English, German, Russian and Lithuanian. 

– The portal www.egoturystyka.pl particularly promotes active tourism. It is also the fastest and 
most accessible communication tool for the local community, tourists and the EGO Country local 
governments. Promotion of the EGO Country has also an economic dimension to it. Through the 
implementation of project activities, the communities have become more active in their efforts 
to encourage further growth of tourism. This, in turn, has created an opportunity to develop 
tourist and tourism-related facilities and to attract visitors increasing, thereby, the status of the 
subregion and income of its inhabitants – says Anna Turowska from the Olecko Poviat Starosty.

It should also be noted that the young project participants acquired skills necessary to act as 
environmental leaders. Secondary school students are promoting environmental education in 
the local communities. They are working for the environment by supporting actions such as 
”Pomóżmy kasztanowcom” (Let’s Help the Horse Chestnut) and ”Clean Up the World”.

Visit the www.egoturystyka.pl and the picturesque EGO Country (Ełk – Gołdap – Olecko).
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Pod względem dziedzictwa kulturowego powiat tatrzański plasuje się na jednym 
z wiodących miejsc w kraju. Jednak są to zasoby w niewielkim stopniu zwalo-
ryzowane. Bogactwo tradycyjnych produktów, rzemiosła i sztuki – wykraczające 

poza słynny oscypek – chociaż znane, nie jest usystematyzowane. Tworzy to barierę 
w wykorzystaniu gospodarczym tych produktów.

Projekt „KULTURA? TAK!” miał na celu wypromowanie sztuki ludowej, rękodzieła 
i produktów tradycyjnych Podtatrza jako niszowego, markowego produktu regional-
nego i zarazem produktu turystycznego. 

W  tym celu stworzono Centrum Produktu Regionalnego. To pierwsze w  Polsce 
Centrum dba o  odpowiedni wizerunek produktów regionalnych, współpracuje  
z  twórcami lokalnymi, informuje o  walorach produktów regionalnych, a  także 
uczestniczy w procesie certyfikacji tych produktów. W Polsce jest to temat szczególnie 
ważny, ponieważ dopiero od niedawna rejestrujemy, certyfikujemy i  promujemy 
produkty regionalne. 

Wiele działań w projekcie skierowano bezpośrednio do twórców. Miało to na celu 
umożliwienie im rozwoju artystycznego, nawiązania wzajemnych kontaktów 
i wymianę doświadczeń. Służyły temu m. in. międzynarodowe targi i plener kowal-
stwa artystycznego. Zorganizowano też Europejskie Targi Produktu Regionalnego, 
w których udział wzięło około 10 tys. osób. Nie zabrakło też przedstawicieli krajów UE. 
Była to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. 

W ramach projektu miała też miejsce konferencja popularno-naukowa o produktach 
regionalnych, a także historii i współczesności wypasu w Tatrach. 

Ciekawą inicjatywą było otwarcie w Krakowie Galerii ETNIKA. Jest to pierwszy salon 
sztuki ludowej z  rejonu Podtatrza. W  galerii prezentowane są prace lokalnych 
artystów, którzy malują na szkle, rzeźbią, czy trudnią się hafciarstwem. Do wystaw 
zapraszani są artyści amatorzy, których nie stać na akcje promocyjne swojej twór-
czości. Prezentowana tu sztuka ludowa ma za zadanie przybliżyć odwiedzającym 
sztukę taką, jaką była ona kiedyś. 

Projekt przyczynił się do integracji niedocenianych twórców ludowych z  Podhala, 
którzy w sensie ekonomicznym, jak również społecznym, często żyją poza wyzna-
czonymi wysoko przez otoczenie poziomami. – Działania projektu w  dłuższej 
perspektywie stwarzają im szansę na nowe możliwości zarobkowania i włączenia się 
do aktywnego życia. Nierzadko prostym, niedocenianym ludziom stworzone zostały 
warunki do pokazania swoich talentów i  promowania swojej twórczości – mówi 
Krzysztof Król-Łęgowski z Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury.

W  ramach projektu uruchomiono również stronę internetową, prezentującą prace 
twórców i  ich sylwetki – www.kulturatak.pl. Zakupiono też 20 infokiosków, które 
ułatwiają znalezienie informacji na temat produktów regionalnych, a  także wyda-
rzeń kulturalnych, atrakcji turystycznych, czy szlaków tematycznych. Wydano ponadto 
szereg materiałów informacyjnych i promocyjnych.

kultura? tak!    
 promocja sztuki ludowej podtatrza  

Beneficjent: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury
Grant: 307 097 euro

Europejskie Targi Produktu Regionalnego, Zakopane, 5 - 8 sierpnia 2010 r.  
European Fair of Regional Products, Zakopane, 5 - 8 August 2010.
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As regards cultural heritage, the Tatra poviat occupies the leading position in Poland. However, 
its cultural resources are far from being adequately appraised and valued. The richness of 
traditional products, arts and crafts – going far beyond the famed “Oscypek”– while quite well 
known, is not systemised. It creates an impediment to putting these products into economic use.

The project “CULTURE? YES!” was meant to promote the folk art, handicraft and traditional 
products of the Podtatrze Region as a niche, premium, regional and tourist goods.

With this objective in mind, the Regional Product Centre was created. The first centre of this kind 
in Poland cares for a good image and informs about the value of regional products, collaborates 
with regional artists and craftsmen and participates in the certification process of these products. 
It is a particularly important topic in Poland as it has been only since recently that we register, 
certify and promote our regional goods.

Many activities under the project were addressed to artists. The objective was to facilitate their 
artistic development, social networking and the exchange of experience. There were many 
events organized to this end, e.g. the international fair and open air workshop in artistic 
metalwork. The European Fair of Regional Products was also organized with 10,000 people 
participating. The representatives of the EU Member States were also present. It was a great 
opportunity to exchange experience and to build a social network. Within the project, there was 
also a popular-science conference on regional products and the history of and the present day 
pasturage in the Tatra Mountains.

Another interesting initiative was the opening of the art gallery ETNIKA in Cracow. It is the 
first salon of the Podtatrze Region folk art. In the gallery, the works of local artists, who paint 
on glass, sculpt or embroider, are exhibited. Amateur artists, who cannot afford to organize 
promotion campaigns for their artworks, are also invited to the exhibitions. The displayed folk art 
is meant to introduce the visitors to the art as it used to be in the old days.

The project contributed to the integration of the undervalued folk artists from the Podhale 
Region who often live – in terms of an economic and social level – far below the accepted 
standards, in the artistic world. – The project offers them new possibilities to earn a living and 
to be included in the vibrant social life. New conditions and chances were offered to those often 
simple, underestimated people enabling them to show their talents and to promote their art 
– says Krzysztof Król-Łęgowski from the Tatra Agency for Development, Promotion and Culture.

Within the framework of the project, a new webpage was launched presenting artists’ works 
and their profiles – www.kulturatak.pl. In addition, 20 information stands were purchased, which 
help visitors to find information about the regional products, cultural events, tourist attractions 
and thematic trails. In addition, a vast array of informational and promotional materials was 
published. 

culture? yes!       
 promotion of the folk art of the podtatrze region  

Beneficiary: The Tatra Agency for Development, Promotion and Culture 
Grant: EUR 307,097

Wystawa prac Anieli Stanek w Galerii ETNIKA
– pierwszym salonie sztuki ludowej z rejonu Podtatrza.  
Art exhibition by Aniela Stanek in the ETNIKA Art Gallery  
– the first salon of the Podtatrze Region folk art.

Plener Kowalstwa Artystycznego, Zakopane, 2 maja 2010 r.
The open air workshop in artistic metalwork, Zakopane, 2 May 2010.
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utworzenie ogólnodostępnych   
stref rekreacji dziecięcej    
 na przykładzie bydgoszczy, rejowca fabrycznego i wejherowa 

Nadwaga, pogarszający się stan sprawności fizycznej, używki, alkohol i agresja 
wśród dzieci i  młodzieży to problem coraz częściej spotykany. Jednym  
z powodów takiej sytuacji jest z  pewnością zbyt uboga i  mało atrakcyjna 

oferta zagospodarowania czasu wolnego. Nic dziwnego zatem, iż budowa otwartych 
stref rekreacji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wnioskodawców 
funduszy norweskich i EOG. 

Dzięki tym funduszom w całej Polsce wybudowano ponad 100 kompleksów spor-
towo-rekreacyjnych. W największym tego typu projekcie, w Wejherowie, utworzono 
aż 38 takich obiektów. Oprócz tradycyjnych boisk, wybudowano też korty tenisowe, 
bieżnie, skocznie w dal, stoły do gier planszowych i tenisa stołowego. Zadbano też 
o potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Przy jednej ze szkół powstał specjalny padok, 
na którym odbywają się zajęcia z hipoterapii, czyli leczenia za pomocą jazdy konnej. 
– Trudno było dzieciom ze specjalnymi potrzebami oferować wyłącznie boisko. Stąd 
pomysł na padok do hipoterapii oraz „ogród marzeń” z powierzchniami do dozna-
wania wrażeń przez dotyk – mówi Mirosław Lademann ze Starostwa Powiatowego. 

Przedsięwzięcia dotyczące utworzenia stref rekreacji zostały zrealizowane także 
w wielu innych miejscach Polski. Dzięki inwestycji w Rejowcu Fabrycznym urządzono 
nowoczesny plac zabaw i  strefę rekreacji ruchowej, obejmującą siłownię letnią, 
linarium i  skałki wspinaczkowe. Wybudowano też arenę lekkoatletyczną, z  zaple-
czem sanitarno-szatniowym i  zadaszoną trybuną. Jak mówi pani Anna Szokaluk 

z  Urzędu Miasta, wybudowane obiekty sportowe, w  połączeniu z  prowadzonymi 
przez instruktorów zajęciami, uznane zostały przez społeczność lokalną za sukces 
w zmianie wizerunku miasta, jakości życia i  rozbudzania zainteresowań i aspiracji 
dzieci i  młodzieży. – Pracownia wspomagania rozwoju fizycznego i  gimnastyki 
korekcyjnej z  lekarzem ortopedą i rehabilitantami wczesnoszkolnej korekcji jest 
narzędziem wsparcia rodziny i  szkoły w kształtowaniu nawyku dbania o  sylwetkę 
i sprawność fizyczną dziecka – dodaje pani Szokaluk.

W  Bydgoszczy wybudowano natomiast pięć integracyjnych, ogólnodostępnych  
placów zabaw, dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zrealizowano 
też 1650 godzin zajęć pozaszkolnych. W  aspekcie społecznym, projekt przyczynił 
się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie atrakcyjnej, prozdro-
wotnej, bezpłatnej formy spędzania czasu wolnego. Dzieciom i młodzieży miasto 
zapewniło ciekawy program zajęć, których efektem jest poprawa kondycji fizycznej, 
rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. 

Budowa stref rekreacji pozwoliła w  wielu miejscowościach Polski na realizację 
różnego rodzaju celów – prozdrowotnych, prospołecznych, wychowawczych i eduka-
cyjnych. Jak mówi Zofia Smolińska z Urzędu Miasta w Bydgoszczy, zainteresowanie 
korzystaniem z placów zabaw jest ogromne. – Stały się one miejscem regularnych 
spotkań społeczności lokalnej. Dzieci chętniej spędzają czas na świeżym powietrzu, 
ćwiczą sprawność  fizyczną, rozwinęły się twórczo i społecznie.

Zajęcia sportowe na nowo wybudowanym boisku w Wejherowie.  
Sport activities in the newly built playing field in Wejherowo.
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Padok do hipoterapii i stół do tenisa stołowego w Wejherowie.  
A hippotherapy paddock and a tennis table in Wejherowo.

Place zabaw w Bydgoszczy.   
Playgrounds in Bydgoszcz.
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Overweight, worsening physical condition, abusive substances, alcohol and aggression among 
children – these are more and more commonly encountered problems. Certainly, one of the 
reasons for such a situation is too meagre and unattractive leisure time offer. No wonder that 
the construction of open recreation areas received much attention among the EEA and Norway 
Grants applicants. 

Thanks to these funds, over 100 sport and recreation complexes were built in Poland. As many 
as 38 objects of such kind were established in Wejherowo – the largest beneficiary of this kind 
of projects. Apart from traditional pitches, tennis courts, running tracks, long jump tracks, board 
games tables and tennis tables were also installed. Moreover, the project addressed the needs 
of disabled children. A special paddock was created at one of the schools where hippotherapy 
sessions take place. – It is not right to offer only playing fields to children with special needs. 
Hence the idea of the paddock and a “dream garden” – a place with surfaces allowing for 
sensing by touching – says Mirosław Lademann from the Wejherowo Poviat Starosty. 

Undertakings concerning the establishment of recreation zones were implemented also in other 
Polish localities. Thanks to the investment in Rejowiec Fabryczny, a modern playground and 
physical recreation area including a summer gym, a rope playground and a climbing rock were 
arranged. An athletics arena with sanitary and cloakroom facilities and a roofed tribune was also 
constructed. In the words of Mrs Anna Szokaluk from the City Hall, the sports erected facilities, 
along with activities supervised by instructors, have been recognised by the local community 
as a success in changing the image of the town, enhancing life standards and stimulating 
interest and aspirations among children and adolescents. – Physical development and corrective 
gymnastics classes, hosted by an orthopaedist and early education rehabilitants, are a support 
tool for families and schools that develop the habit of marinating the right posture and physical 
condition in children – adds Mrs Szokaluk.

In Bydgoszcz, five open integration playgrounds adjusted to the needs of disabled children were 
constructed. Moreover, 1,650 hours of post-curricular activities were carried out. When it comes to 
the social aspect, the project has contributed to the improvement of the quality of residents’ life 
by creating an attractive, pro-health and free-of-charge form of spending leisure time. The city 
has provided an interesting programme for children and adolescents, the effects of which are 
their physical condition improved and intellectual, emotional and social development promoted. 

The construction of recreation areas allowed for the achievement of many pro-health, pro-social 
and educational objectives in many Polish localities. According to Mrs Zofia Smolińska from the 
Bydgoszcz City Hall, the interest in playgrounds is tremendous. – They have become a place for 
regular meetings of the local community. Children eagerly spend their time in the open space, 
exercise and develop creativity and social skills.

establishment of publicly available child 
recreation areas    
 following the eXample of bydgoszcz, rejowiec fabryczny and wejherowo

Place zabaw i pracownia wspomagania rozwoju fizycznego w Rejowcu Fabrycznym.   
Playgrounds and a physical development studio in Rejowiec Fabryczny.
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nie daj się próchnicy   
 profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z gorzowa wielkopolskiego 

Beneficjent: Miasto Gorzów Wielkopolski
Grant: 260 000 euro

Próchnica zębów jest jedną z najszerzej rozpowszechnionych chorób na świecie. 
W naszym kraju dotyczy 85-90% mieszkańców we wszystkich grupach wieko-
wych. Od wielu lat mówi się, iż w Polsce mamy prawdziwą epidemię próchnicy 

i  chorób przyzębia, a  stan uzębienia Polaków jest porównywalny z  dramatyczną 
sytuacją w krajach trzeciego świata. Potwierdziły to badania Światowej Organizacji 
Zdrowia, przeprowadzone w latach 1987-1994 w ponad 20 krajach. Polska znalazła 
się wśród 15 państw o najwyższym wskaźniku zachorowalności na próchnicę. 

Ze względu na okres rozwoju uzębienia – trwający do 16 roku życia – dzieci i młodzież 
są szczególnie narażeni na próchnicę. Na szczęście można temu zapobiec. Najlep-
szym sposobem jest prawidłowa i wczesna profilaktyka. Niestety, gabinety lekarskie 
dawno zniknęły ze szkół, a świadomość dzieci i rodziców w tym zakresie jest często-
kroć niewielka. Dlatego też, Gorzów Wielkopolski, po konsultacjach z Okręgową Izbą 
Lekarską oraz Gorzowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 
postawił na przeprowadzenie profilaktyki stomatologicznej wśród jak największej 
liczby dzieci i młodzieży. 

Projekt obejmował lakierowanie i  lakowanie zębów, a  także przeprowadzenie 
kampanii profilaktycznej promującej zasady higieny jamy ustnej. Podczas wizyty 
dentysta sprawdzał ogólny stan uzębienia i  wskazywał na wady zgryzu. Każdy 
uczeń otrzymywał informację na temat przeprowadzonego zabiegu, liczby zębów 
do leczenia, jak również stopnia higieny jamy ustnej. Była to informacja dla rodziców 
obrazująca stan zdrowia zębów dziecka. Rodzice w bardzo krótkim czasie kontakto-
wali się ze stomatologiem w celu zasięgnięcia informacji o sposobie leczenia.

– Liczba 15 717, czyli 81% ogólnej liczby dzieci i  młodzieży, którzy wzięli udział 
w projekcie, jest najlepszym dowodem na to, że nam się udało – mówi Jacek Jere-
micz z Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. – W akcję włączono 13 gabinetów 
stomatologicznych. żadne miasto w Polsce nie zrealizowało stomatologicznej akcji 
profilaktycznej na tak szeroką skalę, w  stosunkowo tak krótkim czasie – dodaje. 
Projekt realizowany był przez 18 miesięcy.

Doskonała współpraca z zaangażowanymi do projektu dentystami pozwoliła prze-
konać wielu uczniów do udziału w przedsięwzięciu. Nie bez znaczenia była pomoc 
szkolnych koordynatorów, którzy byli odpowiedzialni za ustalanie – wspólnie z gabi-
netami – harmonogramu wizyt poszczególnych klas. Wspaniałą postawę zaprezen-
towały też wszystkie gorzowskie media: prasa, radio i telewizja, które przekazywały 
bardzo pozytywne komunikaty na temat przedsięwzięcia, zachęcając w ten sposób 
uczniów i  rodziców do udziału. Hasła: „bezpłatne, bezbolesne i  bezinwazyjne 
zabiegi profilaktyczne dla każdego ucznia” kojarzyły się w Gorzowie z realizowanym 
projektem. Ponadto, do akcji włączyły się lokalne autorytety: sportowcy, dyrektorzy 
szkół i lekarze dentyści. Nie bez znaczenia była również zachęta, która padła z ust 
Jerzego Owsiaka, jednej z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce. 

Z informacji przekazywanych przez stomatologów, wynika, iż wielu uczniów wracało 
po zabiegach na leczenie ubytków. Projekt pozwolił na to, aby dzieci, dla których 
udział w przedsięwzięciu był jednocześnie pierwszą wizytą w gabinecie stomato-
logicznym, nabywały świadomości, że dzięki profilaktyce każde kolejne spotkanie 
z dentystą może być równie bezbolesne.
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Dental caries is one of the world’s most common diseases. In our country, it affects 85-90% 
of the population in all age groups. It is said that we have had a true epidemics of caries and 
periodontium diseases for many years now. The condition of Poles’ teeth is comparable to 
the dramatic situation of the Third World populations. This was confirmed by the World Health 
Organisation’s research carried out in 1987-1994 in over 20 countries. Poland was ranked among 
15 countries with the highest dental caries incidence. 

Due to being in the period of teeth development – lasting until sixteen years of age – children 
and adolescents are particularly susceptible to caries. Luckily, we can prevent it. The best way 
is accurate and early preventive care. Unfortunately, doctor’s offices disappeared from schools 
long ago, and the awareness of prophylaxis among children and their parents is usually low. 
Therefore, the City of Gorzów Wielkopolski, having consulted the Regional Medical Chamber in 
Gorzów and the Gorzów Department of the Polish Dental Association, has decided to implement 
dental prophylaxis among the largest possible number of children and adolescents. 

The project activities included tooth sealing and coating as well as a preventive campaign 
promoting the principles of mouth hygiene. During visits, a dentist checked the overall condition 
of children’s teeth and indicated, if appropriate, occlusal abnormalities. Each schoolchild received 
complete information on the treatment, the number of teeth to be treated or removed or their 
mouth hygiene condition. This was the information for parents about the dental health of 
their child. Shortly after such examination, parents contacted a dentist to get informed about 
treatment methods.

– 15,717, that is, 81% of all children and adolescents who took part in the project is a proof of our 
success – says Jacek Jeremicz from the Gorzów Wielkopolski City Hall. – The action involved 13 
dentist offices. No other city in Poland carried out a dental disease prophylaxis action on such a 
scale in such a short time – he added. The project had been implemented for 18 months.

Effective cooperation with the dentists involved in the project allowed to convince many 
schoolchildren to participate in the action. The help offered by coordinators from the school 
who, along with doctor’s offices, were responsible for arranging the schedule of particular 
classes’ visits cannot be downplayed. All Gorzów media: the press, radio and television, showed 
a supporting attitude towards the project. They broadcast very positive messages about the 
action, thus encouraging schoolchildren and parents to participate. Slogans such as: “free of 
charge, painless, non-invasive prophylaxis for every school child” were associated with the 
project. Moreover, famous city residents joined the action: sportsmen, school headmasters and 
dentists. Jerzy Owsiak – one of the best recognised persons in Poland also promoted the project, 
which was of great significance. 

According to the information from the dentists, many schoolchildren returned to have their 
cavities treated afterwards. The project allowed the children who visited the dentist’s office for 
the first time to gain awareness that future visits could be equally painless.

don’t give in to caries    
 dental disease prophylaXis for children and youth in gorzów wielkopolski 

Beneficiary: The City of Gorzów Wielkopolski
Grant: EUR 260,000

Dzielni pacjenci. W projekt zaangażowano 81% ogólnej liczby dzieci i młodzieży  
w Gorzowie Wielkopolskim. W akcję włączono 13 gabinetów stomatologicznych. 
żadne miasto w Polsce nie zrealizowało stomatologicznej akcji profilaktycznej  
na tak szeroką skalę w stosunkowo tak krótkim czasie (18 miesięcy).   
The brave patients. 81% of the overall number of children and adolescents  
in Gorzów Wielkopolski were covered by the project. 13 dentist offices were  
involved. No other city in Poland carried out a dental disease prophylaxis  
action on such a scale in such a short time (18 months).

Rozdanie zestawów do higieny jamy ustnej. Ważnym elementem działań projektowych była  
szeroka kampania informacyjno-edukacyjna skierowana zarówno do dzieci, jak też do ich rodziców.

Handing out mouth hygiene sets. An important element of the project was the extensive  
information and education campaign aimed at both children, as well as their parents.
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Prawo międzynarodowe nakłada na Polskę obowiązek zwalczania nielegalnego 
handlu dzikimi zwierzętami. Wiąże się z tym obowiązek zapewnienia właści-
wych warunków opieki, przetrzymywania i kwarantannowania przemycanych 

zwierząt. Tym bardziej, że zwierzęta są przewożone w skandalicznych warunkach. 
Przykładowo, żółwie są przemycane w bagażu podręcznym lub specjalnie przygo-
towanej skrytce w  samochodzie. Podczas „podróży” zwierzęta owinięte są taśmą 
samoprzylepną, czy izolacyjną. Toteż, moment przejęcia ich przez służby celne lub 
policję jest dla nich niejednokrotnie wybawieniem. 

Ogrody zoologiczne są głównymi, a w praktyce jedynymi miejscami w Polsce, które 
mogą zająć się zatrzymanymi okazami. Ogród zoologiczny w Zamościu wielokrotnie 
bezinteresownie zajmował się utrzymywaniem dzikich zwierząt, wspomagając funk-
cjonariuszy Izb Celnych w Białej Podlaskiej i Przemyślu oraz Policję, w zabezpieczeniu 
zatrzymanego dobrostanu. Niestety, wielokrotnie musiał odmówić przyjęcia zwierząt 
ze względu na brak miejsca do ich ulokowania. 

Stąd też pojawiała się idea wybudowania na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamo-
ściu ośrodka kwarantannowania i  przetrzymywania zwierząt nielegalnie przewie-
zionych do strefy Schengen. W  rezultacie, powstało 131 pomieszczeń, w  których 
mogą być przetrzymywane gady, płazy, pająki, drapieżniki i pazurkowe. Warto przy 
tym zauważyć, iż z racji małych rozmiarów, pazurkowce to bardzo atrakcyjna grupa 
zwierząt, coraz chętniej hodowanych. Należy więc liczyć się z ich potencjalnym prze-
mytem, zwłaszcza, że sprowadzane legalnie, uzyskują wysokie ceny. 

Poza budową nowych pomieszczeń, utworzono też Centrum Edukacyjno-Szkole-
niowe, dzięki czemu pojawiła się możliwość prowadzania na terenie zoo działań 
edukacyjnych w zakresie ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

Bardzo ważnym elementem projektu była też budowa budynku ambulatoryjno-
-weterynaryjnego. Realizacja zadania w  znacznym stopniu przyczyniła się do 
zwiększenia możliwości kwarantannowania i  opieki nad skonfiskowanymi zwie-
rzętami. Poprzednio, kwarantannowanie zwierząt w  zamojskim zoo odbywało się 
w prowizorycznie dostosowanych pomieszczeniach. Dzięki realizacji projektu, obecnie 
kwarantannie i  leczeniu może zostać poddane pięć zwierząt różnych gatunków 
jednocześnie.

Podsumowując, dzięki projektowi zwiększyły się możliwości przyjmowania i opieki 
nad zwierzętami, skonfiskowanymi na granicy. – Mimo, że realizacja projektu 
zakończyła się niedawno, zoo przyjęło już kilka takich zwierząt. Wśród nich jest ara 
szafirowa, która jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i znajduje się pod ścisłą 
ochroną. Do zamojskiego zoo trafiły również rozelle białolice, żółwie i  ptasznik  
– mówi Marcin Grabski z Urzędu Miasta w Zamościu. 

Wyremontowany pawilon wielkich drapieżników, średnich kotów, gadów, płazów 
pająków, owadów i innych zwierząt, oprócz tego że jest miejscem, gdzie umieszczane 
są przechwycone zwierzęta, jest też ciekawą atrakcją turystyczną. Widoczne jest 
większe zainteresowanie odwiedzających tym pawilonem. 

azyl dla przemycanych zwierząt
 przygraniczny ośrodek kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt z przemytu

Beneficjent: Miasto Zamość
Grant: 1 584 382 euro

Agama błotna, nowy mieszkaniec zamojskiego zoo.  
Physignathus cocincinus, a new resident of the Zamość zoo.
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Pawilon wielkich drapieżników wraz z nowymi wybiegami, z lotu ptaka.   
Pavilion for large predators with new runs – a bird eye perspective.

FOT. WIESŁAW LIPIEC

Nowy dział terrarystyczny.   
A new terrarium department.

Ptasznik czerwononogi, nowy mieszkaniec zamojskiego zoo.   
Brachypelma boehmei, a new resident of the Zamość zoo.
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Under international law, Poland is obliged to combat illegal trade in wild animals. This also 
entails the obligation to provide them with adequate care, quarantine and shelter conditions. 
Illegally imported animals are transported in scandalous conditions. For instance, tortoises may 
be smuggled in hand luggage or in a makeshift hiding place in a car. For their ”journey”, they 
are wrapped in duct or electrical tape. Therefore, the moment they are intercepted by customs 
officers or the Police is often their life-saver. 

Zoological gardens are the main and, in fact, only places in Poland that can give care to seized 
species. The Zoological Garden in Zamość has on a number of occasions disinterestedly kept 
wild animals helping Custom Chambers’ officers in Biała Podlaska and Przemyśl and the Police 
to secure the intercepted species. Unfortunately, many times, it had to refuse to accept the 
animals due to the lack of room. 

This gave rise to the idea to build a border quarantine and shelter centre for animals illegally 
imported to the Schengen zone on the basis of the Zoological Garden in Zamość. Consequently, 
131 rooms were created for keeping reptiles, amphibians, spiders, predators and the callitrichidae. 
It should also be noted that due to their small size, the callitrichidae are an increasingly attractive 
group of animals for raising. They are, therefore, likely to be illegally imported, especially 
considering the fact that, if imported legally, they yield very high prices. 

Apart from building new rooms, an Education and Training Centre was also erected. This has 
allowed for carrying out educational activities in the zoo about the protection of endangered 
species. 

Building a veterinary care unit was also a very important part of the project. This initiative 
helped to substantially increase the capacity to quarantine, and give care to confiscated 
animals. Previously, quarantining animals in the Zamość zoo took place in makeshift rooms 
adapted for this use. As a result of the project, quarantine and treatment can now be provided 
simultaneously to up to five animals of different species.

To conclude, the project increased the capacity to accept and give care to animals confiscated 
on the border. – Even though the project has been completed only recently, the zoo has already 
accepted several such animals. A Blue-throated Macaw (Ara glaucogularis), a strictly protected 
endangered species, is among them. An Eastern Rosella, tortoises and a birdspider also ended 
up in the Zamość zoo – says Marcin Grabski from the Town Hall in Zamość. 

The renovated pavilion for large predators, middle-size cats, reptiles, amphibians, spiders, insects 
and other animals, in addition to being a place for keeping seized animals, is a popular tourist 
attraction. More interest in this pavilion can be seen among the visitors.

shelter for illegally imported animals    
 border quarantine and shelter centre for illegally imported animals 

Beneficiary: Town of Zamość
Grant: EUR 1,584,382

Nowe terraria.   
New terrariums.

Wąż tajwański, nowy mieszkaniec zamojskiego zoo.   
Orthriophis taeniurus ridleyi, a new resident of the Zamość zoo.
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Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej 
o długości ponad 467 km, obejmując strefą swego działania województwo 
lubelskie. Funkcjonariusze oddziału strzegą części granicy z  Białorusią 

i  z  Ukrainą. Zdecydowaną większość ochranianego odcinka stanowi rzeka Bug. 
Oddział ten zadania ustawowe realizuje siłami 18 placówek. Jedną z  nich jest 
placówka we Włodawie.

Począwszy od lat 90-tych, Nadbużański Oddział Straży Granicznej podejmował przed-
sięwzięcia mające na celu poprawę swojej skuteczności. W następstwie przystąpienia 
Polski do UE, dążąc do uzyskania standardów określonych w traktacie z Schengen, 
jeszcze bardziej zintensyfikowano działania na rzecz usprawnienia infrastruktury 
technicznej. W  latach 2004-2007 wybudowano dwie stacje paliw, Stację Obsługi 
Samochodów i placówkę Straży Granicznej w Hrubieszowie. Rozbudowano też 
placówki w miejscowościach: Dołhobyczów, Terespol i Zbereże. W Białej Podlaskiej 
wybudowano zaś Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców.

Dzięki funduszom norweskim i  EOG zmodernizowano i  rozbudowano budynek 
placówki we Włodawie. Dzięki temu, powierzchnia użytkowa budynku administra-
cyjnego wzrosła z 435 do 2350 m2. Wybudowano też budynek techniczny, a także 
rozbudowano i  zmodernizowano budynek garażowy. Modernizacja placówki 
zapewniła właściwe warunki funkcjonalno-użytkowe dla osób pełniących służbę 
oraz niezbędne zaplecze do przechowywania sprzętu i dokumentów. 

Poza modernizacją placówki, zakupiono 17 sztuk pojazdów służbowych, m.in.: samo-
chody patrolowo-terenowe, motocykle, skuter śnieżny, łódź patrolową itp. Pojazdy te 
zapewniają dużą mobilność funkcjonariuszy placówki, a  także skuteczne i  szybkie 
dotarcie do mało dostępnych miejsc. Funkcjonariusze mają też możliwość realizacji 
zadań pościgowych. Zakupiony sprzęt ułatwi współpracę z  jednostkami policji 
i Inspekcją Transportu Drogowego. 

– Placówka Straży Granicznej we Włodawie stała się nowoczesnym obiektem, dopo-
sażonym w zakupione środki transportu. Modernizacja placówki poprawiła warunki 
pracy i służby funkcjonariuszy, co przełożyło się bezpośrednio na poprawę bezpie-
czeństwa w  rejonie działania placówki oraz na ochraniany odcinek zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej – mówi Kierownik Projektu, kpt. SG Sławomir Szuta. 

Korzyści z  realizacji projektu odczują także społeczności lokalne. Placówka we 
Włodawie ma bowiem w  zasięgu swej odpowiedzialności najchętniej odwiedza- 
ny rejon Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, z obleganym przez wczasowiczów 
Jeziorem Białym. Zwiększony ruch ludności w okresie letnim zwiększa ryzyko pobytu 
nielegalnych imigrantów i obrotu towarami bez polskich znaków akcyzy, czy środkami 
odurzającymi. Funkcjonowanie silnej i sprawnej jednostki, mającej w swoim zakresie 
również ochronę porządku publicznego, jest dodatkowym gwarantem bezpieczeń-
stwa dla osób decydujących się na prowadzenie działalności gospodarczej w  tym 
rejonie, jak również dla wybierających się na wypoczynek.

modernizacja placówki straży granicznej 
 w miejscowości włodawa

Beneficjent: Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej
Grant: 2 190 741 euro

Zmodernizowany budynek placówki Straży Granicznej we Włodawie.   
Modernised building of the post of the Border Guard in Włodawa.
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The Bug River Border Guard Unit protects a section of the country border exceeding the length 
of 467 km. Its activities cover also the Lubelskie Voivodeship. The unit’s officers protect a part 
of the border with Belarus and Ukraine. The biggest part of the protected section lies on the 
Bug River. The unit carries out its statutory tasks with the help of 18 posts. One of them is the 
post in Włodawa.

Since the beginning of the 1990s, the Bug River Border Guard Unit has been undertaking 
initiatives to enhance and improve its effectiveness. As a result of Poland’s accession to the 
European Union and as part of efforts to achieve the standards laid down in the Schengen 
Treaty, initiatives to improve technical infrastructure have been further intensified. In the 
period 2004-2007, two petrol stations, a car service station and a post of the Border Guard in 
Hrubieszów were established. Posts in the towns of Dołhobyczów, Terespol and Zbereże were 
modernised and extended. In addtiion, a Protected Detention Centre for Foreigners was erected 
in Biała Podlaska.

With the support from the Norway and EEA grants, the post in Włodawa was modernised and 
extended. This increased the usable area of the administrative building from 435 to 2,350 m2.  
A technical premise was also erected and a garage building was extended and modernised. The 
modernisation of the post created the right functional-utility conditions for officers on duty and 
provided the necessary facilities to store equipment and documents. 

In addition to modernising the post, 17 vehicles were purchased including: off-road patrol cars, 
motorcycles, a snow scooter, a patrol boat etc. These vehicles will give the officers greater 
mobility and help them to effectively and quickly reach places which are not readily accessible 
otherwise. The officers are also better prepared to engage in pursuits. The procured equipment 
will facilitate cooperation with police units and the Road Transport Inspectorate. 

– The Border Guard Post in Włodawa has become a modern building, equipped with the 
procured means of transport. The modernisation of the post improved the officers’ working and 
service conditions, which translates directly into improved security in the region encompassed 
by the post’s activities and the protected section of the external border of the European Union 
– says Cpt. Sławomir Szuta, Project Manager. 

The local communities will also benefit from the project. The protection zone of the post in 
Włodawa extends to the region of the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland with the Białe Lake  
– a very popular tourist destination. Increased tourist traffic in the summer months increases the 
likelihood of illegal immigration and trade in abusive substances or goods without Polish excise 
stripbands. Functioning of a strong and effective unit that is also in charge of ensuring public 
order is an additional guarantee of security for people who engage in business activities in the 
region as well as for holidaymakers.

modernisation of the border guard post  

 in włodawa

Beneficiary: The Bug River Border Guard Unit of 
the 27th Home Army Infantry Division

Grant: EUR 2,190,741

Pojazdy zakupione w ramach projektu. Funkcjonariusze placówki mają teraz możliwość realizacji zadań pościgowych. 
Zakupiony sprzęt ułatwia także współpracę z jednostkami policji i Inspekcją Transportu Drogowego.   
Vehicles procured within the project. The officers can effectively engage in pursuits. 
The equipment facilitates cooperation with police units and the Road Transport Inspectorate.
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Właściwa realizacja ustawowych zadań służb publicznych, zwłaszcza w kontek-
ście postępującej integracji europejskiej, przenikania się gospodarek, kultur, 
czy globalizacji życia, wymaga ustawicznego kształcenia i  doskonalenia 

zawodowego. 

Choć wzrost kompetencji i  umiejętności pracowników i  funkcjonariuszy służy 
podniesieniu jakości usług publicznych, to często jednostki administracji publicznej 
nie posiadają dostatecznych środków na ten cel. – Dlatego ogromne znaczenie 
ma poszukiwanie zewnętrznych źródeł współfinansowania kursów, szkoleń, bądź 
studiów podyplomowych – mówi Anna  Borowska-Bagnowska z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Białymstoku, która jest Partnerem Wiodącym projektu. – Bez znacznego 
wsparcia zewnętrznego doskonalenie zawodowe byłoby często niemożliwe.

Oprócz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w projekcie uczestniczyli także 
pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w  Bydgoszczy i  Olsztynie, Izby Celnej 
w Białymstoku oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białym-
stoku. Partnerem merytorycznym był Ośrodek Szkolenia Służb Ratowniczych 
w Oppland w Norwegii. 

Projekt miał charakter szkoleniowy. Celem projektu był wzrost kompetencji oraz 
jakości świadczonych usług, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników 

służb publicznych. W sumie, blisko 3 tys. pracowników administracji publicznej skorzy-
stało z możliwości rozwoju zawodowego. 

Zorganizowano kilkadziesiąt szkoleń i sfinansowano szereg studiów podyplomowych. 
Uruchomiono też kursy językowe. Ośrodek Szkolenia Służb Ratowniczych w Oppland 
przeprowadził dodatkowo specjalistyczne szkolenie z  ratownictwa dla policjantów 
i  strażaków z podlasia. Szkolenie miło na celu przekazanie wiedzy i doświadczeń 
(know-how) partnera norweskiego w zakresie ratownictwa.

Projekt wspierał kształcenie ustawiczne, a realizowane kursy cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Dzięki realizacji projektu, pracownikom administracji publicznej 
z  województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i  kujawsko-pomorskiego 
stworzono sprzyjające warunki do rozwoju poprzez uczestnictwo w  kształceniu 
ustawicznym i doskonaleniu zawodowym. W perspektywie długofalowej, realizacja 
projektu pozwoli na usprawnienie i podniesienie jakości funkcjonowania organizacji 
służb publicznych, czyniąc realizację ustawowych zadań bardziej skuteczną i  przy-
jazną dla obywateli. 

Już teraz interesanci korzystają z usług lepiej wykształconych i bardziej kompetent-
nych funkcjonariuszy i pracowników. Wprowadzono też nowe usługi, m.in. obsługę 
petentów w języku obcym.

kształcenie bez granic    
 podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej 

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Partnerstwo z Darczyńcami: Ośrodek Szkolenia Służb Ratowniczych w Oppland w Norwegii

Grant: 944 141 euro

Szkolenie na młodszego nurka i nurka MSWiA.   
Training course for divers and junior divers of the Ministry of the Interior and Administration.

FOT. KOMENDA WOJEWóDZKA PAńSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ W BIAŁYMSTOKU.
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Kurs ratownika wodnego.   
Training course for lifeguards.

FOT. KOMENDA WOJEWóDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU. 

ROZWóJ ZASOBóW LUDZKICHHUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Proper execution of statutory tasks of the public services especially in the context of progressing 
European integration, intertwining of cultures and economies and accelerating globalisation of 
life requires life-long learning and professional training. 

Although improved competence and skills among employees and officers help to enhance the 
quality of public services, government offices often have insufficient resources at their disposal 
for that purpose. – Therefore it is very important to look for external sources of funding training 
courses or post-graduate studies – says Anna Borowska-Bagnowska from the Voivodeship 
Headquarters of the Police in Białystok, which is the Project Leading Partner. – Without the 
considerable external support professional improvement trainings would have been impossible.

Apart from the Voivodeship Headquarters of the Police in Białystok, the employees of the 
Voivodeship Headquarters of the Police in Bydgoszcz and Olsztyn, the Customs Chamber in 
Białystok and the Voivodeship Headquarters of the State Fire Service in Białystok also took part 
in the project. The Emergency Services Training Centre in Oppland in Norway was a partner 
dealing with content-related issues. 

The project focused on training. The objective was to increase competencies and the quality 
of services by expanding knowledge and improving skills of public services employees. Nearly 
3 thousand public administration employees benefited from the possibility of professional 
development. 

Several dozen training courses were organised and a number of post-graduate studies were 
funded. Language courses were also organised. In addition, the Emergency Services Training 
Centre in Oppland carried out a specialist training course in the field of rescue services for police 
and fire officers from the Podlaskie Voivodeship. The training course aimed at transferring the 
know-how and experiences of the Norwegian partner as regards rescue operations.

The project supported life-long learning and the courses offer received a lot of interest. Thanks 
to the implementation of the project, the public administration employees from the Podlaskie, 
Warmińsko-Mazurskie and Kujawsko-Pomorskie Voivodeships were provided with a chance 
to develop professionally through the participation in life-long learning and professional 
improvement schemes. In the long-term perspective, the project will allow for making the public 
services more effective and improving their quality, which, in turn will make the execution of 
statutory tasks more efficient and citizen-friendly. 

Interested parties are already using the services provided by better educated and more 
competent officers and employees. New services, including service delivery in foreign languages, 
were also introduced.

education without barriers
 improvement of the public administration employees knowledge and skills

Beneficiary: The Voivodeship Headquarters of the Police in Białystok
Partnership with Donor Countries: Emergency Services Training Centre in Oppland, Norway 

Grant: EUR 944,141

Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego.   
Training course in chemical and ecological emergency response.

FOT. KOMENDA WOJEWóDZKA PAńSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ W BIAŁYMSTOKU.

Szkolenie z ratownictwa medycznego.   
Training course in medical rescue.

FOT. IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU.
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Ochrona ekosystemów wodnych, a  także zaspokojenie zapotrzebowania na 
wodę ludności, rolnictwa i przemysłu to zagadnienia składające się na tzw. 
gospodarowanie wodami. Do tego dochodzi jeszcze propagowanie zrów-

noważonego korzystania z wody, a  także – szczególnie istotna ostatnio – kwestia 
zmniejszenia skutków powodzi.

Zarządzanie wodami oparte jest w dużej mierze na posiadaniu właściwych informacji. 
Niezbędne w tym zakresie są dokumentacje planistyczne, związane z korzystaniem 
z  wód i  ochroną przeciwpowodziową. Za ich opracowywanie odpowiadają m.in. 
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Krakowski Zarząd, przy udziale funduszy 
norweskich i  EOG, zrealizował w  sumie cztery projekty w  zakresie przygotowania 
takiej dokumentacji. Jeden z nich dotyczył zlewni rzeki Raby. Rzeka Raba jest prawo-
brzeżnym dopływem Wisły. W środkowej części rzeki, w Dobczycach, zlokalizowany 
jest sztuczny zbiornik wodny, którego głównym zadaniem jest zapewnienie wody 
dla wodociągu krakowskiego. 

Podstawowym zamierzeniem projektu było usprawnienie wdrażania przepisów 
prawa poprzez dostarczenie narzędzi wspomagających efektywne zarządzanie 
zasobami wodnymi w zlewni Raby. Zlewnia ta z racji górskiego charakteru, cechuje 
się wysokim stopniem zagrożenia powodziowego. Co zatem zrobiono, aby temu 
zapobiec? Po pierwsze, wyznaczono obszary, które są najbardziej narażone na 
powódź. W tym celu opracowano mapy zagrożenia powodziowego (79 arkuszy map 
w skali 1:10 000) i udostępniono je urzędom administracji publicznej. Dzięki temu, 
w dłuższej perspektywie, nastąpi poprawa planowania przestrzennego i mniej osób 
odczuje skutki ewentualnej powodzi.

Ponadto, opracowano bilans wodno-gospodarczy. Inaczej mówiąc, przygotowano 
bilans zysków i strat pomiędzy dostawami wody (z zasobów wód podziemnych oraz 
wód powierzchniowych) a  jej poborami na rzecz mieszkańców, przemysłu i  innych 
użytkowników. Zakupiono też aparaturę kontrolno-pomiarową dla monitorowania 
pracy zbiornika wodnego w Dobczycach. – Innowacyjność projektu wynika z  faktu, 
iż objął on działania o charakterze planistycznym, dotyczące korzystania z zasobów 
wodnych i ochrony przeciwpowodziowej, oraz inwestycje w zakresie aparatury – mówi 
Jerzy Grela, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. – Jest 
to pierwsze w  Polsce kompleksowe podejście do problemów gospodarki wodnej 
w obszarze całej, dużej zlewni rzecznej.

Zasadnicze cele projektu, jakimi była poprawa stanu informacji i  kontroli, zostały 
osiągnięte. Dostarczono narzędzia wspomagające efektywne zarządzanie wodami 
w zlewni Raby, zmniejszając ryzyko powodziowe. Projekt przyczyni się do racjona-
lizacji zużycia wody, wyłączenia z  zabudowy stref zagrożonych zalaniem, a  także 
usprawnienia eksploatacji zbiornika Dobczyce. Wyniki projektu służyć będą bieżącej 
pracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  Krakowie i  jednostek admini-
stracji publicznej. 

Inne projekty krakowskiego Zarządu Gospodarki Wodnej, dofinansowane z funduszy 
norweskich i EOG, dotyczyły: zagrożeń powodziowych powstałych w wyniku katastrof 
budowli piętrzących; usprawnienia planowania przestrzennego w aspekcie ochrony 
przeciwpowodziowej w  zlewni Sanu; zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
obszarów cennych przyrodniczo w obszarze zlewni Czarnej Orawy, stanowiącej część 
dorzecza Dunaju.

zarządzanie wodami    
 w zlewni raby

Beneficjent: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Grant: 503 048 euro

Zbiornik wodny Dobczyce na rzece Rabie. Widok na zaporę.   
A reservoir in Dobrzyce on the Raba river - view on a dam.

FOT. ARCHIWUM REGIONALNEGO ZARZąDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE.
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Dolina Raby. Widok z zapory w Dobczycach.   
Raba Valley. View from the dam in Dobczyce.

FOT. ARCHIWUM REGIONALNEGO ZARZąDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE.

OCHRONA ŚRODOWISKA –  WZMOCNIEN IE  ZDOLNOŚC I  ADMIN ISTRACYJNYCH

Protection of water ecosystems, satisfying the need for stable water supply in the population, 
agriculture and industry are the concerns related to water management. This also entails 
encouraging sustainable use of water and mitigating the impact of floods – the issue of 
particular relevance today.

To a large extent, water management relies on having access to the right information. To this 
end, planning documentation for water use and anti-flood protection is essential. Regional 
Water Management Boards are among the bodies in charge of preparing these documents. 
With the support from the Norway and EEA Grants, the Cracow Board has implemented a total 
of four projects aiming to develop such documentation. One of them concerned the Raba 
River sub-basin. Raba is a right tributary of the Vistula River. In the middle part of the river, 
in Dobczyce, an artificial water reservoir is located. Its main purpose is to provide water for the 
Cracow water supply system. 

The main intention of the project was to facilitate the implementation of legal regulations 
through the provision of tools helping to effectively manage the water resources in the Raba 
River sub-basin. Being located in the mountain area, the Raba River sub-basin is prone to flood 
hazard. So what has been done to prevent it? First of all, areas most vulnerable to flooding were 
identified. To this end, flood hazard maps were drawn up (79 copies of map sheets on a scale 
of 1:10,000) and made available to public administration offices. In the long run, this will help to 
improve spatial planning and reduce the number of people affected by potential floods.

In addition, a water economy balance was developed, i.e. a balance of gains and losses was 
prepared to assess the ratio between the water supply (from underground and surface water 
resources) and the level of its utilisation by the inhabitants, the industry and other end users. 
New measuring and control equipment was also procured to monitor the water reservoir in 
Dobczyce. – The project is innovative in that it covers planning activities related to the use of 
water resources and anti-flood protection as well as investment in equipment – says Jerzy Grela, 
Director of the Regional Water Management Board in Cracow. – This is the first holistic approach 
to the concerns of water management in Poland covering the whole, large river sub-basin.

The primary objective of the project, which was to improve the information base and control 
system, has been achieved. Moreover, tools to facilitate effective water management in the 
Raba sub-basin have been provided, which reduced flood hazard. The project will contribute 
to raising efficiency of water use, identifying and excluding the areas prone to flooding from 
any construction activities and improving efficiency of utilisation of the Dobczyce reservoir. The 
project’s results will be used in the ongoing work of the Regional Water Management Board in 
Cracow and other public administration units. 

Other projects by the Water Management Board in Cracow co-funded from the Norway and 
EEA Grants concerned: flood hazard caused by the damage to damming structures, facilitating 
spatial planning in terms of anti-flood protection in the San River drainage basin and ensuring 
sustainable development of valuable natural assets located within the area of Czarna Orawa 
basin, part of the Danube river basin.

water management
 in the raba sub-basin

Beneficiary: The Regional Water Management Board in Cracow
Grant: EUR 503,048

PROTECT ION OF THE ENVIRONMENT –  STRENGTHENING OF THE ADMIN ISTRATIVE  CAPAC ITY

Wyznaczone obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby.   
Areas in the Raba sub-basin mapped as directly susceptible to flood hazard.

FOT. ARCHIWUM REGIONALNEGO ZARZąDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE.

Obszar odpowiedzialności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.   
The area of responsibility of the Regional Water Management Board in Cracow.

FOT. ARCHIWUM REGIONALNEGO ZARZąDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE.
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WDRAżANIE  ACqUIS  COMMUNAUTAIREIMPLEMENTATION OF ACqUIS  COMMUNAUTAIRE

Choć od uwolnienia rynku energii minęło kilka lat, to wciąż niewielu z  nas 
korzysta z  możliwości wyboru sprzedawcy prądu. Liberalizacja rynku miała 
przynieść rozwój konkurencji na rynkach energetycznych i w efekcie urealnienie 

cen. Beneficjentami wolnego rynku energii stać się mieli sami odbiorcy. Jednakże 
podstawową przeszkodą skutecznego egzekwowania praw okazał się brak świado-
mości konsumentów.

Specjalnie dla tych osób Urząd Regulacji Energetyki uruchomił kampanię społeczną. 
– Celem była aktywizacja konsumentów i wytworzenie presji konkurencyjnej, a dzięki 
temu rozwój wolnego rynku energii – mówi Zofia Janiszewska z Urzędu Regulacji 
Energetyki. Kampanii przyświecało hasło: „Prąd to też towar”. 

Dzięki kampanii, odbiorcy poznali zasady funkcjonowania obrotu energią, zaznajo-
mili się z rolą podmiotów występujących na rynku, a także poznali obszar nowych 
obowiązków i  uprawnień wynikających z  uczestniczenia w  rynku. Zwracano też 
uwagę na ryzyko nieuczciwych praktyk ze strony sprzedawców energii. 

Kampania objęła takie środki przekazu jak: prasa, radio, telewizja, billboardy, plakaty 
i ulotki oraz szkolenia dla osób starszych. W największych miastach Polski zawisło 
ponad 1000 billboardów. Wyemitowanych zostało łącznie 415 spotów radiowych, 
w  takich rozgłośniach jak: Polskie Radio PR-1, PR-3 „Trójka”, Program-4, RMF-FM, 
EuroTrójka oraz RMF Classic. W 2010 roku w dwóch kolejnych odcinkach serialu „M jak 
Miłość” wyemitowano wątek edukacyjny związany ze zmianą sprzedawcy energii 

elektrycznej w Polsce. W prasie opublikowano w sumie 24 artykuły sponsorowane. 
Ponadto, przygotowano blisko 500 tys. ulotek informacyjno-edukacyjnych dla odbio- 
rców w  gospodarstwach domowych oraz 2 tys. specjalnych ulotek dla odbiorców 
w wieku 60+. Specjalnie dla tych osób przeprowadzono też ponad 30 sesji eduka-
cyjnych. Szkolenia odbyły się w  16 miastach wojewódzkich, łącznie przeszkolonych 
zostało 1344 słuchaczy. Uzupełnieniem akcji stała się działająca w Urzędzie Regulacji 
Energetyki infolinia.

W dniu 1 lipca 2010 roku, czyli w trzecią rocznicę uwolnienia rynku energii, odbyła 
się konferencja prasowa w  obecności przedstawicieli 17 mediów, podczas której 
zaprezentowano nową stronę internetową www.maszwybor.ure.gov.pl. Strona umoż-
liwia dostęp użytkowników do szerokiej gamy informacji związanych z możliwością 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w  Polsce. Podczas tej konferencji została 
również uroczyście otwarta kampania z prezentacją billboardów i plakatów mało-
formatowych. Następnie, Urząd Regulacji Energetyki zorganizował cztery dodatkowe 
konferencje regionalne, na których omawiana była kwestia zmiany sprzedawcy 
(Warszawa, Konin, Nowy Sącz oraz Rzeszów). W trakcie trwania kampanii odbyło się 
szereg innych konferencji, warsztatów i seminariów. 

W  okresie realizacji projektu odnotowano wzrost liczby zmian sprzedawcy prądu, 
świadczący o  rozwoju konkurencji na rynku energii i  korzystaniu przez odbiorców 
ze swoich nowych uprawnień. Zwiększyło się także zainteresowanie tą tematyką 
mediów i portali internetowych.

prąd to też towar     
 aktywizacja strony popytowej rynku energii 

Beneficjent: Urząd Regulacji Energetyki
Grant: 299 817 euro

Uruchomiona przez Urząd Regulacji Energetyki kampania społeczna miała na celu rozwój  
wolnego rynku energii w Polsce. Kampanii przyświecało hasło: „Prąd to też towar”.  
The aim of the social campaign launched by the Energy Regulatory Office was to develop free  
energy market in Poland. The main slogan of the campaign was: “Electricity is also a commodity”.
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WDRAżANIE  ACqUIS  COMMUNAUTAIREIMPLEMENTATION OF ACqUIS  COMMUNAUTAIRE

Even though several years have passed since the liberalisation of the energy sector took place, 
still not many of us uses the opportunity to choose the electricity supplier. The liberalisation of 
the energy market was meant to develop healthy competition, thus making the prices more 
down to earth. The consumers of energy were to benefit from this free energy market. But the 
principal impediment to effective execution of consumers’ rights was the lack of awareness of 
these privileges among the consumers themselves.

The social campaign launched by the Energy Regulatory Office was addressed especially to 
them. – Its aim was to activate consumers and enhance competitive pressure, thus developing 
free energy market – says Zofia Janiszewska from the Energy Regulatory Office. The main 
slogan of the campaign was: “Electricity is also a commodity”. 

Thanks to the campaign, the consumers were informed about the rules governing energy trade, 
they were familiarized with the role of the competing entities and learnt about the duties 
and entitlements resulting from the participation in the market. The risk of unfair commercial 
practices of the energy suppliers was also discussed. 

The campaign was aired through the following media: the press, radio, television, billboards, 
posters and leaflets. Workshops for the elderly were also organized. More than 1,000 posters 
were displayed in the biggest Polish cities, 415 radio commercials were aired in such broadcasting 
stations as: Channel 1 of the Polish Radio (Polskie Radio PR-1), Channel “Three” of the Polish 
Radio (PR-3 „Trójka”), Channel 4 of the Polish Radio, RMF-FM, EuroTrójka and RMF Classic. In 2010, 
two consecutive episodes of the TV series “L for Love” (“M jak Miłość”) included the educational 
thread connected with changing energy suppliers in Poland. In total, 24 sponsored articles 
were published. Approximately 500,000 educative and informative leaflets were prepared for 
household consumers and 2,000 special leaflets for consumers aged 60+. Especially for this 
age group, more than 30 educational sessions were conducted. Training sessions were carried 
out in 16 voivodeship capitals, and a total of 1,344 people were trained. The campaign was 
complemented with a helpline service hosted by the Energy Regulatory Office. 

On 1 July 2010, i.e. on the third anniversary of the energy market liberalization, a conference 
attended by representatives of 17 different media was organized, during which a new internet 
website www.maszwybor.ure.gov.pl was presented. The new website allows its users to access 
a vast array of tips about the possibility to change energy suppliers in Poland. During the 
conference, a new campaign presenting billboards and small-format posters was ceremoniously 
launched. Then, the Energy Regulatory Office organized four additional regional conferences 
where the question of changing energy suppliers was discussed (in Warsaw, Konin, Nowy Sącz 
and in Rzeszow). During the campaign, many different conferences, workshops and seminars 
were conducted. 

In the period of project implementation, an increase in the number of cases where the 
energy supplier has been changed was observed. This proves that the campaign increased 
competition in the energy sector and that the consumers started to use their newly acquired 
rights. Considerably increased interest of the media and web portals in this subject has also 
been recorded.

electricity is also a commodity       
 stimulating the demand side of the energy market 

Beneficiary: Energy Regulatory Office
Grant: EUR 299,817 

Utworzona w ramach projektu witryna www.maszwybor.ure.gov.pl. Strona umożliwia dostęp do  
szerokiej gamy informacji związanych z możliwością zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce.   
Created within the project site www.maszwybor.ure.gov.pl. The new website allows its users to access  
a vast array of tips about the possibility to change energy supplier in Poland.
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OCHRONA ŚRODOWISKAPROTECT ION OF THE ENVIRONMENT

budowa sieci kanalizacyjnej wraz 
z przebudową oczyszczalni ścieków
 na terenie gminy moszczenica

Beneficjent: Gmina Moszczenica
Grant: 1 540 403 euro

Dzięki zrealizowanej inwestycji, ponad dwa na blisko pięć tysięcy mieszkańców 
gminy Moszczenica (woj. małopolskie) zyskało szansę przyłączenia do wybu- 
dowanej sieci kanalizacyjnej. Nie byłoby to możliwe bez rozbudowy oczysz-

czalni ścieków. Wszystko po to, by zwiększyć potencjał inwestycyjny gminy. Nie bez 
znaczenia była także chęć poprawy standardu życia mieszkańców.

Gmina Moszczenica posiadała od 2000 roku oczyszczalnię ścieków o  przepusto-
wości 70 m3 na dobę, do której podłączonych było 170 budynków. Realizowana 
strategia rozwoju gminy, w tym duża presja mieszkańców, doprowadziły do szybkiej 
realizacji procesu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Rezultatem działań 
jest zmodernizowana oczyszczalnia ścieków o  przepustowości 290m3 na dobę. 
Z wybudowanej infrastruktury ma możliwość skorzystania ponad 2200 mieszkańców 
gminy. – Dla gminy realizowany projekt był największym zadaniem inwestycyjnym 
w  historii, podobnie jak kwota pozyskanych środków – mówi Jerzy Wałęga, Wójt 
Gminy Moszczenica.

Realizacja projektu cechowała się dużym zainteresowaniem i  aktywnością miesz-
kańców. Nic dziwnego, jako że inwestycja wychodziła naprzeciw zgłaszanym od 
wielu lat potrzebom rozwiązania problemu gospodarki ściekowej. Brak kanalizacji 
powodował bowiem pogorszenie stanu środowiska naturalnego. A to, z kolei, wpły-
wało negatywnie na walory turystyczno-krajobrazowe gminy. 

Taki stan rzeczy utrudniał też proces powstawania i  funkcjonowania nowych 
podmiotów gospodarczych i był jedną z barier rozwoju gospodarczego gminy. 

Dzięki realizacji projektu, w sposób zdecydowany ograniczono wielkość zanieczysz-
czeń trafiających do gleby i zlikwidowano problem zanieczyszczenia wód powierzch-
niowych. Ma to szczególne znaczenie dla życia mieszkańców zaopatrujących się 
w wodę ze studni kopanych. 

Przy okazji, w trakcie realizacji projektu, podczas prac budowlanych, dokonano sensa-
cyjnego odkrycia archeologicznego. W  centrum Moszczenicy natrafiono na ślady 
najstarszego kościoła pod wezwaniem Szymona i  Judy Tadeusza, którego pocho-
dzenie datowane jest na XIV wiek, tj. z okresu lokacji wsi na prawie magdeburskim 
w  1348 roku. Miejsce odkrycia zostało otoczone nadzorem konserwatora zabytków 
i  przeprowadzono tam podstawowe prace badawcze. Prace będą kontynuowane 
w  celu określenia zasięgu cmentarza przykościelnego oraz pełnego opisu tego 
stanowiska archeologicznego. 

Jak informuje Jerzy Wałęga, oddziaływanie projektu wykroczyło poza granice 
gminy. Inwestycja jest wskazywana w  regionie jako dobry przykład rozwiązy-
wania problemów lokalnych i  pozyskiwania na takie działania środków ze źródeł  
zagranicznych.
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OCHRONA ŚRODOWISKAPROTECT ION OF THE ENVIRONMENT

The investment made it possible for over two thousand out of nearly five thousand Moszczenica 
commune residents (the Małopolskie Voivodeship) to connect to the constructed sewage system. 
Without the extension of the waste water treatment plant this would have been impossible. All 
this was to enhance the investment potential of the commune and improve the living standards 
of the residents.

Since 2000 the Moszeczenica commune had a waste water treatment plant with the capacity 
of 70 m3 a day, to which 170 buildings were connected. The implemented strategy of commune 
development and significant pressure exercised by the residents facilitated the process of 
regularization of water and waste water management. The result of the activities is a waste 
water treatment plant with the capacity of 290 m3 a day. Over 2,200 commune residents can 
now use the new infrastructure. – This project was the biggest investment challenge in the 
history of the commune and so was the amount of the awarded funds – says Jerzy Wałęga, the 
Head of the Moszczenica Commune.

The project implementation enjoyed significant interest and support of the residents – it 
comes as no surprise since the investment responded to the need for solving the sewage 
management problem signalled by the residents for many years. The lack of a sewage system 
caused deterioration of the condition of the natural environment which, in turn, had a negative 
impact on the tourism industry and landscape of the commune. This hindered the process of 
establishment and operation of new economic entities and constituted one of the barriers to 
economic development of the commune. 

Thanks to the project, the amount of pollutants entering the soil was substantially reduced and 
the problem of surface water contamination was eliminated – this is of special significance to the 
residents who supply in water from dug wells. 

Accidentally, in the course of the project implementation, during the construction works,  
a sensational archaeological discovery was made. In the centre of Moszczenica, remnants of 
the oldest church dedicated to Simon and Jude the Apostle were found. The origins of the 
church date back to the 14th century, i.e. the time of the establishment of the village under 
the Magdeburg Law in 1348. The discovery site was put under surveillance of a monuments 
conservator. Moreover, a basic research was conducted. The works will continue to determine the 
territorial range of the church graveyard and accurately describe the archaeological site. 

According to Jerzy Wałęga, the impact of the project went beyond the borders of the commune. 
In the region, the investment is pointed to as an example of good practices in solving local 
problems and obtaining foreign resources to finance such actions.

construction of a sewage system 
and reconstruction of a waste water 
treatment plant 
 in the moszczenica commune

Beneficiary: Moszczenica Commune
Grant: EUR 1,540,403

Dzięki zrealizowanej inwestycji blisko dwa - na pięć tysięcy - mieszkańców gminy 
Moszczenica zyskało możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.   
The investment made it possible for over two thousand out of nearly five thousand 
Moszczenica commune residents to connect to the constructed sewage system.
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przede wszystkim termomodernizacja

Pod względem tematyki dofinansowanych projektów środowiskowych, zdecy- 
dowanie dominowała termomodernizacja. Tak duże zainteresowanie termo-
modernizacją przestaje dziwić, jeśli spojrzymy na korzyści, jakie można dzięki 

temu osiągnąć. Przede wszystkim, jest to energooszczędność i  spadek kosztów 
ogrzewania. Nie mniej ważne jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
Na koniec, dochodzą jeszcze walory estetyczne i użytkowe. 

W  ramach funduszy norweskich i  EOG, projekty termomodernizacyjne stanowiły 
blisko połowę projektów środowiskowych. Termoizolacją objęto budynki użyteczności 
publicznej. Modernizowane obiekty to najczęściej szkoły i przedszkola. Są też szpitale, 
urzędy, biblioteki, domy opieki społecznej, ośrodki sporu i rekreacji, czy zakłady karne.  

Często gminy decydowały się na kompleksowe rozwiązanie problemu termomo-
dernizacji. Przykładowo, w Konstantynowie Łódzkim projektem objęto aż dziewięć 
budynków użyteczności publicznej: cztery szkoły, przedszkole, Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, Urząd Miejski, a  także budynki należące do Centrum 
Sportu i Rekreacji. Podobnie było w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim (woj. podkar-
packie). W  tym przypadku termomodernizacją objęto aż jedenaście budynków, 
w tym wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 
budynki Centrum Kształcenia Praktycznego oraz obiekty służby zdrowia.  

Ciekawym przykładem jest termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilita-
cyjnego dla Dzieci w Ameryce (woj. warmińsko-mazurskie). Głównym powodem, dla 
którego podjęto się realizacji projektu, była potrzeba zmniejszenia energochłonności 
budynku oraz zbyt wysokich kosztów ogrzewania. Dodatkowo, szpitalowi zależało na 
minimalizacji negatywnego wpływu na otaczającą przyrodę. – Szpital znajduje się 
w strefie krajobrazu chronionego, w pobliżu jeziora Pasłęk i terenów Natura 2000. 
Specyficzne położenie szpitala w  170-letnim kompleksie leśnym stworzyło mikro-
klimat, który korzystnie wpływa na drogi oddechowe. Termomodernizacja była więc 
jednym z przedsięwzięć wspomagających ochronę środowiska w tym rejonie – mówi  
Roman Lewandowski, Dyrektor Szpitala.

W przypadku Elbląga, termomodernizacji poddano trzy obiekty oświatowe: Zespół 
Szkół Ogólnokształcących, Bursa Szkolna i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 
Dzięki projektowi bursa szkolna odzyskała swój historyczny wygląd. Odtworzona 
została jej secesyjna elewacja, wraz z kilkoma rodzajami gzymsów z 1859 roku.

W niektórych przypadkach termomodernizacja łączona była z  innymi ważnymi dla 
stanu środowiska działaniami. Za przykład można podać Zespół Kształcenia i Wycho-
wania w  Smętowie Granicznym (woj. pomorskie), czy Dom Pomocy Społecznej 
w Stegnie (woj. warmińsko-mazurskie), w których zainstalowano systemy solarne.

Termomodernizacja Skrzydła Północnego i łącznika w Zespole Szkół  
Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym.  
Thermomodernization of the North wing and a link building in the Care  
and Education School Complex in Smętów Graniczny.
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As regards financing environmental projects, thermomodernization dominated decisively. Huge 
interest in thermomodernization is not surprising if we look at its benefits. Above all, these are: 
energy efficiency and decrease in the costs of heating. Moreover, reduction of emissions to the 
atmosphere should not be downplayed. Finally, the aesthetic and utility qualities are also very 
important. 

Thermomodernization projects constitute nearly half of the financed environmental projects 
under the Norway and EEA funds. Public utility buildings were thermoinsulated. Schools and 
kindergartens are the most often modernized buildings. The works were also performed on 
hospitals, city halls, libraries, welfare facilities, sports and recreation centres and penal institutions.

Communities often decided to comprehensively address the need for thermomodernization. 
For example, in Konstantynów Łódzki, as many as nine public utility buildings were covered by 
the project: four schools, a kindergarten, the Independent Public Healthcare Centre, City Hall as 
well as premises of the Sports and Recreation Centre. The situation was similar in the Ropczycko-
Sędziszowski Poviat (the Podkarpackie Voivodeship). There, as many as eleven buildings were 
thermomodernized including all upper-secondary schools, a special purpose care and education 
centre, premises of the Practical Training Centre and healthcare facilities.  

An interesting example is thermomoderniation of the Voivodeship Rehabilitation Hospital for 
children in Ameryka (the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship). The main reason for implementing 
the project was the need to reduce energy intensity of the building and high heating costs. 
Additionally, the hospital wanted to reduce its negative impact on the surrounding environment. 
– The hospital is situated in the area of protected landscape near the Pasłek lake and Natura 
2000 areas. Due to the fact that the hospital is located in a 170 year old forest, there is  
a microclimate which has a positive effect on the human airways. Thermomodernization 
was therefore an undertaking supporting nature conservation in the region – says Roman 
Lewandowski, the Director of the Hospital.

In Elbląg, three education facilities were thermomodernized – the General Education School 
Complex, School Dormitory and Special Purpose Care and Education Centre. The school dormitory 
regained its historic appearance thanks to the project. Its Art Nouveau facade was reconstructed 
together with several types of cornices from 1859.

In some cases, thermomodernization was combined with other activities important for the 
environment. For example, solar power systems were installed in the Care and Education School 
Complex in Smętów Graniczny (the Pomorskie Voivodeship) and Social Assistance Facility in 
Stegny (the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship).

first of all – thermomodernization

Ocieplony budynek Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Ropczycach.  
Themoinsulated High School of Rev. Piotr Skarga in Ropczyce.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstantynowie Łódzkim.  
Primary School no. 2 in Konstantynów Łódzki.

Ocieplony Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.  
Themoinsulated Voivodeship Rehabilitation Hospital for children in Ameryka.
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Spektakularnym przykładem pogarszania się warunków życia wywołanych ocie-
pleniem klimatu w Arktyce jest niedźwiedź polarny. Niemniej jednak, zmiany 
klimatu wywołują konsekwencje w skali całego ekosystemu. Sztandarowym 

obiektem badawczym jest ptak morski o nazwie alczyk. 

Ten mały ptak żywi się zooplanktonem, znajdującym się w wodach morskich. 
Badacze z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, wraz z norweskimi partnerami, 
starali się oszacować wpływ ocieplania się klimatu na rozkład gatunkowy i liczebność 
zooplanktonu w zależności od warunków hydrologicznych. Ma to bowiem wpływ na 
populację alczyków, kluczowych dla funkcjonowania ekosystemów arktycznych. 

Ocieplanie klimatu wywołuje bowiem reakcję łańcuchową i rzutuje na cały 
ekosystem. Zmiany w populacji zooplanktonu skutkują mniejszą ilością pokarmu dla 
alczyków, a to prowadzi do spadku ich populacji. Zmniejszenie populacji alczyków 
przekłada się z kolei na rozmiary, jakość i produktywność arktycznej tundry, którą 
nawożą i na rozwój której alczyki mają olbrzymi wpływ. Zubożenie tundry to mniej 
pokarmu dla roślinożerców, takich jak gęsi i renifery. A to z kolei rzutuje na wszystkie 
kolejne poziomy troficzne.

W badania zaangażowano badaczy z różnych dziedzin nauk przyrodniczych: 
ekologów, ornitologów, chemików, hydrologów, optyków i akustyków, którzy wspólnie 
pracowali nad budowaniem kompleksowych scenariuszy zmian klimatycznych.

W ramach projektu przeprowadzono trzy kampanie pomiarowe w rejonie Spitsber-
genu z udziałem czterech statków badawczych i kilku ekip lądowych. Przeprowa-
dzone pomiary fizyczne w rejonie Prądu Zachodniospitsbergeńskiego wykazały 
kolejne ocieplenie tych wód w roku 2009, ale tendencja ta cofnęła się nieco w roku 
2010. Przetworzone mapy satelitarne wraz z potężną kolekcją optycznych pomiarów 
in situ umożliwiły ocenę podwodnej widzialności, istotnej dla nurkujących alczyków, 
oraz określenie warunków bytowania fito – i zooplanktonu. 

Przeprowadzone badania biologiczne umożliwiły zmapowanie rozkładów zooplank-
tonu i w konsekwencji klasyfikację obszarów żerowiskowych alczyków. Zastosowanie 
loggerów GPS oraz badania akustyczne wykazały, że alczyki w poszukiwaniu 
pokarmu nurkują na głębokość nawet poniżej 30 metrów oraz latają na odległość 
przekraczającą 100 kilometrów. Przeprowadzone studia pozwoliły też na poznanie 
ekologii żerowania i rozrodu planktonożernego alczyka oraz określenie charaktery-
styki fizyko-chemicznej tundry.

Celem projektu była także popularyzacja badań. Zorganizowano szereg wykładów 
dla szkół i słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Badacze wzięli też udział w imprezach 
popularno-naukowych. – Tworzymy bazę danych oceanograficznych, publikujemy 
artykuły naukowe, bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, 
włączając się w światowy dyskurs nad zmianami klimatycznymi – mówi Joanna 
Szczucka z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. 

zmiany klimatyczne w arktyce       
 reakcja ekosystemu morskiego i lądowego 

Beneficjent: Instytut Oceanologii PAN, Sopot
Partnerstwo z Darczyńcami: Norwegian Polar Institute w Tromso

UNIS – The University Centre in Svalbard w Longyearbyen, Spitsbergen
Grant: 1 600 000 euro

Ptaki morskie o nazwie alczyki są sztandarowym obiektem badawczym  
w zakresie obserwacji zmian klimatycznych w Arktyce.  
Seabirds named “little auks” are the standard subject of the research  
within the observation of climate change in the Arctic.

FOT. CORNELIUS NELO

86 87



POLSKO-NORWESKI  FUNDUSZ BADAń NAUKOWYCHPOLISH-NORWEGIAN RESEARCH FUND

FOT. MATEUSZ CIECHANOWSKI FOT. MIROSŁAW DARECKI

W ramach projektu przeprowadzono trzy kampanie pomiarowe w rejonie  
Spitsbergenu z udziałem czterech statków badawczych i kilku ekip lądowych.  
Three measurement campaigns were conducted under the project  
in the Spitsbergen region involving four research ships and several land teams. 

FOT. DARIUSZ JAKUBAS
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The polar bear is a dramatic example of the warming climate in the Arctic habitat conditions. 
However, the consequences of climate change extend to the entire ecosystem. A seabird named 
“little auk” is the standard subject of the research. 

This small bird feeds on zooplankton drifting in the sea. Researchers from the Institute of 
Oceanology of the Polish Academy of Sciences, in cooperation with the Norwegian partners, 
attempted to estimate the impact of the warming climate on the distribution of species and 
the volume of zooplankton depending on the hydrological conditions since it influences the 
population of the little auks that is crucial for the functioning of the arctic ecosystems. 

Warming climate triggers a chain reaction which influences the entire ecosystem. Changes in the 
population of zooplankton result in the reduced amount of food for the little auks and, thereby, 
in the decrease in their numbers. Reduction in the little auks population translates into the 
size, quality and performance of the arctic tundra, development and growth of which is highly 
influenced by this species. Disappearance of the tundra means the reduction of food supplies 
for herbivorous species such as geese and reindeers. This, in turn, influences subsequent trophic 
levels.

Researchers in various fields of natural science were involved in the project: ecologists, 
ornithologists, chemists, hydrologists, opticians and acousticians who worked together on the 
development of comprehensive forecasts of climate change.

Three measurement campaigns were conducted under the project in the Spitsbergen region 
involving four research ships and several land teams. Physical surveys performed in the West 
Spitsbergen Current region pointed to further warming of these waters in 2009. This trend, 
however, slightly subdued in 2010. Processed satellite maps with a large collection of optical  
in situ measurements facilitated the assessment of the underwater visibility (important for 
diving little auks) and the conditions for the life of phyto- and zooplankton. 

The conducted biological research facilitated charting of the distribution of zooplankton and, as 
a consequence, the description of the little auks feeding habitats. The application of GPS loggers 
and the acoustic research proved that the little auks dive in search for food to the maximum 
depth of 30 meters and covers more than 100 km in a flight. Moreover, the conducted studies 
enabled the exploration of feeding and reproduction ecology of the planktonophagous little auk 
as well as the physical and chemical properties of the tundra.

The project aimed also at disseminating the results of the research. A number of lectures 
were organised for schools and students of the University of the Third Age. The researchers 
participated in popular scientific events. – We create the oceanographic database, publish 
academic articles, participate in international academic conferences including the global 
discourse on climate change – says Joanna Szczucka, the Institute of Oceanology of the Polish 
Academy of Sciences in Sopot. 

climate change in the arctic
 reaction of the marine and terrestrial ecosystem

Beneficiary: The Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, Sopot
Partnership with Donor Countries: Norwegian Polar Institute in Tromso
UNIS - The University Centre in Svalbard in Longyearbyen, Spitsbergen

Grant: EUR 1,600,000

W projekt zaangażowano badaczy z różnych dziedzin nauk przyrodniczych: ekologów, ornitologów, chemików, hydrologów, 
optyków i akustyków, którzy wspólnie pracowali nad budowaniem kompleksowych scenariuszy zmian klimatycznych.  
Researchers in various fields of natural science were involved in the research: ecologists, ornithologists, chemists, hydrologists, 
opticians and acousticians who worked together on the development of comprehensive forecasts of climate change. 

FOT. MATEUSZ CIECHANOWSKI

FOT. MARTA GŁUCHOWSKA FOT.  JAKUB KOWALCZYK
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Zanieczyszczenie powietrza stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i wyzwanie 
dla ekologów. Przewidywany wzrost transportu, budowy dróg i terenów miesz-
kalnych w  Polsce może jeszcze tę sytuację pogorszyć. Konieczne jest zatem 

przeciwdziałanie temu zjawisku. 

Badania naukowe pokazują, że jedyna szansa na zmniejszenie zanieczyszczeń 
powietrza leży w rozwoju fitoremediacji, czyli wykorzystaniu roślin do ograniczania 
zanieczyszczeń powietrza. Technologia ta wykorzystuje ponadprzeciętne zdolności 
niektórych gatunków roślin do akumulacji substancji zanieczyszczających lub do ich 
degradacji. żeby móc w pełni wykorzystać ich potencjał, konieczne są jednak dalsze 
badania nad zagadnieniem fitoremediacji. 

Projekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stanowił więc wkład 
w rozwój nowej koncepcji ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Wdrożenie tej 
metody powinno się przyczynić się do zmniejszania ryzyka zagrożenia zdrowia 
ludzkiego i poprawy jakości życia w środowisku zurbanizowanym.  

Niemniej, rozwojem tej koncepcji interesują się nie tylko specjaliści z zakresu ochrony 
środowiska. – Drugą grupą zawodową mocno zainteresowaną wynikami projektu 
są architekci krajobrazu, którzy chętnie włączają do tworzonych projektów gatunki 

roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych – mówi prof. dr hab. Stanisław  
W. Gawroński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dla archi-
tektów krajobrazu szczególnie istotna jest np. lista gatunków drzew i krzewów, przy-
danych do fitoremediacji. Projekt pozwolił na zaprezentowanie pierwszej takiej listy! 
Warto też nadmienić, iż realizatorzy projektu są chętnie zapraszani na konferencje 
poświecone zarządzaniu terenami zieleni w miastach.

Wyniki uzyskanych badań zostały opublikowane w 13 artykułach naukowych  
i 16 artykułach popularno-naukowych. Ponadto rezultaty projektu przedstawiono na 
20 międzynarodowych i 13 krajowych konferencjach naukowych. Udzielono również 
szereg wywiadów radiowych i telewizyjnych. Planuje się dalsze rozpowszechnianie 
wyników projektu. 

Jak podkreśla prof. Stanisław Gawroński, istotną rolę projektu w rozwoju badań 
nad fitoremediacją, potwierdziła możliwość zaprezentowania wyników projektu 
na 7. Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Fitotechnologii w Parmie we 
Włoszech. W programie konferencji po raz pierwszy wprowadzono sesję naukową 
poświeconą powietrzu oraz wspólnie z gospodarzami konferencji – Uniwersytetem  
w Parmie – zorganizowano warsztaty dla młodych naukowców z zakresu fitoreme-
diacji powietrza.

oczyszczanie powietrza 
za pomocą roślin

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Partnerstwo z Darczyńcami: Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research – Bioforsk

Grant: 950 000 euro

Liście drzew zebrane jesienią zawierają znaczne ilości pyłów zawieszonych, węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich.   
Leaves picked in autumn contain significant amounts of suspended particulate matter, aromatic hydrocarbons and heavy metals.

FOT. KAJETAN DZIERżANOWSKI.

Zbieranie danych na temat ilości i jakości zieleni miejskiej na terenie warszawskiego Ursynowa.   
Collecting data on the quantity and quality of green areas in Ursynów in Warsaw.

FOT. KAJETAN DZIERżANOWSKI.
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Air pollution poses serious health threats and a challenge to ecologists. The expected growth of 
transport and accelerated construction of roads and residential areas in Poland further increases 
air pollution. Therefore, it is necessary to fight against it. 

As the research suggests, the only chance to reduce air pollution is through development of 
phytoremediation, i.e. using plants for the reduction of pollution. This technology uses above-
average capacities of certain plant species for accumulation and degradation of pollutants. 
However, in order to fully use their potential, further research on phytoremediation is needed. 

The project carried out by the Warsaw University of Life Sciences has contributed to the 
development of the new approach to air pollution reduction. Implementation of this method of 
air purification should result in reduced health hazard, and improved quality of life in the urban 
environment.

However, not only are experts in the field of environmental protection interested in the 
development of this approach. – The other professional group interested in the results of the 
project are landscape architects who are willing to include phytoremediation plants in their 
projects, says professor Stanisław W. Gawroński (Ph.D.) of the Warsaw University of Life Sciences. 
A list of species of trees and bushes useful for the purpose of phytoremediation is particularly 
important for landscape architects. The first list of this type was presented as a result of the 
project! It is also worth mentioning that the bodies implementing the project are willingly 
invited to conferences on urban green areas management.

The results of the research were published in 13  academic articles and 16  popular scientific 
articles. The project outcomes were presented during 20 international and 13 national academic 
conferences. There was also a number of radio and television interviews. Moreover, further 
dissemination of the project outcomes is planned. 

According to professor Stanisław Gawroński, the significant role of the project in the development 
of research on phytoremediation was evidenced by the possibility to present the results of the 
research at the 7th Conference of the International Phytotechnology Society in Parma, Italy. For 
the first time, the conference agenda included an academic session on air. Moreover, workshops 
on phytoremediation for young academics were organised in cooperation with the host of the 
conference – the University of Parma.

purification of air using plants
Beneficiary: Warsaw University of Life Sciences

Partnership with Donor Counties: Norwegian Institute for Agricultural 
and Environmental Research - Bioforsk

Grant: EUR 950,000

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, Markiem Sawickim, podczas międzynarodowej wystawy.   
Meeting with Mr Marek Sawicki, the Minister of Agriculture and Rural Development during the international exhibition.

FOT. KAJETAN DZIERżANOWSKI.

Robinia akacjowa jest jednym z najbardziej odpornych drzew na zanieczyszczenia w mieście, doskonale oczyszczając glebę i powietrze.   
Robinia pseudacacia is one of the trees that are most resistant to urban pollution, effectively purifying soil and air.

FOT. KAJETAN DZIERżANOWSKI.

Pomiar zanieczyszczeń gromadzonych na powierzchni liści i zmywanych przez opady deszczu.   
Measurement of pollutants accumulated on leaves’ surface that are washed down by rain.

FOT. KAJETAN DZIERżANOWSKI.
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Sierakowski Park Krajobrazowy w północno-zachodniej części Wielkopolski, jest 
terenem wyjątkowo bogatym przyrodniczo i stanowi główną bazę turystyczną 
regionu. Obok dużych kompleksów leśnych i jezior, olbrzymią wartością tego 

obszaru jest malowniczy krajobraz rolniczy bogaty w zadrzewienia śródpolne,  
w tym aleje przydrożne złożone z drzew owocowych starych odmian. Niestety,  
te ważne elementy wielkopolskiego krajobrazu, stanowiące swoisty dorobek kultu-
rowy poprzednich pokoleń, są sukcesywnie likwidowane. 

Projekt „Jabłoniowy szlak” miał charakter edukacyjny i powstał w odpowiedzi na 
problem zanikania zadrzewień, alei przydrożnych i tradycyjnych sadów, stanowiących 
o unikatowym charakterze krajobrazu rolniczego Sierakowskiego Parku Krajobrazo-
wego i gmin ościennych. Projekt miał na celu zwrócenie uwagi społeczności wiejskiej 
na potrzebę ochrony zadrzewień oraz stworzenie możliwości zaangażowania  
i działania obywatelskiego na rzecz idei ochrony krajobrazu lokalnego.

Uczestnicy szkoleń i warsztatów dowiedzieli się o wpływie zadrzewień na uprawy 
rolne i cały krajobraz oraz o tym, w jaki sposób należy dobierać gatunki drzew  
i krzewów do zadrzewień. W trakcie zajęć terenowych uczyli się rozmnażania drzew 
starych odmian, zasad pielęgnacji tradycyjnego sadu oraz rozpoznawania dzikich 
gatunków drzew i krzewów. 

Oprócz działań skierowanych do dorosłych, odbyło się szereg działań angażujących 
uczniów, np. konkursy czy zajęcia. Młodzi ludzie z entuzjazmem posadzili wiele 
drzewek starych odmian jabłoni i czereśni, uzupełniając historyczne aleje, które 

zostały wcześniej zinwentaryzowane i rozpoznane. Utworzono w ten sposób ścieżkę 
dydaktyczną pod nazwą „Jabłoniowy szlak”.

Inwentaryzacja tradycyjnych odmian drzew owocowych na terenie Sierakowskiego 
Parku Krajobrazowego, w którą aktywnie włączyli się uczestnicy projektu, posłużyła 
utworzeniu ekspozycji starych odmian drzew owocowych na terenie Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczej w Chalinie. Stanowi ona formę banku lokalnych odmian i pomoc dydak-
tyczną do zajęć prowadzonych w Ośrodku. 

Jak zauważył Jon Stokes z organizacji partnerskiej, Tree Council z Wielkiej Brytanii, 
powinniśmy sobie uświadomić, że większość obecnych zadrzewień przydrożnych, 
składa się z drzew dojrzałych i starych. Jeżeli nie będziemy uzupełniać naszych alei 
to za około 30 lat nasz krajobraz będzie wyglądał zupełnie inaczej, uproszczony 
bardzo straci na swojej atrakcyjności, a gleby niechronione przez zadrzewienia będą 
bardziej podatne na zagrożenia, np. erozję wietrzną. Zabraknie również siedlisk dla 
zwierząt i dzikich ziół, co będzie skutkowało spadkiem różnorodności biologicznej. 
Stare sady, na których wycinkę nie wymaga się zezwolenia, giną w zastraszającym 
tempie, a wraz z nimi odchodzą w niepamięć aromat, smak, tradycje kulinarne  
i podstawowe umiejętności sadownicze przekazywane przez pokolenia.

– Za sukces projektu uważam pozyskanie wielu różnych partnerów oraz pobu-
dzenie zaangażowania do działań tak wielu różnorodnych uczestników – rolników, 
działkowców, emerytów, uczniów, nauczycieli i urzędników. Wszystkim bardzo  
za to dziękujemy – mówi Maria Szyszkiewicz-Golis, koordynatorka projektu.

jabłoniowy szlak    
 inicjatywa na rzecz ochrony zadrzewień śródpolnych, alei i tradycyjnych sadów

Beneficjent: Stowarzyszenie Walor
Grant: 39 835 euro
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The Sieraków Landscape Park, located in the North-Western part of the Wielkopolska Voivodeship, 
is an area of great natural value which is the main tourist base of the region. Apart from large 
forest complexes and lakes, the region’s main attribute is the picturesque rural landscape rich in 
woodlots and tree-lined avenues of old fruit tree species. Unfortunately, this important element 
of the Wielkopolska Voivodeship’s landscape, constituting characteristic cultural heritage left by 
the past generations, is being systematically destroyed.

The ”Apple Route” project had an educational character and was initiated in response to the 
problem of the disappearing woodlots, tree-lined avenues and traditional orchards – elements 
that contribute to the unique character of the rural landscape of the Sieraków Landscape Park 
and the neighbouring. The project aimed at drawing attention of the rural communes to the 
need to protect the woodlots and to create the possibilities of civil involvement and actions for 
the local landscape protection.

The participants of the training and workshops learnt about the impact of woodlots on farming 
and the entire landscape, as well as how to choose the tree and shrub species that can be 
introduced to the lots. During the field visits, the participants studied the methods of reproducing 
old tree species, nurturing traditional orchards and identifying wild species of trees and shrubs.

Apart from the activities for adults, a number of activities were addressed to students - for 
example, competitions and classes. Young people planted with enthusiasm many old varieties 
of apple and cherry trees, thus expanding historical tree-lined avenues which had first been 
inventoried and identified. This way the educational trail entitled ”Apple Route” was created.

Inventorying the traditional fruit tree species in the Sieraków Landscape Park, in which the 
participants of the project were actively involved, served to set up an exhibition of old fruit tree 
species in the Nature Education Centre in Chalin. The exhibition is a bank of local tree species 
and a teaching aid used during the classes given in the Centre.

As it was noticed by Jon Stokes from the partner organization, the Tree Council, Great Britain, 
we should be aware that the majority of presently existing roadside woodlots consists of mature 
and old trees. If we do not replenish those tree-lined avenues then, in 30 years, our landscape 
will look very different. Thinned out, it will lose its attractiveness and the soil – not protected 
by woodlots – will be more susceptible to dangers such as wind erosion. Many habitats of 
wild animals and herbs will also disappear. This will result in the decrease of biodiversity. 
Old, traditional orchards, for clearing of which no permit is necessary, are disappearing at an 
alarming rate along with aromas, flavours, culinary traditions and fruit farming skills – handed 
over from generation to generation.

– I consider the fact that we managed to win over so many different partners and to spur into 
action so many different participants – farmers, allotment owners, pensioners, students, teachers 
and officials to be a proof of the project’s success. I wish to thank all of them for this – says Maria 
Szyszkiewicz-Golis, the project coordinator.

apple route
 initiative for the protection of woodlots, tree-lined alleys 
 and traditional orchards

Beneficiary: Walor Association 
Grant: EUR 39,835

Ścieżka dydaktyczna pod nazwą „Jabłoniowy szlak”, utworzona przy pomocy młodzieży.   
Educational trail entitled “Apple Route” created with the help of young people.

Sadzenie drzew w Chalinie przez zaangażowaną do projektu młodzież.  
Young people involved in the project planting trees in Chalin.

Szkolenie dla rolników w Chalinie.  
Training session for farmers in Chalin.

FOT. ARTUR GOLIS
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Wizyta przedstawiciela organizacji partnerskiej Tree Council z Wielkiej Brytanii, pana Jona Stokesa.  
Visit of Mr Jon Stokes from the Tree Council, Great Britain. 

FOT. MARIA SZYSZKIEWICZ-GOLIS
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Jednym ze sposobów wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży jest orga-
nizowanie różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych nakierowanych na realizację 
zainteresowań uczniów. We wsi Lubatowa (woj. lubelskie), liczącej 3,5 tys. osób 

zadania tego podjęło się Towarzystwo Miłośników Lubatowej. – Projekt adresowany 
był do grupy młodzieży w wieku od 13 do 18 lat pochodzących z rodzin o niskim 
statucie materialnym lub zagrożonych marginalizacją – wyjaśnia Stanisław Zając, 
prezes Towarzystwa Miłośników Lubatowej. 

Cele i zadania projektu zostały skonstruowane w taki sposób, aby łączyły elementy 
nauki, zdrowia i kultury w jeden spójny program działania. Ponieważ większość 
uczestników projektu nie miała ze sobą wcześniej kontaktu, pierwszy moduł projektu 
polegał na organizacji zajęć z nauki tańca towarzyskiego. Naukę prowadziła wykwa-
lifikowana kadra pedagogiczno-instruktorska w hali sportowej w Szkole Podstawowej 
w Lubatowej. 

Następnie zorganizowano cykl warsztatów z rzemiosła i rękodzieła artystycznego. 
Młodzież mogła wykazać się w różnych formach plastycznych czy artystycznych, 
typu wyroby z siana, rzeźba, malowanie obrazów itp. Uczniowie poznali zarówno 
teoretyczne podstawy danej techniki, jak i charakter i sposób ich wykonania. Kolejny 
moduł związany był z nauką języka obcego. Zajęcia prowadzone były z wykorzysta-
niem różnorodnych form, metod i technik pracy, w tym pomocy audiowizualnych. 

Wychodząc z założenia, iż „przyroda uczy najpiękniej”, część zajęć została przepro-
wadzona w terenie. W ramach realizacji projektu zakupiono wiele pomocy dydaktycz-
nych (słowniki, książki, tablice informacyjne i edukacyjne, filmy, fiszki itp.). Pomoce te 
stanowią obecnie wyposażenie sali dydaktycznej w gimnazjum.

Dzięki temu, iż projekt był prowadzony wraz z partnerem – Klubem Słowackich Tury-
stów Doliny a Hory – kilkanaście osób, które w poszczególnych modułach wykazały 
się największym zaangażowaniem lub które najlepiej napisały test językowy, mogło 
wziąć udział w wyjeździe na Słowację. 

W trakcie pobytu za granicą, młodzież miała możliwość uczestniczenia w spotkaniach 
z członkami Klubu oraz wykładach na temat kultury słowackiej, czy problemów 
lokalnej młodzieży. Nie zabrakło też wycieczek krajoznawczych.

Dzięki realizacji projektu, młodzieży we wsi Lubatowa zaoferowano ciekawy sposób 
spędzania czasu wolnego. Uczniowie mieli szansę rozwijania swoich pasji, zainte-
resowań oraz zostali zmotywowani do twórczego zaangażowania w rozwój życia 
kulturalnego wsi. Zajęcia z trenerami i pedagogami pobudziły i rozwinęły ciekawość 
świata. Były też dobrą okazją do nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Zdobyta 
wiedza i umiejętności mogą stać się inspiracją dla uczestników do samodzielnego 
wytwarzania w przyszłości wyrobów rzemiosła i rękodzielnictwa.

wyrównywanie szans 
edukacyjnych młodzieży

Beneficjent: Towarzystwo Miłośników Lubatowej
Grant: 9 750 euro

Wielkanocne koszyki i ozdoby, przygotowane przez młodzież w Lubartowie. Cykl warsztatów z rzemiosła i rękodzieła  
artystycznego stanowił jeden z elementów projektu, służącego zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży.  
Easter baskets and ornaments made by adolescents in Lubartów. A cycle of workshops in handicraft and craftwork  
was one of the elements of the project aiming at offering to adolescents an interesting way of spending free time.
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One of the methods of equalising educational opportunities for young people is organizing 
various extracurricular activities aiming at cultivating students’ interests. In the village of Lubatowa 
(the Lubelskie Voivodeship), with the population of 3,500 people, extracurricular activities were 
offered by the Lubatowa Enthusiasts Association. – The project was addressed to the group of 
young people aged 13-18 coming from low-income families or families at risk of social exclusion  
– explains Stanisław Zając, the president of the Lubatowa Enthusiasts Association.

The objectives and tasks of the project were formulated in such a way as to combine the 
elements of science, health and culture within one coherent action plan. As the majority of 
people participating in the project did not know each other before, the first module of the project 
consisted in organising ballroom dance classes. The classes were hosted by a team of qualified 
dance teachers in a sports hall of the primary school in Lubatowa. 

Then, a cycle of workshops in handicraft and craftwork was organized. Young people could 
demonstrate their abilities in creating different artistic forms like: artefacts made of hay, 
sculpture, painting etc. The participants were familiarised with the theoretical foundations of 
given techniques as well as with their practical aspects.

The next module was concerned with learning a foreign language. The classes were conducted 
with the use of different teaching methods and techniques including audio-visual aid materials. 
Assuming that “the nature teaches in the most beautiful way”, some classes were organized 
outdoors. Within the project, many teaching aids were bought (dictionaries, books, information 
tables, films, flashcards etc.). Today these teaching materials are part of classroom didactic 
equipment in the junior high school.

Because the project was carried out with the help of a partner organization – the Club of Slovak 
Tourists “Doliny a Hory” – several people who displayed the biggest enthusiasm in individual 
modules or who scored highest on the language tests could participate in a four-day trip to 
Slovakia. During the stay abroad, the young people had a chance to participate in meetings of 
the Club members and in lectures on the Slovak culture or problems the local young people face. 
Several tourist excursions were also organised.

Thanks to the project, young people from the Lubatowa village were offered an interesting way 
of spending free time. The students had a chance to develop their passions and interests. They 
were motivated to become creatively involved in the cultural life of the village. The classes with 
trainers and teachers stimulated and developed their curiosity of the world. The meetings were 
also a good opportunity to make new friends. The acquired knowledge and skills might inspire 
the participants of the project to create their own handicraft and craftworks in the future.

equalising educational opportunities 
for young people

Beneficiary: Lubatowa Enthusiasts Association 
Grant: EUR 9,750

Dzięki realizacji projektu, młodzież mogła wykazać się w różnych formach plastycznych i artystycznych.  
Zdobyte umiejętności mogą stać się inspiracją dla uczestników do samodzielnego wytwarzania  
w przyszłości wyrobów rzemiosła i rękodzielnictwa.   
Thanks to the project, young people could demonstrate their abilities in creating different artistic forms.  
The acquired skills might inspire the participants to create their own handicraft and craftworks in the future.
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hominem quaero – szukam człowieka 

Beneficjent: Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”
Grant: 83 720 euro

Głównym celem programu było przeciwdziałanie dyskryminacji i wspieranie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez wykorzystanie metody dramy 
i metody projektowej. Zajęcia kierowano do młodzieży z warszawskich szkół 

średnich i do osób dorosłych, pracujących z grupami. 

Podczas zajęć z młodzieżą wykorzystano metodę dramy stosowanej. Metoda ta (ang. 
applied drama) polega na angażowaniu ciała, emocji i umysłu w uczenie się poprzez 
wchodzenie w różne role i sytuacje. Wrażenia i refleksje z przeżytych doświadczeń 
są omawiane, co pozwala je nazwać i wyciągnąć wnioski przydatne w realnym 
życiu. Drama jest na całym świecie uznawana za jedną z najskuteczniejszych metod 
edukacji i profilaktyki społecznej. 

W warsztatach, prowadzonych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, 
uczennice i uczniowie, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, pod osłoną odgry-
wanych ról, doświadczali, jak rodzi się i rozwija mechanizm dyskryminacji. W latach 
2007 – 2010 w warsztatach wzięło w sumie udział ponad 700 uczennic i uczniów  
z warszawskich szkół. 

Granty norweskie i  EOG umożliwiły finansowanie szeregu działań w ramach 
programu. Dzięki tym funduszom zrealizowano cykl sześciu dramowych warsztatów 
antydyskryminacyjnych, w których wzięło udział 120 osób. Sfinansowano też 
tworzenie własnych projektów antydyskryminacyjnych w postaci m.in. przedstawień 
teatralnych, minikampanii i debat społecznych, artykułów, plakatów. Dodatkowo, 
przeprowadzono warsztaty z zakładania organizacji pozarządowych i pozyskiwania 
funduszy na działania społeczne. Jak zauważyła jedna z nauczycielek „młodzi 

ludzie po zakończeniu projektu mówią o organizowaniu marszy i imprez, które będą 
jednoczyły ludzi. Chcą prowadzić działania prospołeczne związane z odnajdowaniem 
się w świecie. Narodził się pomysł na scenariusz dotyczący inności”. 

Rezultaty projektu realizowanego w latach 2009/2010 zostały potwierdzone 
badaniem ewaluacyjnym. Zgodnie z wynikami badania, u ponad 60% młodzieży 
nastąpiło podniesienie się deklarowanego poziomu wiedzy na temat dyskryminacji 
i sposobów jej przeciwdziałania. Po warsztatach, każdy z uczestników badania umiał 
samodzielnie wymienić przynajmniej jeden sposób przeciwdziałania dyskryminacji. 
Przed warsztatami blisko jedna trzecia osób pozostawiała to pytanie bez odpowiedzi. 
Co istotne, 15% badanych, jako sposób przeciwdziałania dyskryminacji, wskazało 
REAGOWANIE. 

– Projekt jednoczył ludzi, nawiązały się nowe przyjaźnie; to piękny sposób na 
integrację ludzi. Udział w projekcie to także szansa na naukę odpowiedzialności 
grupowej. Umawiali się co do podziału zadań i rozliczali się z nich – podsumowuje 
projekt jedna z nauczycielek.

A co mówią sami uczestnicy? W raporcie ewaluacyjnym czytamy m.in.:
 – Chyba najważniejsza jest satysfakcja, że zebraliśmy się, coś zrobiliśmy taką, a nie 
inną grupą (...) i efekt naszej pracy, która była czasami ciężka, czasami lżejsza, ale 
efekty widać. Mamy możliwości, możemy coś zrobić i to zrobiliśmy.
 – Przekonaliśmy się, że możemy osiągnąć wszystko, jeśli tylko tego chcemy.
 – Wiem, że mogę działać, to jest fajne, że pomimo swojego wieku, jak mam chęci, 
jak mam pomysły, mogę.

Happening dotyczący równości kobiet i mężczyzn, zorganizowany przez uczestników projektu „Hominem quaero”.   
Happening on equality between women and men, organized by the participants of the “Hominem quaero” project.

FOT. AGNIESZKA MAJEWSKA.
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The main objective of the programme was to combat discrimination and to facilitate the 
development of the civil society through the use of drama and project-based learning methods. 
The classes were addressed to young people from high schools in Warsaw as well as to adults 
working with groups.

During the classes for young people, the applied drama method was used. This method consists 
in engaging the body, emotions and mind in the process of learning through role playing 
different characters. Sensations and reflections resulting from the experienced role plays are 
then discussed. This allows to name them and to draw conclusions which are useful in the 
real life. The applied drama method is considered as one of the most successful methods of 
education and prevention of social ills.

During the workshops conducted by the Association of Drama Practitioners “STOP-KLATKA”, the 
schoolgirls and schoolboys, in a secure and friendly atmosphere, in the roles played by them, 
experienced how discrimination mechanisms come into being and how they intensify. In 2007-
2010, a total of over 700 schoolgirls and schoolboys from schools in Warsaw took part in the 
workshops. The Norway and EEA grants allowed for financing a number of activities falling within 
the framework of the programme. Thanks to these grants, a cycle of six free-of-charge drama 
workshops aimed at combating discrimination was conducted. The workshops were attended by 
120 people. A number of original, anti-discrimination projects were financed from these sources 
including theatre performances, mini-campaigns, social debates, articles and posters. In addition, 
workshops on how to establish NGOs and win funds for social actions were organized.

As one of the teachers observed, “the young participants, after the end of the project, keep on 
talking about organizing marches and events which will unite people. They want to conduct 
pro-social activities related to finding one’s own place in the world. They came up with an idea 
to write a scenario about otherness”.

The success of the project implemented in 2009/2010 was confirmed by the evaluation study. 
According to the research, more than 60% of the young people who took part in the workshops 
declared to know more about discrimination and how to combat it. After the workshops, every 
participant was able to point out at least one method of fighting discrimination. Before the 
workshop, approximately 1/3 of the participants left this question unanswered. It is important 
to note that 15% of the evaluated people indicated REACTING as a method of combating 
discrimination.

– The project united the participants and established new friendships; it is a very good way 
to integrate people. The participation in the project is also a chance to learn what group 
responsibility is. The participants together agreed on how to share assignments and critically 
evaluated each other on this account – this is how one of the teachers described the project.

And what do the participants say themselves? In the evaluation report, we can read, that: 
– I think the most important is the satisfaction that we gathered and did something together 
as a group (...) and the result of our work, which was sometimes harder, sometimes easier, but 
the results are visible. We do have capabilities, we could do something and we have done it.
– We have realised that we can achieve anything as long as we really want it.
– I know I can act, and it is cool that in spite of my young age, if I want something, if I have 
good ideas, I can.

hominem quaero – i am looking 
for a human 

Beneficiary: Association of Drama Practitioners “STOP-KLATKA”
Grant: EUR 83 720

Warsztatom dramowym towarzyszyły rozmowy, służące omówieniu i analizie doświadczeń uczestników.  
Drama workshops were accompanied by conversations aimed at discussing and analyzing the experiences of the participants.

FOT. AGNIESZKA MAJEWSKA.

Młodzież przygotowuje się do realizacji własnego spektaklu antydyskryminacyjnego.
Na zdjęciu warsztaty teatralne prowadzone przez aktorkę, Monikę Rejtner.  
Preparation to the anti-discrimination theatre performance created by young people.  
Theater workshops led by actress Monika Rejtner.

Przedmioty przybliżające historię mężczyzny z Senegalu. Stanowią narzędzia wykorzystywane  
w metodzie dramy stosowanej. Pomagają wcielić się w sytuację osoby, do której należą.  
Objects demonstrating a story of a man from Senegal. They are the tools used in the applied  
drama method. They help to put oneself in the situation of a person they belong to.

Po improwizacjach, bazujących na obejrzanych przedmiotach, uczestnicy projektu mieli  
szansę spotkać się z ich właścicielami. Na zdjęciu Mamadou Diouf, dziennikarz i muzyk.   
After improvisations based on the viewed objects, the participants of the project had a chance  
to meet their owners. In the picture, we can see Mr Mamadou Diouf, a journalist and musician.

FOT. AGNIESZKA MAJEWSKA.
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Sacrum Profanum to festiwal prezentujący muzykę XX wieku. Jego rangę buduje 
udział najlepszych zespołów wykonujących muzykę współczesną, łącząc ją  
z innymi nurtami. Co roku program koncentruje się na twórczości kompozytorów 

z innego kraju lub sfery kulturowej. Festiwal zdobył najpoważniejsze polskie nagrody 
i wyróżnienia. Zyskał też status jednego z najciekawszych wydarzeń muzycznych 
Europy.

Od 2004 roku poszczególne edycje festiwalu były poświęcone kolejno muzyce: 
Wiednia, Francji, Rosji, USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Natomiast, ósma edycja 
festiwalu (2010) była poświęcona muzyce: Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii. 

Od 13 do 16 września 2010 roku do Krakowa zawitali przedstawiciele sceny nordyckiej. 
Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu był występ Jón’a Jónsi’ego Þór 
Birgisson – gitarzysty i wokalisty islandzkiej grupy Sigur Rós. Wykonawca tworzy 
niezwykle klimatyczną muzykę, wykorzystując smyczek wiolonczelowy do gry 
na gitarze elektrycznej, a w stylu wokalnym sięga często po falset. Wystąpienie  
Jónsi’ego podczas festiwalu było elementem trasy koncertowej Go Tour 2010. 
Zdaniem krytyków, było to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń roku.  
Koncerty artysty to niezwykłe połączenie świata muzyki, teatru i multimediów. 
 

Innym ważnym wydarzeniem artystycznym festiwalu był koncert grupy múm  
– eksperymentalnego islandzkiego zespołu. Múm koncentruje się na projektach, 
które nie można zaklasyfikować jako typowych dla zespołu muzyki pop, czy też dla 
kolektywu muzyki pop. 

Do Krakowa przybyli również inni przedstawiciele muzyki nordyckiej, jak Ensemble 
Intercontemporain, Ensemble Modern, Ensemble Recherche czy Asko|Schönberg, 
prezentujący w wirtuozerski sposób dzieła uznanych kompozytorów, jak np. György 
Ligeti, György Kurtág, Louis Andriessen, czy twórców młodszej generacji, jak Michel 
van der Aa, Martijn Padding, Julian Anderson. 

W festiwalu udział wziął również jeden z wiodących w Europie zespołów grających 
muzykę współczesną – norweski Cikada Ensemble. W swoim repertuarze prezen-
tuje utwory kompozytorów z całego świata, jak również programy monograficzne,  
m.in. z muzyką Johna Cage’a, Mortona Feldmana, Iannisa Xenakisa, Franco  
Donatoniego, czy Luigiego Nono.

W ośmiu zrealizowanych w ramach projektu koncertach udział wzięło 250 artystów  
z całego świata. Festiwal obejrzało ponad 3 tysiące widzów z Polski i zagranicy.

nordycka edycja 
festiwalu sacrum profanum

Beneficjent: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Partnerstwo z Darczyńcami: Borealis Festiwal, Norwegia

Grant: 220 444 euro

Festiwal Sacrum Profanum w Krakowie, 13 – 16 września 2010 r. ósma edycja  
festiwalu była poświęcona muzyce nordyckiej: Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii.   
Sacrum Profanum Festival in Cracow, 13 - 16 September 2010. The eighth edition  
of the festival was dedicated to the Nordic music: Finish, Swedish, Norwegian and Danish.

FOT. RAFAŁ SIDERSKI FOTOGRAF
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Sacrum Profanum is a festival of 20th century music. Participation of groups performing 
contemporary music in combination with other genres adds to its high rank. Every year the 
festival programme is focused on the works of composers from a different country or cultural 
zone. The festival received the most prestigious Polish awards and honours. Moreover, it has the 
status of one of the most interesting European music events.

Since 2004, individual editions of the festival have been dedicated to the music of the following 
locations respectively: Vienna, France, Russia, USA, Germany and the Great Britain. The eighth 
edition of the festival (in 2010), however, was dedicated to the Nordic music: Finish, Swedish, 
Norwegian and Danish. 

From 13 to 16 September 2010, Cracow hosted the representatives of the Nordic scene. One of 
the most important events during the festival was the performance of Jón “Jónsi” Þór Birgisson 
– a lead singer and a guitar player of the Icelandic group Sigur Rós. The artist composes 
tremendously climatic music using a cello bow to play the electric guitar and singing head-voice. 
Jónsi’s performance during the festival was part of the Go Tour 2010. Critics stated that it was 
one of the most awaited events of the year. Concerts played by the artist constitute a unique 
combination of the worlds of music, theatre and multimedia. 
  
Another important artistic event during the festival was the concert of Múm – an experimental 
Icelandic group. Múm focuses on projects that may not be classified as typical of a pop music 
band or a pop music collective. 

Other representatives of the Nordic scene that came to the festival were: Ensemble 
Intercontemporain, Ensemble Modern, Ensemble Recherche and Asko|Schönberg performing 
works of such recognized composers as: György Ligeti, György Kurtág, Louis Andriessen, or 
younger generation artists – Michel van der Aa, Martijn Padding, Julian Anderson. 

Norwegian Cikada Ensemble – one of the leading European contemporary music groups also 
performed in the festival. Its repertoire includes works of composers from all over the world, as 
well as monographic programmes including the music of John Cage, Morton Feldman, Iannis 
Xenakis, Franco Donatoni and Luigi Nono.

250 artists from all over the world took part in eight concerts organised under the project. The 
festival was watched by over 3 thousand people from Poland and abroad.

nordic edition of 
sacrum profanum festival

Beneficiary: Cracow Festival Office
Partnership with Donor Counties: Borealis Festival, Norway

Grant: EUR 220,444

FOT. RAFAŁ SIDERSKI FOTOGRAF
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Czy w obecnym świecie możliwa jest produkcja przedmiotów trwałych, zako-
rzenionych w konkretnych realiach i tradycji? Czy współczesne modele życia  
i gospodarki pozwalają na świadome tworzenie wzornictwa długowiecznego? 

Czy otaczające nas przedmioty mogą, tak jak my, starzeć się spełniając swoje funkcje? 
Czy globalny design kłóci się z tym bardziej zakorzenionym w konkretnych realiach 
kultury? Czy w projektowaniu i produkcji możliwa jest alternatywa? To niektóre  
z pytań, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy projektu „Rooted Design for 
Routed Living. Alternatywne strategie projektowania”. 

Dwuletni projekt artystyczny oparty był na współpracy polskich i norweskich projek-
tantów. Celem było opracowanie prototypów wyposażenia pracowni artystycznych, 
wykorzystywanych w trakcie programów studyjnych, prowadzonych przez Centrum 
Sztuki Współczesnej w Warszawie i Nordic Artists’ Centre w Dale w Norwegii. 

W ramach projektu polscy i norwescy projektanci szukali możliwych rozwiązań dla 
studia – miejsca pracy podczas artystycznej rezydencji. W trakcie trwania projektu 
dizajnerzy odwiedzali obie rezydencje. Artyści, stając się na pewien czas rezydentami, 
mogli „na własnej skórze” poznać ich specyfikę. Obie instytucje prowadzą bowiem 
programy rezydencyjne osadzone w odmiennych warunkach. Nordic Artists’ Centre 
położone jest na wsi na zachodnim wybrzeżu Norwegii, natomiast Centrum Sztuki 
Współczesnej funkcjonuje w europejskiej metropolii. 

Współcześni artyści wiele podróżują między wystawami, projektami i zamówieniami. 
życie przenoszących się z miejsca na miejsce artystów charakteryzuje brak zakorze-

nienia, co można powiedzieć również o często zbyt pragmatycznych pomysłach na 
wnętrza, w których się zatrzymują. Z myślą o nich grupa projektowa stworzyła obiekty, 
które w oparciu o analizę kultury materialnej obu krajów, miałyby w uniwersalny, lecz 
zakorzeniony w tradycji sposób, odpowiadać na potrzeby artystów rezydentów.

Polscy i norwescy projektanci w trakcie czterech pobytów rezydencjonalnych, zorga-
nizowanych w Warszawie i w Dale w 2009 roku, poznawali potrzeby artystów, dla 
których mieli zaprojektować meble. W tym czasie badali kulturę i tradycję materialną 
obu krajów, biorąc udział w wielu wizytach w fabrykach, skansenach, muzeach. Od 
stycznia do sierpnia 2010 roku uczestnicy projektu pochłonięci byli produkcją zapro-
jektowanych uprzednio prototypów wyposażenia wnętrz.

W efekcie powstało wiele unikatowych mebli, jak np. „Daybed”, autorstwa Tomka 
Rygalika. „Daybed” to fotel, którego różne konfiguracje umożliwiają zmianę pozycji 
odpoczynku, a zupełne rozłożenie zamienia fotel w pełnowymiarowe łóżko. Oscar 
Magnus Narud zaprojektował z kolei „Ławkę Klin”, wykorzystującą bardzo prostą  
i tradycyjną, a zarazem skuteczną metodę montażu na zasadzie klinowania. 
Powstały też stoły, krzesła, regały, a nawet zestaw naczyń stworzonych z naturalnych 
materiałów, przy zachowaniu technologii produkcji masowej. 

Zwieńczeniem projektu była wystawa wyprodukowanych mebli, które można było 
oglądać od 1 do 31 października 2010 roku w Centrum Sztuki Współczesnej. Obejrzało 
ją prawie 2 tys. zwiedzających. Po zakończeniu wystawy obiekty znalazły miejsce  
w przestrzeniach rezydencyjnych i służą rezydentom obu programów.

alternatywne strategie projektowania
Beneficjent: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Partnerstwo z Darczyńcami: Nordic Artists’ Center w Dale, Norwegia
Grant: 195 905 euro

DAYBED, AUTOR TOMEK RYGALIK
Fotel, który pozwala wygodnie kontemplować każdy moment. Różne konfiguracje umożliwiają  
zmianę pozycji odpoczynku, a zupełne rozłożenie zamienia fotel w pełnowymiarowe łóżko.   
DAYBED, BY TOMEK RYGALIK 
An armchair allowing to enjoy every moment of relaxation. It can be assembled in various  
ways in order to change the position of rest, it can even take the form of a regular bed. 
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SPLIT, AUTOR PAWEŁ JASIEWICZ
Split to komplet mebli, na który składają się krzesła, stół, wieszak i lampa. Wszystkie elementy zestawu  
zbudowane są na bazie jednego charakterystycznego elementu: naciętej i rozgiętej kantówki.   
SPLIT, BY PAWEŁ JASIEWICZ 
Split is a set of furniture including chairs, a table, a hanger and a lamp. All the elements of the set  
are based on one characteristic element: cut and bent out square timber. 

WężE, AUTOR OLA MIRECKA
Węże to zachęcający do zabawy zestaw dziwnych form, wykonany z rur tapicerowanych dzianiną.   
WężE (SNAKES), BY OLA MIRECKA 
Węże is a playful set of peculiar forms made of pipes covered with knitwear.

Wystawa wyprodukowanych mebli, 1 - 31 października 2010 r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.    
Exhibition of the produced furniture, 1 - 31 October 2010, Centre for Contemporary Art in Warsaw. 

FOT. RAFAŁ SIDERSKI FOTOGRAF.
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Is it possible nowadays to produce durable objects rooted in specific contexts and tradition?  
Do the contemporary living and economic models enable the creation of conscious, long-
lasting designs? Can the surrounding objects grow old together with people and still perform 
its functions? Is the global design contradictory to the one that is more culture-specific? Is there 
an alternative in design and production? These are some of the questions that the participants 
of the ”Rooted Design for Routed Living. Alternative design strategies” project attempted to 
answer. 

Two-year artistic project was based on the cooperation between Polish and Norwegian 
designers. Its aim was to develop prototype equipment for the artist’s workshops used in study 
programmes implemented by the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw and 
the Nordic Artists’ Centre in Dale in Norway. 

As part of the project, Polish and Norwegian designers were looking for possible solutions for 
the workshop. During the project, the designers visited both locations. Becoming residents, the 
artists could learn about their specific character as these two institutions carry out their residency 
programmes in different environments. The Nordic Artists’ Centre in Dale is situated in a rural 
area on the west coast of Norway while the A-I-R Laboratory is located in an European metropolis. 

Many contemporary artists spend a lot of time travelling between exhibitions, projects venues 
and orders. The life of wandering prevents the artists from putting down roots in a place. 
Consequently, in terms of interior design, places of their stay are often described as being 
persistently too pragmatic. Therefore, the project group developed facilities that, based on the 
analysis of the material culture of both countries, would be universal and, at the same time 
embedded in tradition in order to meet the needs of artists-in-residence.

During four residential visits organised in Warsaw and in Dale in 2009, Polish and Norwegian 
designers learnt about the needs of artists for whom they were supposed to design furniture.  
At the same time, they investigated culture and material tradition of both countries visiting many 
factories, heritage parks and museums. From January to June 2010, the project participants were 
involved in the production of previously designed prototypes of equipment.

As a result, many unique pieces of furniture were crafted, e.g. ”Daybed” by Tomek Rygalik. 
”Daybed” is an armchair that can be assembled in various ways in order to change the position 
of rest which can even take the form of a regular bed. Oscar Magnus Narud designed ”Dead 
Wedge Bench” using a very simple, traditional and effective method of assembly – wedging. 
Moreover, tables, chairs, bookstands and even dish sets made of natural materials were created 
applying the principles of mass production. 

The exhibition of the produced furniture held on October 1-31, 2010 in the Centre for Contemporary 
Art concluded the project. There were almost 2 thousand visitors. When the exhibition was closed 
the furniture was transported to the workshops to serve the residents of both programmes.

alternative design strategies
Beneficiary: Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle

Partnership with Donor Countries: Nordic Artists’ Center in Dale, Norway
Grant: EUR 195,905

REGAŁ, AUTOR OSCAR MAGNUS NARUD
Drewniana rama w kształcie litery „A” w połączeniu z półkami z giętego metalu tworzy stabilną  
konstrukcję bez potrzeby używania jakichkolwiek mocowań. Półki wsuwa się do góry pomiędzy  
ramy, aż wejdą w przeznaczone dla siebie miejsce i zaklinują się, usztywniając konstrukcję.   
SHIP-SHAPED SHELVES, BY OSCAR MAGNUS NARUD 
Wooden A-frame combined with folded metal shelf units makes a secure structure without the need  
for any fixings. The shelving units slide on to the two frames until they drop to a level where they  
wedge tight; thus securing a rigid structure.

RELIKT, AUTOR JAKUB SZCZęSNY
Fotel / szezlong / podnóżek wyraża związek między pojęciami natury i wygody.
Obiekt pozwala na integrację z krajobrazem, być może nawet zniknięcie w nim.   
RELIC, BY JAKUB SZCZęSNY 
An armchair / a chaise longue / a footstool expresses the connection between  
the concepts of nature and comfort. This piece of furniture can be integrated  
into or even disappear in the landscape.

STóŁ MAGNETYCZNY, AUTOR AMY HUNTING
Ideą było stworzenie stołu, który funkcjonuje zarówno jako stolik kawowy, stół do jadalni, a także  
stół do pracy. Gdy nie jest wykorzystywany, wydłużone nogi stołu chowają się w otworach w nogach  
stolika kawowego. Dzięki temu można łatwo zmieniać wysokość mebla.    
MAGNET TABLE, BY AMY HUNTING 
The idea was to create a table that is a coffee table, a dining table and a working table at the same  
time. If not used, the extended legs of the table are hidden in the legs of a coffee table. Thereby,  
it is easy to change its height. 
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Wysokie standardy w edukacji i badaniach naukowych są kluczowe do 
zapewnienia wykwalifikowanej siły roboczej oraz innowacyjnej i twórczej 
gospodarki. Sprzyjać temu ma poszerzenie bazy wiedzy, rozwój metod 

mających najlepsze zastosowanie w praktyce oraz transfer innowacyjnego podejścia 
w edukacji, szkoleniach i badaniach naukowych. Nie bez znaczenia jest też promo-
wanie współpracy i partnerstw pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i badawczymi. 
Realizacji tych celów służyły komponenty Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, 
wspierające współpracę instytucjonalną i rozwój polskich uczelni. 

Przykładowo Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej wykorzystał pieniądze 
norweskie i EOG do aktualizacji oferty dydaktycznej oraz dostosowania metodyki 
nauczania do nowych tendencji w obszarze informatyki. Z kolei, Wydział Inżynierii 
Lądowej zrealizował projekt mający na celu opracowanie kursów „Ekonomia  
i zarządzanie finansami w budownictwie” oraz „Zarządzanie budową” w systemie 
nauczania na odległość. Inna warszawska uczelnia – Akademia Sztuk Pięknych  
– zrealizowała projekt dotyczący modernizacji struktury Wydziału Wzornictwa Prze-
mysłowego. W ramach projektu powołano nową specjalizację – projektowanie mody. 

Duża liczba projektów koncentrowała się na przygotowaniu polskich uczelni do 
przyjmowania studentów zagranicznych. Przykładowo, Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy zrealizował projekt „Internacjonalizacja dla wszystkich”, 
mający na celu zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów i poprawę 
sprawności organizacyjnej. W tym celu powołano Centre of International Studies. 
Stworzono też procedury regulujące zasady studiowania zagranicznych studentów. 

Równie ważnym komponentem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego był 
rozwój i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi wszystkich 
szczebli. Przykładowo, Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy 
nawiązał współpracę ze szkołą w Höfn w Islandii. Dzięki temu, uczniowie mieli szansę 
odwiedzić się wzajemnie w Islandii i w Polsce. Podczas wizyty w Islandii młodzież  
z Dębicy przyglądała się jak wyglądają tamtejsze lekcje, zwiedzała ciekawe miejsca  
i miała za zadanie zorganizowanie „Dnia polskiego”. 

Zacieśnianiu współpracy służyło też prowadzenie badań i analiz nad zdefiniowanym 
zagadnieniem. Przykładowo naukowcy z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz 
z Centrum Badań Behawioralnych Uniwersytetu w Stavanger w Norwegii przepro-
wadzili badania nad problematyką przemocy rówieśniczej dotyczącej młodych ludzi  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Z kolei, projekt „Razem w muzyce” obejmował współpracę pomiędzy Akademią 
Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu a Tónlistarskólinn í Reykjavík w Islandii. 
Współpraca dotyczyła organizacji kursów fletowych, wykładów poświęconych muzyce 
obu krajów oraz koncertów. Kluczowym punktem projektu było wydanie płyty CD, 
zawierającej fletową muzykę polską i islandzką.

Zrealizowane projekty służyły podniesieniu jakości prowadzonych zajęć dydaktycz-
nych na uczelniach, a także umożliwiły współpracę młodzieży na arenie między-
narodowej. Działania te przekładają się na jakość wykształcenia i umiejętności 
absolwentów oraz zwiększają ich szanse na znalezienie ofert na rynku pracy.

współpraca międzynarodowa 
i rozwój uczelni

Projekt Razem w muzyce obejmował współpracę pomiędzy Akademią Muzyczną  
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu a Tónlistarskólinn í Reykjavík w Islandii. Efektem  
realizacji projektu jest płyta CD, zawierająca fletową muzykę polską i islandzką.   
The project Together in Music involved cooperation between the Musical School of  
I. J. Paderewski in Poznań and Tónlistarskólinn í Reykjavík, Iceland. As a result of  
the project, a CD with Polish and Icelandic flute music was recorded.
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High standards in education and research are crucial to train highly qualified workforce and 
develop innovative and creative economy. Expanding the knowledge base, developing most 
applicable methods of work and transferring innovative approaches in education and training 
facilitate the achievement of the abovementioned standards. Promoting cooperation and 
partnerships between educational and research institutions is also vital. Components of the 
Scholarship and Training Fund supported institutional cooperation and the development of 
Polish higher education institutions served achieving these goals. 

For example, the Information Technology Institute of the Warsaw Technical University used 
the EEA and Norway grants to update the educational offer and adjust teaching methodology 
to new trends in the IT area. Moreover, the Department of Land Engineering implemented 
a project aimed at preparing a course in the “Economy and Financial Management in the 
Construction Sector” and “Construction Management” in a distant-learning system. One of 
the other Warsaw’s universities – the Academy of Fine Arts – implemented a project for the 
modernisation of the structure of the Department of Industrial Design. A new specialisation  
– fashion design – was opened within the project. 

A large number of projects focused on preparing Polish universities for the reception of foreign 
students. For example, the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz implemented 
a project entitled “Internationalisation for Everyone” aiming to enhance international mobility 
among students and organisational capacities. For these purposes, the Centre of International 
Studies was opened. Procedures regulating the rules of accepting foreign students were also 
established. 

An equally important component of the Scholarship and Training Fund was concerned with 
developing and strengthening cooperation between educational institutions at all levels. For 
example, the 2nd School Complex of Eugeniusz Kwiatkowski in Dębica engaged in cooperation 
with a school in Höfn, Iceland. Thanks to this, Polish students had a chance to visit their 
colleagues in Iceland and vice-versa. During visits to Iceland, the teenagers from Dębica could 
see what lessons in Iceland look like, visited interesting places and received a task to organise 
a “Polish day”. 

Research into and analysis of the defined issue also helped to facilitate cooperation. For example, 
scientists from the Pedagogical Academy in Łódź and the Centre for Behavioural Research of the 
University of Stavanger, Norway, carried out a research on peer violence among persons with 
special educational needs. 

The project “Together in Music” was concerned with cooperation between the Musical School of 
I.J. Paderewski in Poznań and Tónlistarskólinn í Reykjavík, Iceland. The cooperation resulted in 
organising flute playing courses, lectures devoted to music of the both countries and concerts. 
The key point of the project was the release of a CD with Polish and Icelandic flute music.

The implemented projects help to enhance the quality of university education and facilitate the 
cooperation among young people on the international arena. Such actions also translate into 
new skills acquired by graduates and their increased chances on the labour market.

international cooperation 
and development of universities

Redukcja przemocy szkolnej – projekt badawczy, zrealizowany przez naukowców z Wyższej Szkoły Pedagogicznej  
w Łodzi oraz Centrum Badań Behawioralnych Uniwersytetu w Stavanger w Norwegii. W ramach projektu  
przeprowadzono badania nad zjawiskiem przemocy, dotyczącej młodych ludzi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
Reduction of violence in school – a research project implemented by the Pedagogical Academy  
in Łódź in cooperation with the Centre for Behavioural Research of the University of Stavanger, Norway. The project  
aimed at conducting research on the phenomenon of violence concerning young people with special educational needs.

ICE-PO – Iceland-Poland – młodzi ludzie na rzecz porozumienia między narodami, projekt partnerski Zespołu  
Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy i Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu w Höfn w Islandii.  
Dzięki projektowi uczniowie mieli szansę odwiedzić się wzajemnie w Islandii i w Polsce.  
ICE-PO – Iceland-Poland – young people promoting the understanding between the nations – a partnership project  
of the 2nd School Complex of Eugeniusz Kwiatkowski in Dębica and Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu in Höfn,  
Iceland. Thanks to the project, Polish students had a chance to visit their colleagues in Iceland and vice-versa.
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Lepsza znajomość języka, rozwój osobisty i wzrost kompetencji to najważniejsze 
korzyści wymieniane przez osoby, które skorzystały z programów mobilnościo-
wych. I choć, wymiana jest najczęściej kojarzona ze studentami, to idea pozyski-

wania wiedzy i kompetencji za granicą zdobyła też zwolenników wśród doktorantów 
i pracowników sektora edukacji. 

Dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej zwiększyły się nasze możliwości wyjazdowe. 
Ustanowiony w ramach środków norweskich i EOG, Fundusz Stypendialny i Szkole-
niowy uzupełnił wiele działań realizowanych w ramach programów unijnych. Umoż-
liwił m.in. finansowanie wymiany studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską 
a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Wysokość stypendiów była bardzo atrakcyjna, 
stąd duże zainteresowanie tego typu grantami. Do połowy 2011 roku doszło do 524 
wymian studentów oraz 640 wymian pracowników uczelni. Liczby te przekraczają 
wskaźniki osiągane w programie Sokrates-Erasmus przed uruchomieniem Funduszu. 
Najwięcej osób wyjechało do Norwegii, gdzie najczęściej odwiedzanymi uczelniami 
były: Diakonhjemmet University College, University of Oslo, University of Tromso,  
a także Oslo University College. Nie zabrakło jednak chętnych, którzy przyjechali do 
Polski. 

Ze stypendiów skorzystali też doktoranci i młodzi naukowcy. Celem ich wyjazdów 
było prowadzenie badań naukowych w zagranicznych instytucjach badawczych. 
W sumie wyjechało 129 osób. Przykładowo, pan Adam Nawrot, wówczas jeszcze 
doktorant Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w ramach projektu „Bilans 
energetyczny zlewni małych lodowców Arktyki”, przeprowadził badania lodowców 
Ariebreen, Elsabreen oraz Svenbreen. Z kolei, pani Ilona Biernacka-Ligięza dokonała 

charakterystyki systemu lokalnych mediów norweskich. Projekt badawczy miał na 
celu przybliżenie problematyki komunikowania lokalnego i możliwości jego wykorzy-
stania. Pani Renacie Mieńkowskiej-Norkiene stypendium pozwoliło, z kolei, na analizę 
porównawczą Liechtensteinu z państwami bałtyckimi. Stypendystka przyglądała 
się sposobom zarządzania krajem i koordynowania przynależności państwa do 
międzynarodowych organizacji i sojuszy, a także wdrażania ustrojowych i prawnych 
rozwiązań wzmacniających państwowość niewielkich demokracji. 

Dla pracowników sektora edukacji przewidziano z kolei wizyty studyjne. W tego 
rodzaju wyjazdach mogli uczestniczyć przedstawiciele każdego poziomu kształcenia. 
Przykładowo pan Łukasz Wolny, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Mysłowicach, 
wziął udział w wizycie studyjnej w Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar w Islandii. Jak sam 
stwierdził, jest to „bardzo inna szkoła”. Poziom stresu: zero, wszyscy ze wszystkimi po 
imieniu, bardzo dużo zajęć praktycznych i ruchowych. Zajęcia w łączonych klasach, ale 
prowadzone przez kilku nauczycieli. Po powrocie, nauczyciel stara się wcielić w życie 
zdobyte doświadczenia. Rezultatem jest więcej luzu na zajęciach, mniej siedzenia  
w ławkach, mniej formalnego oceniania, ciekawsze godziny wychowawcze. W sumie, 
oprócz pana Łukasza Wolnego stypendium na podobne wizyty studyjne otrzymało 
jeszcze 40 osób. 

Mobilność studentów, młodych naukowców i pracowników sektora edukacji jest 
istotna dla jakości kształcenia w Polsce. Osoby powracające z wyjazdu wprowadzają 
„nową jakość” i sprawiają, że uczelnie i szkoły łatwiej dostrzegają obszary wyma-
gające usprawnienia. Tym bardziej cieszy zatem fakt, że chętnych na wyjazdy nie 
brakuje.

moda na mobilność      
 stypendia, projekty badawcze, wizyty studyjne

Bilans energetyczny zlewni małych lodowców Arktyki, projekt badawczy zrealizowany przez  
pana Adama Nawrota, wówczas jeszcze doktoranta Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.   
Energy balance of the catchment areas of small glaciers in the Arctic, a research project carried out  
by Mr. Adam Nawrot, at that time a doctoral student at the University of Adam Mickiewicz in Poznań.

122 123



FUNDUSZ STYPENDIALNY I  SZKOLENIOWYSCHOLARSHIP  AND TRAIN ING FUND

Stypendyści Funduszu - studenci i młodzi naukowcy.
Ich doświadczenia i przeżycia zostały utrwalone na zdjęciach.   
Winners of scholarships - students and young researchers.
Their experiences have been captured in photographs.
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FUNDUSZ STYPENDIALNY I  SZKOLENIOWYSCHOLARSHIP  AND TRAIN ING FUND

Better knowledge of a foreign language, personal development and improved competences 
– these are the main benefits enumerated by the participants in the mobility programmes. 
Even though the exchange programmes are most often associated with students, the idea of 
acquiring knowledge and competences abroad became very popular among doctoral students 
and employees in the educational sector.

Thanks to Poland’s accession to the European Union, our possibilities to travel increased 
considerably. The Scholarship and Training Fund, established within the Norwegian and  EEA 
funds, complemented many actions carried out within the framework of the EU programmes. 
It allowed for financing exchange visits of students and university employees between Poland, 
Iceland, Liechtenstein, and Norway. The size of scholarships was relatively high which attracted 
,much interest in the grants. Up until mid 2011, 524 student exchange and 640 university 
employees exchange visits took place. Those numbers exceed the results achieved by the 
Erasmus Programme before the Fund was launched. The highest numbers of students travelled 
to Norway, where the most popular universities were: the Diakonhjemmet University College, 
University of Oslo, University of Tromso, and Oslo University College. There were also many 
people who came to Poland.

Many doctoral students and young scientists benefited from the scholarships. The objective of 
their stay abroad was to carry out research in foreign research institutes. In total, 129 such visits 
took place. For example, Mr Adam Nawrot, at that time a doctoral student at the University of 
Adam Mickiewicz in Poznań, under the project ”Energy balance of the catchment areas of small 
glaciers in the Arctic” carried out a research on the glaciers: Ariebreen, Elsabreen and Svenbreen. 
Ms Ilona Biernacka-Ligięza described the system of local Norwegian media. The research project 
aimed at familiarising people with the problem of local communication and the possibilities of 
putting it into use. Thanks to the scholarship, Ms Renata Mieńkowska-Norkiene had a chance to 
carry out comparative analysis of Liechtenstein and the Baltic states. She observed the methods 
of governing the country and coordinating the state membership in international organizations 
and alliances as well as implementing political and legal solutions aiming at reinforcing the 
statehood of small democracies.

On the other hand, study visits were offered for employees in the educational sector. 
Representatives of different levels of education could participate. For example, Mr Łukasz Wolny, 
a teacher in the Elementary School no. 5 in Mysłowice, took part in a study visit to Grunnskóli 
Fáskrúðsfjarðar, Iceland. As he puts it: ”It is a totally different school”. The stress level is zero, 
people address each other by their first names, there are lots of practical and sports classes. 
Classes are often conducted in joint groups, but are hosted by several teachers. After returning 
from the visit, the teacher is trying to put his new experience into practice. As a result, his classes 
are now more relaxed, students spend less time behind their desks, there is less formal grading 
and tutor time periods are more interesting. Apart from Mr Łukasz Wolny, a total of 40 other 
people received scholarships for similar study visits.

Mobility of young students, scientists and employees in the educational sector is crucial for 
better quality of education in Poland. People returning from such study visits introduce ”a new 
quality” to their work and help schools and universities to see more clearly the areas where 
improvement is necessary. The fact that so many people are willing to take part in such visits is 
all the more rejoicing.

mobility in vogue
 scholarships, research projects, study visits

FOT. JAKUB NIEWIńSKI
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