
          Relacja z mobilności realizowanej przez Centrum Edukacji 

Międzykulturowej  w ramach  projektu  „Ucieczka od Starości          do 

Esperancji” dofinansowanego przez Unię Europejską z  programu 

Erasmus+ 

          Mamy za sobą najistotniejsza część  projektu, zakładającego  uczenie się w 

drodze współpracy  między organizacją wysyłającą  tj.  Centrum Edukacji  

Międzykulturowej (CEM)  i organizacją przyjmującą , którą jest  Stowarzyszenie  

Esperanto - Gesellschaft (EGS) w Herzbegu am Harz.      

         Po wielu zajęciach przygotowawczych odbyliśmy podróż z Nowego Sącza 

do „Miasta Esperanta”,  którym oficjalnie  jest Herzberg am Harz w  Dolnej 

Saksonii   oraz  zrealizowaliśmy bardzo bogaty,  zaplanowany wcześniej program 

pobytu  w Niemczech.  Cała wyprawa  trwała 14 dni, z czego 10 spędziliśmy wraz             

z przedstawicielami organizacji przyjmującej. W wyjeździe  ze strony  CEM  

uczestniczyło  28 seniorów  oraz 2  osoby wspierające grupę.   

         
          

         Na zdjęciach   : zwiedzanie miasta esperanta  -  Herzberg am Harz 

 

              Mieszkaliśmy w uroczej miejscowości Sieber  niedaleko Herzbergu, 

która jest doskonałą bazą wypadową na wędrówki  w Górach Harzu.   



 Naszymi przewodnikami byli  Petro Zilvar – prezes IGS oraz  Andries  Hoving   

wolontariusz z Holandii 

 

 

 

         Na zdjęciach : spacer po Sieber, wyjście na Górę Knollen  

          W trakcie pobytu każdy dzień wypełniony był  ciekawymi  zajęciami 
ukierunkowanymi na  podniesienie  umiejętności i  kompetencji . które 
pozwalają   seniorom łatwiej funkcjonować w  życiu prywatnym                        
i społecznym.   
 



 
          Lekcje języka esperanto prowadzone przez profesjonalną edukatorkę tego  

języka  Zsofię  Korody  - wiceprezesa EGS, stanowiły ważną część programu. 

 

 

Na zdjęciach : lekcje  esperanta  

          Były też integracyjne spotkania z reprezentantami  miejscowych  

organizacji społecznych   połączone  z nauką,  zabawami i grami.  



 

  

 

 

  Na zdjęciach : spotkanie z  mieszkańcami Herzberga  i zabawy. 

       Jedno z wieczornych spotkań  dedykowaliśmy pani Halinie Komar – prezes  
CEM oraz panu Romanowi Dobrzyńskiemu – wybitnemu współczesnemu 
esperantyście. 



            
           Pokazaliśmy   film Romana „Litwa Ojczyzna moja” o zrealizowanym przez  
Halinę projekcie w ramach programu „Erasmus+  „ Wieszcz obojga  narodów – 
śladami Adama Mickiewicza  w Wilnie i Kownie”.  
           Spędzając czas   na wycieczkach plenerowych  poznawaliśmy  piękno 
przyrody tego regionu  i dużo   rozmawialiśmy    o  ochronie środowiska 
naturalnego.   

 

 



 

Na zdjęciach :  spotkania w plenerze 

           Zwiedziliśmy kilka pięknych miast i miejscowości. . Byliśmy w Getyndze, 

Goslar, Osterode,  Bad Lauterberg,  Duderstadt .  Poznawaliśmy historię, zabytki, 

architekturę  tych miejsc. 

  

 

 



 

  



 

Na zdjęciach :  piękne i ciekawe miejsca w których byliśmy  

                  Bardzo ważnym punktem pobytu grupy było uroczyste odsłonięcie  

„Europejskiej Tablicy Przyjaźni”  w miejskim parku w Herzbergu am Harz  .  

Uroczystość była poprzedzona oficjalnym  spotkaniem   uczestników mobilności   

z  burmistrzem  miasta  panem Christopherem  Wagnerem  w sali rycerskiej na  

zamku Welf w Herzbergu. 

Na zdjęciu: spotkanie z burmistrzem Herzberga am Harz  
.   



    

             Burmistrz  także  dokonał  osłonięcia tablicy.   Wydarzenia te były także 

okazją do promocji miasta Nowego  Sącza. 

             

Na zdjęciach:  Tablica Przyjaźni  

             Tablica, której koncepcję  przekazali  przedstawiciele EGS,  została 

wykonana  na zlecenie CEM  przez   sądeckiego  rzeźbiarza  pana  Franciszka 

Palkę. Eksponat ten pięknie prezentuje się na tle zieleni i jest podziwiany przez  

ludzi odwiedzających  park.   „Europejska Tablica Przyjaźni” symbolizuje 

przyjaźń , której filarem jest język i idea esperanta.          

              Spotkania, wycieczki były też okazją do wzajemnego uczenia się choćby 

w zakresie poprawy wiedzy na tematy dotyczące  nowoczesnych technologii  

komunikacyjnych -  np. wykorzystanie  telefonu  - smartfonu  do 

porozumiewania się,  wykonywania  zdjęć i  filmików.      



              Po pełnej pozytywnych wrażeń podróży , będziemy realizować kolejne 
etapy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach 
programu Erasmus+. Wszystko po to aby pomimo senioralnego wieku coraz 
lepiej i pewniej poruszać się w  nowoczesnym świecie,  rozwijać się  oraz włączać 
w życie społeczne.  

 

 

Relację opracowała Maria Baran  - sekretarz CEM  , wykorzystując zdjęcia  
Andrzeja Sochackiego  i własne . 


