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Sprawozdanie z działalności 

Fundacji na rzecz Collegium Polonicum 

za rok 2006 
 
I Opis organizacji 

 

1) Nazwa organizacji: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum  

2) Adres: ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice 

➢ Data wpisu w KRS: 18 grudnia 2002 

➢ Numer KRS: 0000143477 

➢ Numer REGON: 211 249 064 

➢ Imiona i nazwiska członków rady wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym: 

Stanisław Lorenc – Przewodniczący 

Gesine Schwan –v-ce Przewodnicząca 

Ryszard Bodziacki - członek 

Jacek Robak - członek 

     Dominik Oramus - członek 
 
6) Imiona i nazwiska członków zarządu wg aktualnego wpisu w rejestrze 
sądowym: 

Krzysztof Wojciechowski – Prezes Zarządu 

Dariusz Patoleta – Członek Zarządu 

     Krzysztof Brosz – Członek Zarządu 

Cezary Trosiak – Członek  Zarządu 

 
➢ Pracownicy i współpracownicy: 

➢ pracownicy: 

- Kaźmierczak Błażej 

- Marycki Maciej 

- Mazurek Wioletta 

- Patoleta Dariusz 

- Stawski Mariusz 
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➢ współpracownicy: 

- Abraham-Difenbach Magdalena, Baran-Kaliciak Joanna, Barszczewska Monika, 

Basińska Barbara, Becker Katrin, Bednarek Grzegorz, Berezińska Agata, Bielańczyk 

Tomasz, Bielawska Agnieszka, Bielewicz-Polakowska Ewa, Błażejewski Przemysław,  

Brosz Krzysztof, Brzoskowski Sebastian, Budniak Aleksanda, Bujalska Ewa, Bujalska 

Magdalena, Bujalski Michał, Byczkowska Teresa, Cieśluk Bartłomiej, Ciszak Tomasz, 

Cor Sylwia, Czerneńko Adam, Cześnin Marek, Debis Jacek, Drahaiewa-Turowska 

Svitlana, Dreszer Karolina, Dymny Lucas, Gajewska Grażyna, Gambuś Jolanta, 

Gawędka Marlena, Glapa Jakub, Gluziński Artur, Golubski Wojciech, Grabowska 

Katarzyna, Groblica Sylwia, Hawro Mirosława, Henciński Tomasz, Hensler Marta, 

Horst Muller, Jadczak Justyna, Jagielski Jan, Jakubiuk Małgorzata, Janiak Marta, 

Janchuta Urszula, Jurusz Arkadiusz, Kamiński Łukasz, Kapler Astryd, Karmanowic 

Dejan, Kłodnicki Marek, Kowalski Marcin, Kowalski Rafał, Kozłowska Alina, 

Kozłowski Tomasz, Kreutfeld Torsten, Krysiak Marzanna, Kubiczek Radosław, 

Kułakowska-Turek Dorota, Kusz Maciej, Lachowicz Karolina, Lendzion Sylwia, 

Lorkowski Piotr, Matyszkiewicz Wiesława, Małek Zofia, Małyszek Sławomir, 

Marcinkowski Sławomir, Nowak Piotr, Paluszek Agata, Pechta Jarosław, Pietrzak 

Magdalena, Półrolniczak Łukasz, Prażanowska Anna, Rzeźnik Joanna, Sławińska-

Jakuszewicz Małgorzata, Słodownik Marzena, Sobocińska Anna, Sobocińska Sylwia, 

Szalpuk Magdalena, Szmidt Irmina, Ślusarczyk Adam, Świątek Jarosław, Tabaka 

Arkadiusz, Trosiak Cezary, Tuchajska Joanna, Ustrzycki Marcin, Weiss Konrad, 

Wencel Ewa, Wierchowicz Natasza, Wojciechowska Monika, Wojciechowski 

Krzysztof, Ziomko Aleksandra, Zwierzchlewski Wojciech, Żywalewski Dariusz. 

 

➢ wolontariusze/praktykanci/stażyści: 

- Roksana Weber 

- Grzegorz Bukowski 

- Agnieszka Sisiarek 
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II Działalność statutowa 

Ogólna charakterystyka działalności Fundacji w roku 2006 

 

Fundacja w roku 2006 w sposób istotny rozwinęła działalność, z jednej strony 

kontynuując dotychczasowe jej formy, z drugiej strony wkraczając na nowe obszary.  

Kontynuowana była działalność gospodarcza (prowadzenie Szkoły Językowej, 

organizowanie kursów i szkoleń), prowadzenie programu My Life oraz programu 

wspierającego rozwój regionu. 

Jednocześnie Fundacja wkraczała na nowe tereny związane z edukacją, a dokładniej 

zaplanowano zajęcie się podnoszeniem poziomu edukacji w woj. lubuskim. W 2006 

roku złożony został wniosek o wartości 3,5 mln zł „Nowoczesna Edukacja - skuteczne 

wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim". Został on 

zaakceptowany i jest w realizacji od stycznia 2007 r.  

 

Wspieranie Collegium Polonicum 
 

Jednym z działań statutowych Fundacji jest wspieranie Collegium 

Polonicum. W tym celu Fundacja pomaga wydziałom, organizacjom społecznym, 

studenckim, działającym na Collegium Polonicum poprzez: 

➢ umożliwienie dostępu do bezpłatnych usług 

➢ wspieranie uczelnianych przedsięwzięć finansowanych 

➢ oferowanie opieki instytucjonalnej 

➢ organizacji wydarzeń związanych z Collegium Polonicum np. pomoc w złożeniu 

projektu 

➢ coroczne przeznaczanie środków finansowych, które później mogą być 

przeznaczone na remont, wyposażenie i rozwój Collegium Polonicum  

W 2006 r. Fundacja wspierała: 

• Biuro Porad Prawnych (pomoc w złożeniu projektu) 

• Prowadzenie Archiwum Karla Dedeciusa (opieka archiwistyczna) 

• Fundację Dobro Kultury (pomoc w prowadzeniu rachunkowości) 

• Organizację wystaw artystycznych w Collegium Polonicum (finansowanie 
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poczęstunków, wypożyczenie sprzętu) 

• Utrzymanie strony www.cp.edu.pl (sfinansowanie utrzymania domeny) 

• Organizowanie praktyk dla studentów Collegium Polonicum i EU Viadrina 

• Tworzenie miejsc pracy dla studentów Collegium Polonicum i EU Viadrina 

• sprawowanie opieki biurowej nad katedrami Viadriny 

• realizowamie umowy serwisowej z Viadriną na rzecz Collegium Polonicum i 

Europejskiego Centrum Naukowego 

• wspomaganie promocji Collegium Polonicum poprzez zakup koszulek z logo 

uczelni. 

Aby uniknąć bezpośredniego dotowania Uniwersytetu, Fundacja zdecydowała, iż 

najlepszą formą transferu środków będzie wynajmowanie infrastruktury 

Uniwersytetu pod imprezy Fundacji, swoją drogą stanowiące wzbogacenie oferty 

kształceniowej Collegium Polonicum. 

- w wymiarze finansowym:  

 

nr_dziennika  opis_dekretu obroty_dt 
9/1/2006 wynajem sali 2 767,50 zł 
9/1/2006 wynajem sali 608,85 zł 
11/2/2006 Utrzymanie domen CP 150,00 zł 
20/2/2006 za wynajem pokoju - akademiki 1 200,00 zł 
1/3/2006 wypoŜyczenie wystawy dla CP 40,98 zł 
18/5/2006 usługa gstronomiczna dla CP 90,00 zł 
11/6/2006 wynajem sali 8 340,00 zł 
11/6/2006 wynajem sali 1 834,80 zł 
13/6/2006 wynajem pokoju - akademiki 60,00 zł 
18/7/2006 mat.przem. dla CP 44,69 zł 
21/6/2006 wynajem sali 3 750,00 zł 
21/6/2006 wynajem sali 825,00 zł 
22/7/2006 wynajem sal 700,00 zł 
22/7/2006 wynajem sal 154,00 zł 
23/7/2006 wynajem sal 2 932,50 zł 
23/7/2006 wynajem sal 645,15 zł 
26/7/2006 wynajem sali 457,50 zł 
39/7/2006 wynajem sali 960,00 zł 
39/7/2006 wynajem sali 211,20 zł 
37/10/2006 Wynajem sali 3 843,00 zł 
37/11/2006 wynajem pokoju - akademiki 455,00 zł 
8/12/2006 wynajem sal 2 873,10 zł 
8/12/2006 koszulki-reprezentacja CP 247,00 zł 

SUMA 33 190,27 zł  
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III Działalność projektowa 

W ramach działalności projektowej realizowane były dwa duże programy: My Life 
oraz Rozwój lokalny.  
 

Program My Life: 

W roku 2006 Fundacja realizowała w dalszym ciągu transgraniczną ideę My Life 

polegającą na propagowaniu kultury opowieści biograficznej oraz obcowania z 

biografiami. Idea ta jest osią organizacyjną pracy z seniorami. W ramach tych działań 

prowadzono rutynowe prace nad rozszerzeniem Archiwum Losów Ludzkich (w tej 

chwili ok. 900 biografii), tudzież realizowano projekty nadające idei My Life 

konkretny, regionalny kształt.  

W sferze projektów ukończono dwa projekty rozpoczęte w 2005 roku oraz rozpoczęto 

dwa projekty dalsze. Oprócz tego Fundacja była partnerem stowarzyszenia „My Life- 

Erzahlte Zeitgeschichte”, z Frankfurtu nad Odrą, przy realizacji jego projektów. 

 

Projekty kończone w roku 2006: 

Projekt: „Z wrogów przyjaciele - edycja druga„ 

Czas trwania: październik 2005 - marzec 2006  

Grantodawca: Fundacja ,,Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość"  

Wartość dotacji: 3,5 tys. euro    

Zasięg projektu: ogólnokrajowy  

Cel: spisywanie życiorysów Polaków i Niemców, którzy w trakcie swego życia przeszli 

ewolucję postawy wobec sąsiada z wrogiej ku przyjacielskiej, zawiązywanie kontaktów 

między polskimi i niemieckimi seniorami 

Koordynator: Anna Salamoniak  

   

Partnerzy: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum  
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 Działania w ramach projektu:  

  - promocja projektu w mediach    

- szkolenie osób zainteresowanych przeprowadzeniem wywiadów biograficznych 

(20 osób)    

- rekrutacja uczestników wywiadów    

- przeprowadzanie 20 wywiadów biograficznych po stronie polskiej i 

niemieckiej.    

Efekty: 

- przeszkolona grupa interviewerów 

- 20 wydanych życiorysów umieszczonych w Archiwum Losów Ludzkich 

- promocja współpracy polskich i niemieckich seniorów w mediach 

- konferencja popularnonaukowa na temat kultury opowieści biograficznej 

 

Projekt „Młodzież pyta dziadków” 

 

Czas trwania: październik 2005 – marzec 2006 

Grantodawca: Euroregion pro Europa Viadrina 

Koszt projektu: 15 tys. euro 

Zasięg projektu: regionalny 

Cel: spisywanie życiorysów przedstawicieli najstarszego pokolenia przez młodzież, 

generację wnuków 

Koordynator: Karina Zabielska 

Partnerzy: Stowarzyszenie "My Life - erzählte Zeitgeschichte e.V." 

Działania w ramach projektu: 

- promocja projektu w mediach, 

- szkolenie dla młodzieży zainteresowanej przeprowadzaniem wywiadów (40 

osób), 
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- rekrutacja uczestników, 

- przeprowadzenie 20 wywiadów biograficznych po stronie polskiej i niemieckiej, 

   - obróbka życiorysów. 

Efekty: 

- przeszkolona grupa interviewerów 

- 20 wydanych życiorysów umieszczonych w Archiwum Losów Ludzkich 

- impreza zbliżająca seniorów polskich i niemieckich oraz młodzież, propagująca 

kulturę obcowania  z biografiami, 

 

Projekty realizowane na przełomie roku 2006 i 2007: 

 

Projekt: „Old& Young – wzajemna inicjatywa” 

 

Czas realizacji: październik 2006 – lipiec 2007 

Grantodawca: Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

Koszt projektu:  

- całkowity koszt: 34 855 PLN 

- dofinansowanie z Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce : 29 835 

PLN 

Zasięg projektu: powiat słubicki 

Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja seniorów oraz wzmocnienie więzi 

międzypokoleniowej poprzez wzajemną naukę i wymianę doświadczeń.  

Koordynator: Anna Prażanowska 

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie My Life „Erzahlte Zeitgeschichte“ 

Działania w ramach projektu: 

- szkolenia z zakresu prowadzenia wywiadów biograficznych dla młodzieży 
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- wieczorki dla seniorów 

- szkolenia z informatyki dla seniorów  

- nagranie i wydanie 30 biografii 

- wystawa zdjęć 

- konkurs na własnoręczne napisanie biografii 

 

W ramach projektu opracowane i wydane zostały materiały promocyjne: ulotka i 

plakat. 

 

Efekty: 

- około 40 – 50 uczestników projektu 

- dwa warsztaty z profesjonalnego nagrywania biografii (12 godzin), w których 

weźmie udział około 15 - 20 młodych ludzi oraz podobna liczba seniorów 

- dwa szkolenia dla seniorów (około 30 – 40 osób aktywnie biorących udział w 

szkoleniu lub jego realizacji, zarówno osoby starsze, jak i młodzież) 

- około 1500 ulotek promujących projekt, rozdawanych w szkołach, na uczelni, innych 

miejscach publicznych 

- logo projektu 

- zorganizowanie wystawy podsumowującej projekt (około 50 zdjęć, fragmenty 15 

biografii itp.) 

- 20 nagranych, spisanych, opracowanych stylistycznie i wydanych w formie albumu 

wywiadów biograficznych. 

 

Projekt: „Biografe” 

 

Czas realizacji: wrzesień 2006 – sierpień 2007 

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Koszt projektu:  

- całkowity koszt: 80 398 PLN 

- dofinansowanie z FIO: 72 000 PLN 

Zasięg projektu: powiat słubicki 
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Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja seniorów oraz wzmocnienie więzi 

międzypokoleniowej w środowisku regionalnym.  

Koordynator: Monika Barszczewska 

Partnerzy projektu: Polsko-Niemiecka Akademia Seniorów, Uniwersytety III 

Wieku 

Działania w ramach projektu: 

-powstanie cafeterii „Biografe” 

- szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów biograficznych dla młodzieży 

- pięć wieczorków tematycznych dla seniorów 

- szkolenia informatyczne dla seniorów  

- szkolenie z zakresu samodzielnego umieszczania biografii na portalu internetowym 

- warsztat fotograficzny dla seniorów 

- nagranie i wydanie 30 biografii 

- wydanie albumu zbiorowego „Lubuscy seniorzy” 

- wystawa zdjęć „Moje życie codzienne” 

- konkurs na własnoręczne napisanie biografii 

 

W ramach projektu opracowane i wydane zostały materiały promocyjne: ulotki i 

plakaty.  

 

Efekty: 

- około 30 seniorów weźmie udział w warsztatach i szkoleniach 

- 30 przeprowadzonych i spisanych wywiadów biograficznych, zbieranych w 

Archiwum Ludzkich Losów w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum 

- Praca zbiorowa: „Lubuscy Seniorzy”, przybliżająca wiedzę o starszych mieszkańcach 

regionu i ich problemach 

- Portal internetowy dla seniorów umożliwiający im opisywanie swego życia i 

wzmacniający ich poczucie przynależności społecznej. 

- Wystawa zdjęć: „Moje życie codzienne”- ok. 30 zdjęć dużego formatu. 

- Młodzież aktywnie zaangażowana w projekt – 30 osób 

- Dwa konkursy 

- Pięć wieczorków 
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Informacja o projekcie po stronie niemieckiej: 

 

 Projekt „Brucke zwischen zwei Generationen” dostał dofinansowanie w kwocie 5.000 

euro. Celem projektu było stworzenie pomostu między pokoleniami, poprzez nagranie 

i wydanie 20 niemieckich życiorysów. Dodatkowo przeprowadzono szkolenia z 

zakresu profesjonalnego wywiadu biograficznego, w których udział wzięła grupa 

młodych ludzi z Frankfurtu nad Odrą i okolic.  

 

 

Program Rozwój Lokalny 

 
Istotą programu rozwoju lokalnego jest pomoc mieszkańcom północnej części 

województwa lubuskiego w podejmowaniu różnorakich działań i realizacji planów. 

Fundacja chce polepszyć sytuację mieszkańców  

oraz miejsce, w którym żyją. Celem Fundacji jest budzenie w  mieszkańcach 

aktywności oraz poczucia odpowiedzialności za swój region. Fundacja chce uczyć ich 

samodzielności, odpowiedzialności, niezależności. Efektem, który chce osiągnąć jest 

zwiększenie aktywności obywateli oraz skuteczne rozwiązanie problemów 

społecznych. 

Fundacji zależy, aby każda inicjatywa mieszkańców oparta była na solidnych 

podstawach i osiągnęła sukces. Dlatego pomaga ona nazwać  problemy i dobrze 

zaplanować ich rozwiązanie, jak również wspomaga poszukiwania środków dla ich 

realizacji. 

 
 

Projekt „Słubfurckie weekendy” 

 
Czas trwania: sierpień 2005 – styczeń 2006 

Grantodawca: Fundacja Stefana Batorego ze środków Fundacji im. R. Boscha 

Miejsce realizacji: Słubice, Frankfurt n. Odrą 

Adresaci: mieszkańcy miast Słubic i Frankfurtu 

Kwota dotacji: 3 320 euro 

Cel projektu: 
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- Integracja społeczna i kulturowa mieszkańców Słubic i Frankfurtu 

- Rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi Słubic i Frankfurtu 

- Stworzenie mieszkańcom Słubic i Frankfurtu przestrzeni do wspólnych spotkań, 

rozwoju zainteresowań, nawiązania kontaktów. Tak, aby celem przekraczania granicy 

nie były tylko zakupy. 

Koordynator projektu: Tomasz Bielańczyk 

Partnerzy projektu: 

- Stowarzyszenie Słubfurt 

- Landschaftspflegeverband „Mittlere Oder” 

- Dom Kultury SMOK w Słubicach 

Działania w ramach projektu: 

- Wycieczka rowerowa po okolicach Słubic 

- Wycieczka rowerowa po okolicach Frankfurtu/O 

- Zwiedzanie miasta Słubfurt- wycieczka piesza 

- Wieczór kultury żydowskiej 

- Seminarium „Nasze życie jako sąsiadów we wspólnej Europie” 

- Wieczór filmowy” projekcja filmów polskich i niemieckich 

- Warsztaty muzyczne  

- Warsztaty tańca azteckiego 

- Warsztaty bębniarskie 

- warsztaty Aikido 

- warsztaty jogi 

Efekty projektu: 

- stworzenie nowej płaszczyzny kontaktów między mieszkańcami Słubic i Frankfurtu 

- ukazanie i wypromowanie lokalnych atrakcji turystycznych, możliwości spędzenia 

wolnego czasu  

- nawiązanie i zacieśnienie kontaktów między mieszkańcami Słubic i Frankfurtu 

- zorganizowanie 10 imprez kulturalnych 
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- wydanie 1000 polsko-niemieckich przewodników- baz danych na temat Słubic i 

Frankfurtu 

- 1000 wejść/ miesięcznie na stronę internetową 

- wydanie 500 polsko-niemieckich ulotek z trasami turystycznymi po Słubfurcie 

 
 

Projekt: "Wystawa: Janusz Korczak w zbiorach prof. 

Dauzenrotha".    

Czas realizacji: 01.09.2006  –  30.11.2006  

Grantodawca: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej  

Koszt projektu:  

- całkowity koszt: 20.917, 11 PLN 

- dofinansowanie z FWPN: 9.977, 86  

Zasięg projektu:  

- W otwarciu ekspozycji udział wzięła, znacznie większa od przewidzianej, liczba 

ponad 100 osób, głównie z Polski i Niemiec, lecz także i z innych państw. Znakomitą 

większość gości stanowili reprezentanci środowisk naukowych, wykładowcy 

akademiccy, przedstawiciele władz uniwersytetów, reprezentanci instytucji takich jak 

biblioteki naukowe, centra dokumentacyjne. W uroczystości udział wzięli 

przedstawiciele różnych dyscyplin: polscy i niemieccy slawiści, filolodzy polscy, 

germaniści, polscy i niemieccy literaturoznawcy, pedagodzy, historycy, 

przedstawiciele nauk medycznych oraz badacze z obszaru innych dziedzin, zajmujący 

się osobą i twórczością Janusza Korczaka. Większość zebranych to osoby o jasno 

określonym polsko-niemieckim, lub polsko-niemiecko-żydowskim profilu 

badawczym, wykazujące zaiteresowanie tą tematyką ze względów zawodowych, bądź 

aktywnie udzielające sie w tych srodowiskach społecznie. Prawie wszyscy zebrani byli 

więc doskonale przygotowani rzeczowo do udziału w uroczystościach. W imprezie 

wzięła udział duża liczba osób z regionu. 

- Projekt zgodnie z założeniami przybliża środowisku studentów, mieszkańcom 

Województwa Lubuskiego i Brandenburgii, naukowcom z i spoza obszaru 

nadgranicznego, odwiedzajacym Collegium Polonicum w Słubicach, dorobek 
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naukowy niemieckiego badacza, stanowi doskonałą reklamę dla pozyskanej wcześniej 

wielokulturowej spuścizny.  

 
Cel projektu: 

- Propagowanie, przybliżanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Niemiec 

poprzez prezentację dokumentów Korczakowskich zebranych przez niemieckiego 

profesora. Promocja działań o charakterze naukowym na obszarach wspólnych dla 

tychże dwóch kultur obu państw w ścisłym związku z nauką, literaturą, tradycją 

intelektualną środowisk żydowskich.  

- Upowszechnianie języków, języka niemieckiego w Polsce oraz polskiego w 

Niemczech, upowszechnianie literatur obu państw, edukacja historyczna, kulturowa 

narodów polskiego oraz niemieckiego, oparta także na  motywie żydowskim, 

stanowiącym w tym wypadku element łączący.  

- Budowa dalszych kontaktów naukowych między badaczami wywodzącymi się 

spośród tych trzech nacji. Integracja niemieckich, polskich i żydowskich badaczy, 

głównie z dziedzin humanistycznych. Zwrócenie uwagi badaczy na usytuowany nad 

Odrą zbiór Dauzenrotha, stanowiący doskonałą bazę dla specjalistów z obu stron 

granicy niemiecko-polskiej. Zainteresowanie problematyką polsko-niemiecko-

żydowską społeczności lokalnej. 

Koordynator: Błażej Kaźmierczak 

 Partnerzy projektu: Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet Europejski 

Viadrina, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. 

 Działania w ramach projektu: 

- Promocja projektu, mobilizacja środowiska 

- Budowa profesjonalnej wystawy o charakterze muzealnym.  

- Wydanie broszury okolicznościowej  

- Przygotowanie części konferencyjnej uroczystości otwarcia wystawy.  

- Przygotowanie części nieoficjalnej uroczystości otwarcia wystawy 
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Efekty:  

- Przybliżenie wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Niemiec, ukazanie wątku 

żydowskiego w obu kulturach. 

- Upowszechnianie języka niemieckiego w Polsce oraz polskiego w Niemczech, 

upowszechnianie literatur obu państw.  

- Edukacja historyczna, kulturowa narodów polskiego oraz niemieckiego. 

- Propagowanie humanitarnego przesłania Janusza Korczaka wśród Polaków i 

Niemców.  

- Stworzenie gruntu dla budowy dalszych kontaktów naukowych między polskimi i 

niemieckimi badaczami. 

-  Integracja polskich, niemieckich i żydowskich badaczy, głównie z dziedzin 

humanistycznych, przede wszystkim filologów i literaturoznawców.  

- Mobilizacja do dalszej dyskusji naukowej między Polakami, Niemcami oraz Żydami. 

Krok w procesie merytorycznych badań nad wspólnym polsko-niemiecko-żydowskim 

dziedzictwem kulturowym. 

- Zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zbiór Ericha Dauzenrotha. 

 

Projekt: „Taaaaki Room” 

 

Czas realizacji: wrzesień 2006 – lipiec 2007 

Grantodawca: Fundacja PZU 

Koszt projektu:  

- całkowity koszt: 31088 PLN 

- dofinansowanie z Fundacji PZU : 20000 PLN 

Zasięg projektu: gmina Słubice 

Cel projektu:  

- podniesienie standardów edukacyjnych i zwiększenie dostępu do edukacji na 

terenie miasta i gminy Słubice poprzez utworzenie w Collegium Polonicom 

świetlicy edukacyjnej 
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- podniesienie umiejętności i wiedzy środowiska nauczycieli w obszarze 

projektowym 

Koordynator: Marzena Słodownik 

Partnerzy projektu:  

- Fundacja na rzecz Collegium Polonicum  

- Collegium Polonicum  

- szkoły z terenu miasta i gminy Słubice 

Działania w ramach projektu: 

- budowanie i funkcjonowanie świetlicy edukacyjnej 

- organizacja i przeprowadzenie działań językowych i komputerowych dla dzieci i 

młodzieży 

- organizowanie imprez dla dzieci (Dzień Dziecka) 

- spotkania z ciekawymi ludźmi 

- pomoc w nauce dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych 

- przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli  

Efekty: 

- utworzenie w Collegium Polonicum świetlicy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 

- materiały promocyjne: 

    - druk 1000 ulotek 

    - druk 100 plakatów 

    - druk 1000 broszur podsumowujących projekt 

- utworzenie na stronie internetowej Fundacji poddomeny przedstawiającej ideę i 

pracę świetlicy 

- przeprowadzenie 300 godzin zajęć edukacyjnych dla 60 dzieci 

- przeprowadzenie 36 godzin zajęć warsztatowych dla 10 nauczycieli 

- nawiązanie trwałej współpracy ze szkołami na terenie miasta 
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Projekt: „Działaj lokalnie V” 

 
Czas realizacji: styczeń 2006 – listopad 2006 

Grantodawca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności 

Koszt projektu:  

- całkowite koszty: 48 500 PLN 

- dofinansowanie z ARF i PAFW: 30 000 PLN 

Zasięg projektu: powiat słubicki, sulęciński, gorzowski 

Cel projektu: Celem projektu jest aktywizowanie społeczności wokół rozwiązywania 

lokalnych problemów oraz pobudzenie aspiracji mieszkańców 

Koordynator: Monika Barszczewska 

Partnerzy projektu: samorządy lokalne 

Działania w ramach projektu: 

- pozyskiwanie dotacji od lokalnych samorządów 

- prezentacje na sesjach Rad Gmin 

- spotkania informacyjne w gminach 

- szkolenia w gminach 

- prowadzenie poradnictwa 

- ogłoszenie lokalnego konkursu na drobne projekty aktywizujące społeczność 

lokalną. Wnioskodawcami mogły być wszystkie podmioty działające w terenie: szkoły, 

kluby, urzędy, stowarzyszenia, a także osoby indywidualne. 

- ocena projektów – przyznanie dotacji 

- realizacja projektów 

- monitoring projektów 

 

Efekty:  

- 78 udzielonych konsultacji 

- 178 odbiorców szkoleń 
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- 3 spotkania informacyjne w siedzibach powiatów 

- 6 szkoleń z pisania projektów w gminach partnerskich 

- 42 nadesłane wnioski 

- 11 przyznanych dotacji 

- uroczysta impreza zamykająca, nagłaśniająca również przedsięwzięcie w mediach 

 

 

Projekt „Wolontariat studencki” 
 

Czas realizacji: 1 sierpień  – 31 grudzień 2006 

Grantodawca: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności 

Koszt projektu: 12385 PLN 

Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Cel projektu: Wolontariat studencki  promuje aktywne postawy wśród dzieci, 

młodzieży, studentów i pedagogów. Głównym celem programu jest wyrównywanie 

szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z miejscowości poniżej 20 tysięcy 

mieszkańców. Obecnie w programie uczestniczy ponad 70 wyższych uczelni, 2000 

studentów–wolontariuszy oraz 450 szkół podstawowych i gimnazjalnych.  

Koordynator: Karolina Dreszer 

Partnerzy projektu: 

-    brak 

Działania w ramach projektu:      

-       promocja programu Wolontariat Studencki oraz idei wolontariatu na 

terenie województwa lubuskiego: w szkołach oraz  na uczelniach wyższych 

-   pozyskiwanie uczestników głównie poprzez utrzymywanie bezpośredniego 

kontaktu ze środowiskiem akademickim, szkołami i lokalnym samorządem: 

pozyskiwanie studentów do prowadzenia projektów oraz szkół chętnych do 

udziału w projektach 

- przygotowanie studentów do działań w ramach Programu – w tym 

prowadzenie szkoleń z zasad Programu, podstaw metodyki prowadzenia 

zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem form 
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aktywizujących, udzielanie pomocy  i wsparcia merytorycznego dla 

studentów - wolontariuszy opracowujących propozycję programu 

edukacyjnego, przygotowujących konspekty zajęć  

- wspieranie działań wolontariuszy np. poprzez porady, udostępnienie biura, 

kserokopiarki, komputera, internetu, telefonu itp.  

-  udzielanie informacji osobom zainteresowanym Programem,  

-  informowanie lokalnych mediów o bieżących działaniach, akcjach 

promocyjnych  

i realizowanych projektach. 

Efekty: 

- 25 projektów zrealizowanych w ramach wolontariatu dla 25 grup dzieci i  

    młodzieży 

- 40 studentów skierowanych do pracy przy projektach jako wolontariusze 

- zorganizowanie zajęć dla ok. 720 dzieci 

 

Projekt „Noc Świętojańska” 
 

Czas realizacji: od  05 czerwca   do  31 lipca 2006 

Grantodawca: Euroregion Pro Europa Viadrina w ramach Interreg III A 

Koszt projektu: całkowity koszt 49 171,61 złotych, dotacja Interreg III A wynosi 

36 047,71, współfinansowanie z budżetu państwa 5 154,62, wkład własny 8 603,07. 

Zasięg projektu: powiat słubicki 

Cel projektu: Celem projektu była integracja oraz budowanie więzi między 

Polakami a Niemcami poprzez wzajemne poznawanie swoich obyczajów i tradycji. 

Dzięki projektowi mieszkańcy powiatu mieli okazję praktycznego zapoznania się z 

zanikającymi obrzędami nocy świętojańskiej, starosłowiańskimi i starogermańskimi 

wierzeniami i zapomnianymi rzemiosłami.  

Koordynator: Karolina Dreszer  

Partnerzy projektu: 

- Stowarzyszenie Słubfurt z Frankfurtu n.Odrą 

 



 19

Działania w ramach projektu: 

- 24 i 25 czerwca - impreza Noc Świętojańska. Miała ona na celu zbliżenie do 

siebie mieszkańców z obu stron granicy, zainspirowanie do wzajemnego 

poznawania swoich tradycji i zwyczajów. Podczas imprezy odbyło się: 

-  7 koncertów grup z obu stron granicy 

- spektakl teatralny przygotowany przez teatr z Frankfurtu pt.”Feuerspiele”.  

- rozłożono wioskę Wikingów która prezentowała zanikające formy rzemiosła i 

średniowieczne obyczaje Ludów Germańskich i Słowian, przeprowadzono 

liczne zabawy oraz animacje dla dzieci i młodzieży 

- dodatkowo odbyły się również  3 warsztaty skierowane do mieszkańców Słubic 

i Frankfurtu – fotograficzne (luksografie), warsztaty plastyczne oraz 

warsztaty rzemieślnicze, 

- efektem warsztatów była wystawa prac, zaprezentowana najpierw w Miejskim 

Ośrodku Kultury SMOK a następnie w siedzibie Stowarzyszenia Slubfurt e.V.     

 

Projekt „I’m StroNGO” 
 

Czas realizacji: 1 lipca 2006 – 30 maja 2007 

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 Koszt projektu: całkowity koszt 172 658,80 zł, w tym z dotacji:141 458,80 zł  

Zasięg projektu: północna część województwa lubuskiego 

Cel projektu: Podniesienie aktywności i skuteczności działania organizacji 

pozarządowych w północnej części województwa lubuskiego poprzez wzmocnienie 

systemu pomocy infrastrukturalnej oraz wzrost kompetencji członków 10 organizacji 

pozarządowych. 

Koordynator: Krzysztof Brosz / Karolina Dreszer 

Partnerzy projektu: 

-  brak 
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Działania w ramach projektu:      

- Działania podjęte w ramach projektu można podzielić na dwie grupy: 

skierowane bezpośrednio do pracowników Fundacji oraz do 10 mniejszych 

organizacji pozarządowych w regionie.   

- W ramach podniesienia kompetencji zespołu Fundacji w szkoleniach wzięło 

udział: 

 - 10 uczestników szkoleń z cyklu zarządzanie organizacją (5 szkoleń) 

- 10 uczestników cyklu szkoleniowego IT (44 godziny) 

- 10 uczestników szkolenia budowanie zespołu (3 dni szkoleniowe) 

         - 3 osoby z zespołu Fundacji uzyskały kompetencje profesjonalnych tutorów 

- wydano profesjonalne materiały informacyjne: folder, ulotka, wizytówki, 

koperty  oraz papier firmowy Fundacji 

- opracowano  aktywną stronę internetową CMS 

- zakupiono  sprzęt: 3 komputery stacjonarne, 2 komputery przenośne, 1 ksero 

- we wrześniu planowana jest organizacja Targów Aktywności Społecznej, 

połączonych z konferencją i seminarium w którym udział wezmą przedstawiciele 

NGO oraz mieszkańcy regionu. Planowane jest przygotowanie około 20 stoisk 

wystawienniczych organizacji, które odwiedzi około 300 osób 

- przeprowadzono 600 godzin fachowego doradztwa dla 10 organizacji 
- utworzono 10 dokumentów „ścieżka rozwoju organizacji” 

- przeprowadzono 16 godzin szkoleń dla członków 10 organizacji z zakresu 

pisania projektów oraz zarządzania organizacją, udział wzięły w nim następujące 

podmioty: 

  1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  

  z Gorzowa Wielkopolskiego; 

  2. Stowarzyszenie „Inicjatywa Społeczna” z Torzymia; 

  3. Fundacja „Dom Wspólnoty Barka” z Drezdenka; 

  4. Parafialny Zespół Caritas z Gorzowa Wielkopolskiego; 

  5. Sulęcińskie Stowarzyszenie  Osób Niepełnosprawnych „Promyk”; 
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  6. Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne z Dzieduszyc-Sosny; 

  7. Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju „PRO-EKO”; 

  8. Grupa Liderów Odnowy Wsi Nowiny Wielkie; 

 9. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” z Gorzowa  

 Wielkopolskiego; 

 10. Fundacja „Pomocna Dłoń” z Kostrzyna nad Odrą. 

 

 

Projekt „I’m stroNGO – pomagam skuteczniej” 

Projekt szkoleniowy skierowany na poprawę działań Fundacji 

 
Cel projektu:  
 
Głównym celem projektu była poprawa i profesjonalizacja działań społecznych 

Fundacji na rzecz Collegium Polonicum (FCP), ukierunkowanych na rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju sektora pozarządowego w 

województwie lubuskim.  

 Cel osiągnięto poprzez kompleksowe i długofalowe wzmocnienie 

instytucjonalne organizacji – zbudowanie strategii rozwoju i drogi do realizacji misji, 

zwiększenie kompetencji zespołu, dostarczenie mu nowych urządzeń, technologii i 

metod usprawniających, podnoszących jakość pracy, budujących wzorcową 

współpracę z samorządem, sporządzenie audytu potwierdzającego uczciwość 

zarządzania finansami. 

 

Rezultaty Projektu: 

 

Dzięki realizacji projektu Fundacja wzmocniła swoje zasoby instytucjonalne, 

potencjał organizacyjny stając się jeszcze bardziej nowoczesną i profesjonalną 

organizacją, zarządzaną przez zespół wyspecjalizowanych osób. 

Poszczególne cele działania i efekty projektu wpłynęły na wzmocnienie Fundacji w 

następujących aspektach: wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i operacyjnego 

FCP poprzez cykl szkoleń podnoszących umiejętności managerskie, językowe i 

organizacyjne, wsparcie organizacji pozarządowych w rozwijaniu działań i usług dla 

określonych grup beneficjentów, rozszerzenie zasięgu oddziaływania i wzmocnienie 
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skuteczność FCP na polu polityki społecznej oraz podniesienie poziomu wiedzy i 

jakość usług świadczonych na rzecz beneficjenta. 

 

Koszt Projektu: 

 

Całkowity koszt projektu I’m stroNGO – pomagam skuteczniej to 63 525,75 

złotych. 

 Projekt finansowany przez Fundację Fundusz Współpracy – 47 600 – (75%),  

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środki własne. 

 

 

III Działalność gospodarcza 

 

Szkoła Językowa – Centrum Edukacji Językowej 
 
Celem CEJ jest poszerzenie kompetencji językowych mieszkańców regionu Słubic i 

Frankfurtu. W jego ramach podjęto w 2006 roku następujące działania: 

➢    Opracowanie i druk materiałów promocyjnych: plakaty (1000 sztuk), flyery 

(6000), baner o rozmiarach 1,5 X 6m powieszony na budynku Collegium 

Polonicum 

➢    Stworzenie poddomeny na nowej stronie internetowej FCP pod hasłem 

„uczymy”  z obszerną informacją na temat kursów językowych organizowanych 

przez CEJ, o warunkach uczestnictwa, założeniach itd. 

➢    Przeprowadzenie 3 akcji reklamowych  na terenie Słubic i powiatu słubickiego: 

na rozpoczęcie semestru letniego 2006, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

2006/7 oraz w związku z Letnimi Kursami Językowymi 

  rozwieszanie plakatów na słupach informacyjnych w mieście oraz w szkołach, 

domach studenckich i instytucjach publicznych; reklama w telewizji kablowej; 

reklama w Kurierze Słubickim, Gazecie Lubuskiej, Gazecie Wyborczej; kolportaż 

ok. 12000  ulotek na ternie Słubic z wykorzystaniem usług Poczty Polskiej. 
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➢    Systematyczne poszerzanie  bazy lektorów i rozmowy z lektorami celem 

wyboru kadry pracowników CEJ 

➢    Rekrutacja uczestników: udzielanie informacji, przyjmowanie zapisów, 

tworzenie grup językowych 

➢    Aktualizacja wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Zielonej Górze 

➢    Uzyskanie zgody kuratora na przeprowadzanie kursów na wychowawców i 

kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 

Efekty: 

Od stycznia do czerwca 2006 

➢    kontynuacja 22 rocznych kursów językowych rozpoczętych we wrześniu 

2005 w ramach roku szkolnego 2005/06, na które uczęszczały łącznie 202 

osoby, w tym: 

➢    15 kursów dla osób prywatnych 

➢    1 kurs podmiotów gospodarczych 

➢    4 kursy dla urzędów 

Łącznie zorganizowano: 

➢    język angielski – 9 kursów;  

➢    język niemiecki – 10 kursów;  

➢    język francuski – 2 kursy,  

➢    język włoski – 1 kurs 
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Od marca  do czerwca 2006 

➢    Utworzenie 9  kursów językowych  w semestrze letnim 2006, na które 

uczęszczało łącznie 60 osób, w tym: 

➢    7 kursów dla osób prywatnych 

➢    2 kursy dla pracowników CP i Fundacji CP finansowanych w ramach 

projektów 

Łącznie zorganizowano: 

➢    język angielski – 6 kursów;  

➢    język niemiecki – 3 kursy;  

W lipcu  2006 

➢    Utworzenie 5 letnich intensywnych kursów językowych (2 

dwutygodniowe turnusy po 50 godzin lekcyjnych), na które uczęszczało łącznie 

30 osób, w tym: 

Łącznie zorganizowano: 

➢    język angielski – 1 kurs;  

➢    język niemiecki – 2 kursy;  

➢    język polski dla obcokrajowców – 2 kursy; 

Od września  do grudnia 2006 

➢    Utworzenie 22 rocznych kursów językowych  na rok szkolny 2006/07, na 

które uczęszcza łącznie około 200 osób, w tym: 

➢    21 kursów dla osób prywatnych 

➢    1 kurs dla podmiotów gospodarczych 
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Łącznie zorganizowano: 

➢    język angielski – 10 kursów;  

➢    język niemiecki – 10 kursów;  

➢    język polski dla obcokrajowców – 1 kurs; 

➢    język polski i niemiecki metodą tandemową – 1 kurs (kurs realizowany 

we współpracy z Volkshochschule z Frankfurtu nad Odrą); 

Kursy językowe zorganizowane w 2006 przez Centrum Edukacji Językowej stanowią 

ofertę uzupełniającą Collegium Polonicum. 

 

Kursy i Szkolenia 

Szkolenie dla szkoły podstawowej w Górzycy  

Cel: zapoznanie uczestników z metodą pracy projektem i możliwościami 

pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły (fundusze i dotacje) 

Miejsce szkolenia: SP Górzyca 

Termin: 07. – 08.04.2006 

Zajęcia: 16 godzin warsztatowych 

Kurs komputerowy na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy 

Cel: zapoznanie uczestników – delegowanych bezrobotnych z podstawami obsługi 

komputera 

Miejsce szkolenia: Collegium Polonicum 

Termin: 18.05. – 14.06.2006 

Zajęcia: 200 godzin lekcyjnych, w tym zajęcia teoretyczne 50h i praktyczne 150h 

Kurs na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży 

Termin szkolenia: 22-25 czerwca 2006 ( 32 godziny) 
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Miejsce szkolenia: Collegium Polonicum 

Zakres tematyczny: zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 21. stycznia 1997 r. 

Kurs „Księgowość komputerowa”  

Cel: zapoznanie uczestników – delegowanych bezrobotnych z podstawami 

księgowości i rachunkowości oraz odpowiednimi programami komputerowymi 

Termin szkolenia: 25.09.- 30.10. 2006 ( 150 godzin) 

Miejsce szkolenia: Collegium Polonicum 

 

 

IV Współpraca z partnerami 

 
- Centrum Edukacji Językowej współpracuje z Volkshochschule we Frankfurcie nad 

Odrą przy organizacji kursów języka polskiego i niemieckiego. 

- W ramach projektu „My Life”, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

współpracuje z niemieckim stowarzyszeniem MY LIFE - Historia Opowiedziana 

mieszczącym się we Frankfurcie nad Odrą. Głównym celem tej współpracy jest – 

poprzez realizację programu My Life – szerzyć kulturę opowiadania  i refleksji nad 

życiem. Wynikiem współpracy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i 

stowarzyszenia MY LIFE jest Archiwum Ludzkich Losów, które znajduje się 

na polsko-niemieckiej granicy i obecnie ma swoją siedzibę w budynku Collegium 

Polonicum w Słubicach.  

 

V Ważne wydarzenia w życiu FCP: 

- W ramach projektu Działaj Lokalnie odbyły się 3 duże imprezy: 

Targi Aktywności Społecznej w kwietniu 2006 r., w której udział wzięło ok. 80 

przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, szkół, grup nieformalnych oraz 

samorządów. 
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„Coctail grantowy” w maju 2006 r., podczas którego uroczyście wręczono dotacje dla 

przedstawicieli organizacji, które wzięły udział w projekcie. Udział wzięło ok. 50 osób, 

laureatów projektu. 

„Samba Party” w listopadzie 2006 r. jako impreza podsumowująca edycję projektu, w 

której udział wzięło ok. 100 osób, w tym goście z Akademii Rozwoju Filantropii w 

Warszawie. 

- W ramach działalności gospodarczej, zorganizowano imprezę „Święta z Językiem” 

(grudzień 2006 r.) dla uczestników kursów językowych. Udział wzięło ok. 150 osób. 

Udział w imprezie był bezpłatny i miał charakter społeczny. 

- Otwarcie kawiarni opowiadań z inicjatywy projektu "Biografé" Kawiarnia stała się 

miejscem wspólnych spotkań, które integrują pokolenia. Uroczyste otwarcie kawiarni 

opowiadań odbyło się 23 listopada 2006 r. Kawiarnia powstała w miejscu byłej 

księgarni Collegium Polonicum. Teraz w odmienionej formie, służy młodym ludziom i 

seniorom. Można tu przyjść, wypić świetną kawę, zjeść ciasto oraz kupić prasę i 

książki. Ofertę książkową kieruje przede wszystkim do studentów, ale znajdują się tu 

również publikacje dotyczące miasta, albumy, powieści współczesne.  

 

- W ramach projektu "Biografé" zorganizowany został wieczorek dla seniorów. 18 

grudnia 2006 roku seniorzy spotkali się na wieczorku "Twórczy senior", podczas 

którego wystąpił chór Consonans.  

 

Przygotowała: Katarzyna Buchwald 

 
Zatwierdził:  

 

Krzysztof Wojciechowski 

 
  Dariusz Patoleta  
 
 
            
           
 
 Krzysztof Brosz 
 

Cezary Trosiak 
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Słubice, 13 czerwca 2007 r.  
 
Załącznik: tabela – zestawienie zbiorcze projektów z roku 2006 r.  


