
    
     Konkurso: ,,Sukcesintoj de Grundtvigprogramo estas anoncitaj” 
       
                                          Ni venkis!  
 
Dum la 10a jubileo de Grundtvig ,,Lernado dum la tuta vivo” oni anoncis 
la rezultojn de la rilata konkurso. Nesupozata kaj neatendata venko de nia 
asocio en kategorio ,,La plej bona organizaĵo” pruvas, ke vera engaĝiĝo 
en realigo de revoj kaj planoj pruvas, ke ĉio estas ebla.   
  
Ni plenumis ion gravan, aktivigis la anojn de Tria Aĝo, iliajn interesiĝojn 
kaj ambiciojn. Tio signifas, ke nia agado kongruis kun la koncepto de la 
kreinto de antaŭ pli ol 200 jaroj. 
 
Nikolao Frederiko Grundtvig (1783 – 1882) estis pastro, filozofo, 
pedagogo, poeto kaj verkisto disvastiganta humanajn valorojn, aŭtoro de 
ideo pri popola universitato kaj ,,lernado dum la tuta vivo”.  
 
Programo Grundtvig celas vastan nefakan edukadon de maturaj personoj 
sur Eŭropa nivelo kaj laboron kun 27 landoj de EU kaj Kroatujo,Islando, 
Liĥtenŝtejno, Norvegujo, Svisujo kaj Turkujo. 
Principaj celoj de la programo estas: helpo al maturaj personoj en 
pligrandigo de iliaj scio kaj kompetenteco, realigo de edukaj kaj aktivigaj 
bezonoj ligitaj kun maljuniĝado de socioj en Eŭropo.  
 
La jubilea konkurso estis direktata al: 
kat. 1-  organizaĵoj agantaj en edukado de maturaj personoj 
kat. 2-  agantoj kaj laboristoj por tiu celo 
kat. 3 – profitantoj el la programo Grundtvig 
 
Celo de la konkurso estis elekto de 3 laŭreatoj el ĉiu kategorio, kiuj 
dokumentos la influon de la programo sur la profitantojn. 
PEA startis en kategorio organizaĵoj kaj ricevis la duan premion. 
 
Nia Partnera Projekto PL+DE+SK, kies koordinatoro ni estas, direktata 
estas al generacio 55+, tiuj homoj senigitaj de faka aktiveco pro longa 
senlaboro, deviga pli frua emeriteco, manko de ŝancoj por progreso en 
regionoj neindustriaj, maleblo de edukado. 
Parto de ili trovis ŝancon por edukado en Univeritatoj de Tria Aĝo, aliaj en 
agado de kulturdomoj. Oni devas memori, ke tiu grupo da homoj estas 
malŝanca pro nekono de fremdaj lingvoj, ĉar la tuta generacio estis 
devigata al lernado nur de la rusa lingvo. Nun tiu fakto malebligas  al pli 
maljunaj homoj en post socialismaj landoj kontaktojn kun najbaroj en 
Eŭropo. 
 La sola lingvo ebla por lernado post 50a vivjaro estas la interpopola 
lingvo Esperanto. Ni tion scias, ĉar de jaroj ni gvidas kursojn en la landaj 
Universitatoj de Tria Aĝo. 
 
Danke al logiko de la lingvo, senesceptaj reguloj sufiĉas du kursoj po 60 
horoj por internaciaj kontaktoj. Aliaj lingvoj servas  nur por komunikado, 



Esperanto estas peranto de gravaj humanaj ideoj: estas ilo por ekkono de 
aliaj homoj, kulturoj kaj amikeco. 
Ni organizis la lingvajn kursojn, poste 3 seminariojn – ĉiu en alia lando. 
Post la lasta seminario en Pieŝtany en Slovakujo, la kursanoj egzameniĝis 
laŭ Eŭropa nivelo de B1 (la tria) ĝis C1 (la kvina) por la naciaj lingvoj 
Ni plu lernas. 
Nia tasko estas prepari novajn instruistojn (precipe volontulojn) 
por instruado de la lingvo en tiaj  universitatoj kaj kluboj. La celo 
estas: ,,malfermi la mondon por la homoj en la aĝo 55+” en la 
landoj de la projekta partnereco: Pollando, Slovakujo, Germanujo. 
 
Tiu distingo por PEA  ne estas sola. Nia kolegino Małgosia Komarnicka, kiu 
startis kiel asistantino en la projekto estas nomita   - atenton! – la plej 
bona laboranto  dum 10 jaroj de Grundtvig. Tiel opiniis ŝian unuan lokon 
en la kategorio  laboranto  s-ro Michał Olszanski, komentanto, dum la 
jubilea ceremonio. 
Ŝi ricevis premion pro la raporto pri 10 monata asistanteco en Esperanta 
Internacia Kultura Centro en Herzbergo. Małgosia estas sekretario de ILEI- 
PL kaj ankaŭ ILEI internacia. 
 
Dum nia jubilea renkontiĝo en Varsovio oni interesiĝis  pri lernado de 
Esperanto. Tio estis kaj estas reklamo pri la lingvo kaj la ideo. La unuan 
fojon okazis, ke du principajn premiojn ricevis Esperantistoj.  
Asistanteco de Małgosia  estos modelo de ,,bona praktiko” kaj la raporto 
troviĝas sur la paĝoj de Nacia Agentejo Grundtvig.  
Nun ni atendas la eldonon de la libro: Eŭropaj Bonaj Praktikoj, kie 
priskribo de ŝia asistanteco estos montrita por eŭropanoj. 
 
Tiu sukceso estas malfacile  kredebla. Grandega ĝojo, satisfakcio, fiero 
iĝis nia distingo. Ĝoju kun ni! 
 
Halina Komar – prezidantino de PEA en Nowy Sącz 
  
 

 


