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Kultura, pienią dze 
i wspólna Europa

Lubelszczyzna jest jed�
nym z najsłabiej rozwi�
nię tych gospodarczo 
regionów Polski.
W przyszłej poszerzo�
nej Unii Europejskiej 
bę dzie najbiedniejszym 
regionem Wspólnoty. 
Jednak to właś nie na 
Lubelszczyź nie rodzą  
się  ciekawe inicjatywy 
samorzą dowe, które 
zyskują  uznanie w sto�
licy Europy. Trzy lata 
temu samorzą d woje�
wództwa, jako pierw�
szy w kraju, zdecydo�
wał o powołaniu 
w Brukseli biura regio�
nalnego Lubelszczyzny. 
Niedawno Komisja Eu�
ropejska przyznała 10 
tys. euro na projekt re�
alizowany przez lubel�
ską  samorzą dową  in�
stytucję  kulturalną  - 
Oś rodek „Brama 
Grodzka-Teatr NN".
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LUBELSKIE OKNO NA EUROPĘ
Lubelszczyzna była pierwszym polskim 

regionem, który utworzył swoje biuro 
w  Brukseli. Za naszym przykładem poszły 
inne województwa -  dziś  ju ż  kilkanaś cie 
placówek dziata na rzecz pozyskiwania in �
form acji z  instytucji europejskich i nawią �
zywania kontaktów w stolicy Europy -  
mówi Aneta Obara, pracownik Wydziału 
Polityki Regionalnej lubelskiego Urzę du 
Marszałkowskiego, oddelegowana do pracy 
w biurze regionalnym w Brukseli. Jednym 
z priorytetów jej pracy jest stymulowanie 
i nawią zywanie współpracy mię dzy Lubel�
szczyzną  i Podlasiem a regionami Unii. 
WBrukseli dziata okoto dwustu biur regio�
nalnych z  catej Europy. Wymiana informa�
cji mię dzy nami jest niezbę dna, bowiem re�
giony, które reprezentujemy, są  zaintereso�
wane róż nymi aspektami współpracy kultu�
ralnej i gospodarczej. Wperspektywie bli�
skiej ju ż  integracji ze strukturami europej�
skimi dobre kontakty są  szczególnie waż ne, 
bowiem Komisja Europejska przy ogłasza�
niu konkursów na dofinansowanie konkret�
nych projektów bardzo czę sto kładzie na�
cisk na inicjatywy regionalne, które przy 
planowaniu i realizacji wymagają  współ�
pracy regionów z  róż nych krajów Europy.

Pani Aneta Obara - obok przekazywa�
nia informacji z Brukseli do konkretnych 
placówek i instytucji samorzą dowych, 
które mogą  być  zainteresowane danym 
projektem - pomaga lubelskim instytucjom 
i organizacjom w  znajdowaniu partnerów 
do realizacji konkretnych projektów, 
w  których wymagany jest partner z UE; 
poszukuje unijnych programów pod ką �
tem finansowania konkretnych projektów, 
wreszcie interweniuje w przypadkach, 
gdy opóź niają  się  przelewy płatnoś ci ze 
strony Komisji Europejskiej. Jeż eli chodzi 
np. o kwestie dotyczą ce call forproposals, 
czyli o to, jak  powinien wyglą dać  konkret�
ny wniosek aplikacyjny dotyczą cy danego 
grantu -  rozmawiam z  osobą , która z  ra�
mienia Komisji Europejskiej koordynuje 
ten program.

Aneta Obara nie skarż y się  na unijną  
biurokrację , o której w naszym kraju krą ż ą  
legendy. Chociaż  czę sto nie moż e spo�
tkać  się  z danym urzę dnikiem KE, który 
nie znalazł czasu w napię tym programie 
zaję ć  podkreś la, ż e Komisja Europejska

jest zawsze otwarta na pytania ze strony 
przedstawicieli biur regionalnych i nigdy 
nie zostawia ich bez odpowiedzi. Nie 
moż na jednak liczyć  na szybkie załatwie�
nie spraw, które mają  krótki deadline, czy�
li termin ostateczny np. w przypadku zło�
ż enia wniosku o grant.

Pracownik lubelskiego biura czę sto 
uczestniczy w spotkaniach z urzę dnikami 
Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów 
oraz przedstawicielami europejskich lan�
dów i prowincji. Dzię ki temu mam moż li�
woś ć  prezentacji profilu  województwa, 
omawiają c jednocześ nie konkretne projek�
ty i inicjatywy regionalne.

W  szerokim spektrum zainteresowań  
lubelskiego biura regionalnego waż ne 
miejsce zajmuje edukacja i kultura. Jednym 
z  moich obowią zków jest rozsyłanie infor�
macji dotyczą cych m.in. propozycji współ�
pracy (partner search), które regularnie 
otrzymuję  od partnerów z  całej UE w ra�
mach programu Kultura 2000 (Culture). 
Instytucje kulturalne i samorzą dowe Lubel�
szczyzny, szkoły oraz stowarzyszenia kon�
taktują  się  ze mną , poszukują c partnerów  
do realizowanych projektów bą dź  fundu �
szy, które potrzebne są  do sfinansowania 
konkretnych działań  edukacyjnych lub 
kulturalnych. Niestety, program wspólnoto�
wy Kultura, do którego lubelskie instytucje 
mogłyby składać  swoje propozycje, posiada 
jeden, ale bardzo istotny, mankament -  
wysoki próg współfinansowania projektu 
(40 procent), się gają cy czasami kilkunastu 
tysię cy euro -  generalnie zniechę cają cy do 
podejmowania działań  w tym kierunku 
z  powodu kłopotów finansowych wielu p la �
cówek kulturalnych w regionie.

Gdy półtora roku temu w Lublinie 
odbyło się  spotkanie pani Anety Obary 
z dyrektorem Oś rodka „Brama Grodzka- 
Teatr NN” Tomaszem Pietrasiewiczem, 
obie strony nie mogły przewidzieć , ż e na�
wią zany kontakt bardzo szybko przynie�
sie konkretne efekty. -  Począ tkowo my�
ś leliś my o zorganizowaniu wystawy lub 
prezentacji spektakli Oś rodka w Brukseli, 
jako ż e ta instytucja kulturalna prowadzi 
szeroką  działalnoś ć  edukacyjną . Realizu�
je  z  powodzeniem m.in. projekt „Zapo�
mniana Przeszłoś ć  -  Wielokulturowe Tra�
dycje Lubelszczyzny”, którego celem jest 
przygotowanie młodzież y do rozumienia 
Małej Ojczyzny i aktywnego uczestnictwa



w je j ż yciu. Gdy jednak dowiedziałam się
o zaproszeniu ze strony Komisji Europej�
skiej do składania wniosków o dotacje 
z  zakresu tematyki ochrony miejsc o zna �
czeniu historycznym -  nazistowskich obo�
zów zagłady („projects to preserve the sites 
o f  Nazi concentration camps as historical 
memorials 2002”)  -  niemal od razu prze�
słałam opracowany przeze mnie fo rm u �
larz wniosku, przetłumaczony na ję zyk 
polski, do Oś rodka.

WPISAĆ SIĘ W UNIJNY 

TOR MYŚLENIA...
Decyzja o uczestnictwie w  konkursie 

zapadła w  Oś rodku „Brama Grodzka-Teatr 
NN” bardzo szybko. Unijna propozycja 
była „po drodze”’ naszego programu -  do�
skonale wpisywała się  w to, co zamierzali�
ś my zrobić  -  twierdzi dyrektor Tomasz 
Pietrasiewicz. -  Zakładaliś my, ż e nasza 
wystawa -  a planują c j ą  zupełnie nie 
braliś my pod  uwagę  starania się  o unijne 
wsparcie -  bę dzie waż nym głosem w ob�
szarze problemu jak  mówić  o Holocauś cie,
o obozach zagłady, o strasznej przeszłoś ci, 
która jest czę ś cią , czy tego chcemy, czy 
nie, wspólnego dziedzictwa europejskiego. 
Z  zamiarem stworzenia ekspozycji „Utra�
cone dzieciń stwo”’ na terenie współpracu�
ją cego z  nami Pań stwowego Muzeum na 
Majdanku nosiliś my się  ju ż  w połowie 
2001 roku. Po przeczytaniu pracy magi�
sterskiej doktorantki KUL Marty Grudziń �
skiej, która w  Oś rodku odbywała staż  ab- 
solwencki, dyrektor Pietrasiewicz stwier�
dził, ż e warto pomyś leć  o udostę pnieniu 
tej w iedzy innym. Praca opisywała losy 
dzieci w obozie koncentracyjnym na M aj�
danku -  uznałem, ż e ta tematyka nie by�
ła, jak  dotą d, eksponowana i warto by by�
ło stworzyć , w oparciu o zebrane przez  
Martę  materiały, wystawę  pokazują cą  h i�
storię  kilkorga konkretnych dzieci, które 
były tu wię zione.

Najwię kszym problemem, z którym 
musiał zmierzyć  się  dyrektor Pietrasiewicz, 
wypełniają c aplikację  wspólnie z Martą  
Grudziń ską  i pracownikiem Oś rodka Mar�
cinem Skrzypkiem, była, jak wspomina 
dzisiaj szef placówki, koniecznoś ć  pozna�
nia intencji autorów projektują cych formu�
larz wniosku. Trzeba było znaleź ć  drogę  
wpisania się  w tor myś lenia unijnych urzę �
dników i ju ż  nim podą ż ać  do koń ca -  
twierdzi dyrektor Oś rodka.

Napisanie dobrego projektu planowa�
nego przedsię wzię cia to, zdaniem Pietra- 
siewicza, dopiero począ tek długiej drogi 
po dotacje z UE. Najważ niejsze i najtru�
dniejsze było dla nas konkretne nazwanie 
tego, co planowaliś my. A mieliś my niewiele 
czasu na przygotowanie wniosku -  6-8 ty�

godni do momentu zło�
ż enia w Brukseli. Za �
wzię liś my się  jednak -  
precyzyjnie i bardzo 
zwię ź le przedstawiliś my 
nasz pomysł. Okazało 
się  póź niej, ż e byliś my 
ju ż  w połowie drogi do 
sukcesu.

Kolejnym proble�
mem było dokładne 
wyszczególnienie pozy�
cji budż etowych. Unia 
bezwzglę dnie wymaga 
tzw. wkładu własnego, 
czyli gotowoś ci do 
współfinansowania pro�
jektu z konkretnym 
wskazaniem ź ródła.
Naszym współudziałem 
finansowym w przedsię �
wzię ciu było miejsce wy�
stawienia ekspozycji -  
wyremontowany barak 
na terenie byłego hitle�
rowskiego obozu zagła�
dy na Majdanku. Koszt 
remontu miejsca, które 
udostę pniło współpracują ce z  Oś rodkiem 
Pań stwowe Muzeum na Majdanku, wy�
niósł 100 tys. zł.

Gdy wniosek został złoż ony w  Komisji 
Europejskiej pozostało już  tylko oczekiwa�
nie na decyzję . Dobra informacja z Bru�
kseli nadeszła bardzo szybko - pomysł 
stworzenia wystawy i - na jej podstawie - 
programu edukacyjnego dla szkół z wyko�
rzystaniem Internetu, znalazł uznanie unij�
nych urzę dników, którzy postanowili przy�
znać  lubelskiej instytucji dofinansowanie 
w  wysokoś ci 10 tys. euro.

Z perspektywy czasu Pietrasiewicz widzi 
wiele dobrych stron starania się  o unijne 
wsparcie. Przede wszystkim jest to czysta sy�
tuacja -  nie wchodzi tu w grę  ż aden lobby�
ing, znajomoś ci, układy. Unijni urzę dnicy 
oddelegowani do obsługi naszego wniosku 
wykazali się  wielkim profesjonalizmem
i zwykłą  ludzką  ż yczliwoś cią . Wpewnym 
momencie odniosłem wraż enie, ż e im chyba 
takż e zależ y na powodzeniu naszego projek�
tu. A to dodało nam skrzydeł...

Zdaniem dyrektora Oś rodka „Brama 
Grodzka-Teatr NN” każ dy, kto ma dobry 
pomysł „wpisują cy się ” w  dany program 
oferowany przez UE, ma szanse na po�
prawne wypełnienie wniosku i potencjalne 
dofinansowanle. Trzeba pamię tać  jednak
o tym, ż e dobry pomysł to nie wszystko.
Unia premiuje nowatorskie spojrzenie na 
dany temat, połą czone z  realizacją , która 
wykorzystuje najnowsze techniki multime�
dialne. Same schematy i ogólnikowoś ć  ska�
zują  naszą  ideę  na niepowodzenie. Pietra- 
siewicz podkreś la, ż e idea, którą  chcemy

Tomasz Pietrasiewicz |
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Magdalena Pokrzycka-Walczak 
jest dziennikarką , specjalizuje się  
w tematyce integracji europejskiej, 
w grudniu 2002 roku uczestniczyła 
w misji studyjnej do Brukseli, orga�
nizowanej przez Urzą d Komitetu 
Integracji Europejskiej, Fundację  
„Unia&Polska" oraz Klub Dzienni�
karzy Europejskich SDP

Aneta Obara
zrealizować , musi być  zgodna z  prioryteta�
mi zawartymi przez stronę  unijną  w spe�
cjalnych regulaminach dotyczą cych ubie-

gania się  o dotację . -  Dobry pomysł i kon�
kretne przedstawienie jego realizacji to po�
łowa sukcesu. Drugą  jest kwestia budż etu 
i tzw. wkładu własnego, który przy róż �
nych programach dotacyjnych ustalany jest 
na innym poziomie (zazwyczaj od 20 do 
40 procent wartoś ci projektu).

Dyrektor Pietrasiewicz pracuje już  nad 
kolejnymi pomysłami, które -  być  moż e -  
ponownie zaowocują  unijnym wsparciem. 
To czysta pragmatyka, ale i wielka przy�

jemnoś ć  - twierdzi. Aneta Obara z biura 
regionalnego w Brukseli cieszy się  z suk�
cesu lubelskiej samorzą dowej instytucji 
kultury, która, jako pierwsza w regionie, 
otrzymała dotację  wprost z Komisji Euro�
pejskiej. Myś lę , ż e sukces, który stał się  
udziałem Oś rodka „Brama Grodzka-Teatr 
N N ” powinien zachę cić  inne placówki, tak�
ż e instytucje pozarzą dowe z  regionu lubel�
skiego, do aktywnego uczestniczenia 
w programach wspólnotowych UE. Trzeba 
pamię tać  o tym, ż e doś wiadczenia zdobyte 
dzisiaj, bę dą  procentować  ju ż  wkrótce, gdy 
bę dziemy pełnoprawnym członkiem euro�
pejskiej Wspólnoty. ■

- e -
Brytyjczycy lubią  herbatę

Wszystko w  Wielkiej Brytanii, jak mówi 
znana piosenka, „zatrzymuje się  na herbat�
kę ”. Jest to niewą tpliwie najpopularniejszy 
napój w Brytanii, o wiele bardziej popular�
ny niż  kawa, tak faworyzowana w  pozosta�
łej czę ś ci Europy i Stanach Zjednoczonych. 
Holendrzy sprowadzili ją  na Kontynent oko�
ło 1610, ale dopiero w  1658 ukazało się

pieiwsze ogłosze�
nie dotyczą ce her�
baty w jednej 
z londyń skich ga�
zet. Do połowy 
osiemnastego 
wieku herbata by�
ła już  wiodą cym 
napojem w Wiel�
kiej Brytanii, mi�
mo ż e funt najtań �
szej herbaty ko�
sztował około jed�
nej trzeciej tego, 
co mógł zarobić  
wykwalifikowany 
pracownik w cią �
gu tygodnia.
W  tym czasie była 
ona ostroż nie wy�
dzielana przez pa�
nią  domu i trzy-W sklepie z herbatą .

mana w  specjalnych metalowych pojemni�
kach, czę sto zamykanych na klucz. 
Stopniowo picie herbaty przeobraziło się  
w  modny towarzyski rytuał, a herbaciane 
ogrody rozkwitły w  takich miejscach jak 
Vauxhall i Marylebone w  Londynie, gdzie 
po południu moż na było spacerować  i roz�
koszować  się  filiż anką  herbaty z chlebem, 
z masłem, ciastem. Herbaciane przyję cia 
były również  popularne w  domach 
i wkrótce rytuał popołudniowej herbatki 
zagoś cił tam na dobre. Dzisiaj również  we 
wszystkich sklepach z herbatą  i hotelach 
w  Wielkiej Brytanii istnieje zwyczaj prze�
rwy na herbatkę  i pozostaje on osobliwo�
ś cią  każ dego meczu krykieta i każ dej let�
niej uroczystoś ci. Podwieczorek z daniem 
mię snym (High Tea), popularny w  północ�
nej Anglii i Szkocji, jest doś ć  obfitym posił�
kiem wieczornym, który zastę puje kolację . 
Herbata w  Wielkiej Brytanii jest tradycyjnym 
zwyczajem parzona w  porcelanowym im�
bryczku -  jedna pełna łyż eczka na osobę  
i jedna dodatkowa „na imbryczek”. Wię k�
szoś ć  ludzi w  Brytanii pija poż ywną  i moc�
ną  filiż ankę  herbaty z mlekiem i cukrem. ■

Opracowano na podstawie „The United 
Kingdom -  100 questions answered” -  tłu�
maczył Marcin Ż uk
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