
Unijna wieża Babel  
 
 

Szansa, nie kara.  

Pozytywne przykłady  

z programu LLP 
(Comenius, European Language Label, Europass) 



Wisława Szymborska, Na wieży Babel, 1962 

 • Która godzina? - Tak, jestem szczęśliwa, 
i brak mi tylko dzwoneczka u szyi, 

który by brzęczał nad Tobą, gdy śpisz. 
- Więc nie słyszałaś burzy? Murem targnął wiatr, 

wieża ziewnęła jak lew, wielką bramą 
na skrzypiących zawiasach. - Jak to, zapomniałeś? 

Miałam na sobie zwykłą szarą suknię 
spinaną na ramieniu. - I natychmiast potem 

niebo pękło w stubłysku. - Jakże mogłam wejść, 
przecież nie byłeś sam. - Ujrzałem nagle 
kolory sprzed istnienia wzroku. - Szkoda, 

że nie możesz mi przyrzec. - Masz słuszność, 
widocznie to był sen. - Dlaczego kłamiesz, 

dlaczego mówisz do mnie jej imieniem, 
kochasz ją jeszcze? - O tak, chciałbym, 
żebyś została ze mną. - Nie mam żalu, 

powinnam była domyślić się tego. 
- Wciąż myślisz o nim? - Ależ ja nie płaczę. 

- I to już wszystko? - Nikogo jak ciebie. 
- Przynajmniej jesteś szczera. - Bądź spokojny, 

wyjadę z tego miasta. - Bądź spokojna, 
odejdę stąd. - Masz takie piękne ręce. 

- To stare dzieje, ostrze przeszło 
nie naruszając kości. - Nie ma za co, 
mój drogi, nie ma za co. - Nie wiem 

i nie chcę wiedzieć, która to godzina. 



Która godzina? 

• Pomysł, 

• Analiza możliwości, 

• Planowanie, pisanie projektu, 

• Termin składania wniosku (!), 

• Przygotowanie językowe / międzykulturowe. 

 



Tak, jestem szczęśliwa, 
i brak mi tylko dzwoneczka u szyi, 

• Pozytywna decyzja selekcyjna NA, 

• Motywacja, 

• Entuzjazm, 

• Budowanie  partnerstwa. 



- Więc nie słyszałaś burzy?  
Murem targnął wiatr, 

• Rozwiązywanie problemów, 

• Przezwyciężanie kryzysów, 

• Poprawa komunikacji, 

• Solidne podstawy współpracy. 



Wieża ziewnęła jak lew, 

• Niemożliwe staje się możliwe, 

• Odkrywanie mocnych stron, 

• Ciekawość nowego, 

• Zaskakujące rezultaty projektów, 

• Oddolny wpływ na system. 



Jak to, zapomniałeś? 
Miałam na sobie zwykłą szarą 
suknię spinaną na ramieniu. 

• Dokumentacja, 

• Podsumowanie etapów projektu, 

• Aneksowanie zmian, 

• Raportowanie do NA, 

• Dbałość o szczegóły. 



- I natychmiast potem 
niebo pękło w stubłysku. 

• Szybkie reagowanie w nieoczekiwanych 
sytuacjach, bieżący kontakt z NA, 

• Adaptowanie się do  nowych sytuacji, 

• Wyjście  poza rutynę i schemat, 

• Rozwój własny i instytucji. 



Jakże mogłam wejść, 
przecież nie byłeś sam. 

• Siła pracy zespołowej, 

• Peer learning, 

• Sieci współpracy, 

• Wielotysięczna  rzesza beneficjentów LLP, 

• Setki tysięcy dokumentów Europass. 



Ujrzałem nagle 
kolory sprzed istnienia wzroku. 

• Inspiracja, 

• Kreatywność, 

• Sztuka przewidywania, 

• Otwartość na różnorodność i odmienność, 

• Realizacja (ukrytych) marzeń. 



Masz słuszność, 
widocznie to był sen. 

• Nieuleganie pozorom, 

• Realistyczna ocena sytuacji, 

• Realizacja celów mimo wszystko, 

• Zderzenie z rzeczywistością po powrocie, 

• Transfer doświadczeń i dobrych praktyk. 

 

 



Nie mam żalu, 
powinnam była domyślić się tego. 

 • Podnoszenie się po porażkach, 

• Działanie mimo braku wsparcia, 

• Ryzyko – np. koszty nieuprawnione, 

• Twarde wymagania Narodowej Agencji        
(ale również konsultacje). 



Przynajmniej jesteś szczera. 

• Uczciwy feedback, 

• Rzetelna ocena, 

• Transparentny proces, 

• Etyka, 

• Potwierdzanie nabytych kwalifikacji   
(formalne i nieformalne). 



Bądź spokojny, 
wyjadę z tego miasta.  

- Bądź spokojna, 
odejdę stąd. 

• Mobilność – rosnące  wskaźniki wyjazdów, 

• Nowy program 2014-20 „Erasmus for All”. 

 

 



- Masz takie piękne ręce. 

• Dostrzeganie pozytywnych cech w partnerach, 

• Formułowanie samodzielnych sądów, 

• Dostrzeganie ukrytych talentów, 

• Gotowość do ciężkiej pracy, 

• Ewaluacja (wewnętrzna i zewnętrzna). 



To stare dzieje, ostrze przeszło 
nie naruszając kości. 

• Wytrzymałość, 

• Hart ducha, 

• Wyciąganie wniosków, 

• Spróbujmy jeszcze raz, 

• Uczenie się przez całe życie. 



Nie ma za co, 
mój drogi, nie ma za co. 

• Docenienie trudu beneficjentów, 

• Cieszenie się wspólnym sukcesem, 

• Nagroda (European Language Label), 

• Waloryzacja wyników, 

• EDU Inspiracje. 

 

 



- Nie wiem 
i nie chcę wiedzieć,  

która to godzina. 

Dziękuję wszystkim, którzy  inspirowali tę prezentację, 

Niech takie samo dobre wsparcie towarzyszy  

JOWSom przez  następne lata. AA 


