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Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i doświadczenia. Nasza fundacja również wkracza na nowe tory – do zespołu dołączają kolejne
osoby, kreujemy coraz ambitniejsze propozycje dla naszych stypendystów, ale też zmieniliśmy siedzibę. Trochę ze smutkiem opuszczamy budynek przy Armii Krajowej, który będziemy wspominać z sentymentem – każdą odbytą tam rozmowę, każdy zapisany ﬂ ipchart
i każdą osobę z niespodziewana wizytą.
Jesień to także czas rekrutacji do dwóch naszych ważnych projektów. W Indywidualnym Programie Rozwoju młodzież przechodzi
właśnie do kolejnego etapu i odbywa rozmowy z Bartłomiejem Marszałkiem i Markiem Żydkiem. O wynikach będziemy informować 20
grudnia. Budujemy także zespół tutorów, którzy będą wspierać stypendystów w IPR. Jeśli jesteście zainteresowani współpracą z nami
w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu: fundacja@tdj.pl.
Z kolei Janusz Gorol czeka jeszcze na zgłoszenia do Stypendium
College. Dzięki pomocy fundacji młodzież może wyjechać na 10
miesięcy do szkoły w Wielkiej Brytanii lub w innym zakątku świata.
Laureaci Stypendium College otrzymają czesne na naukę, zakwaterowanie i wyżywienie oraz będą uczestniczyć w półrocznym programie przygotowującym do wyjazdu. Niewątpliwie jest to wyjątkowa okazja nie tylko do nawiązania międzynarodowych przyjaźni, szlifowania języka obcego czy zwiedzenia wymarzonego kraju,
ale też do sprawdzenia samego siebie w całkowicie nowej sytuacji.
W numerze będziecie mogli przeczytać o Justynie Kudali, która
w ramach Stypendium College / AFS wyjechała do Włoch i od września mieszka u rodziny goszczącej. Na dalszych kartach Zosia Regulska opowie o tym, co jej przysporzyło kłopotu w Ampleforth College, ale spokojnie – ma też gotowe rozwiązania, jak poradzić sobie
z tymi problemami!
Zapraszamy zatem do lektury i życzymy inspirujących początków!
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Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Bartłomiejem Marszałkiem – kierownikiem projektu ipr.

Justyna Kudala wyruszyła we wrześniu na przygodę swojego życia, by dzięki TDJ Foundation
i AFS zdobyć niezwykłe doświadczenia i sprawdzić samą siebie

Jak zainspirować 26 młodych osób w 7 dni? Dać im dawkę pozytywnej energii, nowych umiejętności
i wiedzy, które posłużą w roku szkolnym, akademickim czy w pracy?

Wakacje z Pasją jeszcze raz

Zobacz jak nasze obozy wspominają uczestnicy oraz wychowawcy

Czas na nowe!

Z dumą ogłaszamy, że wraz z całym tdj przenieśliśmy się do centrum Katowic do niedawno otwartego
budynku .Ktw i.
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Wyjazd do szkoły za granicą to oczywiście niesamowita przygoda, ale również ogromne wyzwanie

Jak wyglądają obozy językowe w UK? – Przeczytajcie relacje młodzieży, która latem wyjechała na kursy
językowe do prestiżowych uczelni w Wielkiej Brytanii.

Szkoła Pionierów PFR, czyli jak TDJ pomaga młodym przedsiębiorcom

O przebiegu projektu, jego wartości i zaangażowaniu TDJ opowiedziała Oliwia Kwiatkowska
– Prezes Zarządu TDJ Foundation.
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IPR
w nowym
wydaniu
JeSteśMy W traKcie reKrutacJi DO zbliżaJą-

JaK bęDzie WygląDać WSPółPraca z tutOreM?

ceJ Się eDycJi iPr, OPOWieDz naM, cO nOWegO

czy Jeśli KtOś MieSzKa W MałeJ MieJScOWOści Ma

czeKa na naSzych StyPenDyStóW?

Bartłomiej Marszałek: Czeka na Was fantastyczny zespół tutorów oraz grupa co najmniej 50 rówieśników, którzy podobnie jak
Wy chcą się rozwijać. Dzięki temu otrzymacie wsparcie w zakresie odkrywania, ustalenia i realizacji swojego celu w zależności od momentu, w którym się znajdujecie. Może to być cel
związany z wyborem nowej szkoły, ustalenia ścieżki
zawodowej, odkrycia swoich potencjałów czy poszukiwań swojej pasji. Dodatkowo odbędą się trzy weekendowe spotkania wszystkich uczestników i tutorów, które mają nas naładować energią i dodać siły do spełniania celów i marzeń.
DlaczegO nOWa eDycJa POtrWa tylKO Pół rOKu?

IPR trwa od 6 do 7 miesięcy. W tym roku zmieniamy
termin startu programu – ruszamy wspólnym spotkaniem pod koniec stycznia, kończymy początkiem lipca. Natomiast zwiększamy ponad dwukrotnie liczbę
miejsc. Tym samym rozszerzymy zespół tutorów, który
będzie tworzyć co najmniej 12 osób. Przesunięcie terminu pierwszego zjazdu jest także związany z potrzebą
przygotowania tego zespołu do pracy w projekcie. Podobnie jak w przypadku Wakacji z Pasją zależy nam, by
zapewnić najwyższą jakość wsparcia naszym stypendystom.

Każdy z nas jest wyjątkowy,
niepowtarzalny. Każdy z nas ma inne
potrzeby edukacyjne i rozwojowe. By
odpowiedzieć na te potrzeby, niezbędna
jest indywidualna praca z każdym
uczestnikiem.
BartŁomiej marSZaŁeK
KierowniK projeKtu ipr
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nie możecie doczekać się
wyników rekrutacji do
indywidualnego programu
rozwoju? my również! na
pocieszenie zapraszamy
do przeczytania rozmowy
z Bartłomiejem Marszałkiem –
kierownikiem projektu ipr.

SzanSę, żeby OSObiście SPOtKać Się ze SWOiM tutOreM?

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał okazję spotkać się ze swoim tutorem osobiście. W styczniu widzimy się wszyscy razem - zarówno uczestnicy, jak i tutorzy. Następnie minimum raz na miesiąc odbywają się
spotkania tutora z uczestnikiem w miejscowości zamieszkania. Kolejne spotkania w zależności od możliwości i potrzeb, mogą odbywać się w formie widekonferencji czy rozmowy telefonicznej.
cO JeSt taK WyJątKOWe W Pracy 1:1, że FunDacJa
OParła na niM SWóJ PrOgraM?

Każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Każdy
z nas ma inne potrzeby edukacyjne i rozwojowe. By odpowiedzieć na te potrzeby, niezbędna jest indywidualna praca z każdym uczestnikiem. Program rozwojowy
oparty na relacji daje nam dokładnie takie możliwości,
jakich szukamy. Tutoring jest najbliższy nam w zdefiniowaniu tego procesu. Zależy nam, by każdy kto chce,
miał możliwość rozwijania się w sposób, jaki jest dla
niego najbardziej korzystny i najbardziej efektywny.
czy SaM Miałeś OKazJę brać uDział W PrOgraMie
rOzWOJOWyM bazuJącyM na inDyWiDualneJ Pracy?

Wielokrotnie w swoim rozwoju edukacyjnym i zawodowym korzystałem z pracy w relacji 1:1. Od korepetycji i przygotowań do matury, po konsultacje indywidualne i coaching. Były to niezwykle ważne godziny pracy, gdzie całość uwagi prowadzącego była poświęcona na zagadnienie, jakie mnie interesowało. Był to czas
i miejsce, gdzie mogłem zapytać o wszystko, drążyć temat i dopytywać tak długo, jak tylko chciałem, otrzymywałem również pytania i miałem szansę na nie odpowiedzieć. Mogłem się również spokojnie zastanowić,
przyjrzeć swoim mocnym i słabym stronom, zadać sobie pytanie co lubię robić, co chcę robić i w jaką stronę
podążać, jakie mam marzenia i jak chcę je zrealizować.
W bardzo dużym stopniu ta praca nad sobą pozwoliła
mi stać się szczęśliwym człowiekiem, który robi w życiu to, co kocha. Polecam każdemu!
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY IPR
Zespół spotyka się regularnie, by wypracować jak ma wyglądać program, co w jego ramach
będzie możliwe oraz w jaki sposób będą dbać o bezpieczeństwo i rozwój uczestników.

Bartłomiej Marszałek
jako kierownik projektu IPR
czuwa nad jego merytoryką,
doborem zespołu, a także
kierunkiem rozwoju.

Marek Żydek

to koordynator IPR, do którego
zgłaszamy się z pytaniami,
wątpliwościami i pomysłami.
Chętnie opowie także o przebiegu
rekrutacji: marek.zydek@tdj.pl

Agata Otrębska

Krzysztof Słaboń

To właśnie z nimi od kilku miesięcy spotykamy się
regularnie i wypracowujemy to, jak ma wyglądać IPR.
Ich zadaniem będzie także prowadzenie zespołu tutorów
w trakcie realizacji projektu.

WŁAŚNIE TRWA REKRUTACJA DO ZESPOŁU TUTORÓW.
Chcesz się sprawdzić w roli przewodnika młodej osoby, napisz do nas: fundacja@tdj.pl

www.tdjfoundation.pl
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Z TDJ do Włoch

10 miesięcy w gronie nowych przyjaciół i rodziny, w odległym kraju, w nieznanej szkole
z obcym językiem. Justyna Kudala wyruszyła we wrześniu na przygodę swojego życia, by
dzięki TDJ Foundation i AFS zdobyć niezwykłe doświadczenia i sprawdzić samą siebie.

W

Justyna
Kudala

wieloletnia
stypendystka
TDJ Foundation
– brała udział
w Wakacyjnym
Obozie Marzeń
i Indywidualnym
Programie
Rozwoju, a na
Wakacjach z Pasją
opiekowała
się młodszymi
kolegami
i koleżankami.
Jej tata pracuje
w FAMUR
S.A. Systemy
Chodnikowe
Remag.

GRANT  jesień 2018

W końcu nadszedł wyczekany dzień 7 września, dzień
rozpoczęcia programu wymiany międzykulturowej
AFS we Włoszech. Wylecieliśmy z Krakowa całą grupą najpierw na lotnisko we Frankfurcie, a później do
Rzymu, gdzie spędziłam pierwszy wieczór. Tam spotkaliśmy się z ponad 500 uczniami z całego świata. Następnego dnia z samego rana zostaliśmy podzieleni na
„chaptery” zgodnie z miejscowościami, gdzie mieszkają nasze host rodziny. Mój chapter to Como, w którym
oprócz mnie jest 4 uczniów z Tajlandii, Indii, Indonezji i Hongkongu.
Pokonanie trasy z Rzymu do Mediolanu zajęło ponad
7 godzin, ale to nie był koniec. Po przybyciu na wyznaczone miejsce, jakim była szkoła, poznaliśmy wolontariuszy i nadszedł czas, by poznać nasze rodziny. W ustalonej kolejności weszliśmy na salę i każdy został poproszony o to, aby przedstawił się w języku włoskim, powiedział skąd jest i gdzie będzie mieszkać. Później mogliśmy usiąść na widowni wraz z naszymi host rodzinami i wysłuchać przywitania przygotowanego przez Interculture (czyli włoskiego AFS).
Na początku wielką przeszkodą była blokada językowa i ograniczałam się do najprostszych zwrotów. Później stopniowo zaczęłam używać języka włoskiego
i choć nadal wiele zwrotów nie znam i nie rozumiem,
jest mi łatwiej zapytać o tłumaczenie lub znaczenie. Na
szczęście moja host mama mówi w języku angielskim,
więc mogę się do niej ze wszystkim zwrócić.
Całą rodzinę poznałam już drugiego dnia, kiedy moja
siostra, Eliza obchodziła urodziny. Tego dnia wraz
z Matilde, moją drugą siostrą pojechałyśmy do Mediolanu, który okazał się być jeszcze większy i jeszcze bardziej niezwykły niż wcześniej myślałam.
W środę wraz z wszystkimi uczniami z Lombardii
rozpoczęłam rok szkolny. We Włoszech już w pierwszym dniu odbywają się normalne lekcje i na szczęście nie trzeba przyjść ubranym na galowo. Nie mamy
też mundurków. Mimo że weszłam do klasy jako jedna
z pierwszych osób, to jeszcze przed dzwonkiem zdążyłam wszystkich poznać. Spośród 24 kolegów i koleżanek, tylko 5 osób mówi po angielsku, co bardzo mnie
zaskoczyło. Wszyscy chcieli wiedzieć, dlaczego wybrałam Włochy i co mówi się na powitanie w Polsce. Wiele osób zaczynało mówić po angielsku, ale chwilę późnej wracali do włoskiego, co wychodziło zabawnie. Na
szczęście nie tak trudno jest zrozumieć język włoski.
Szkoła trochę różni się od tej, jaką mamy w Polsce.
Wszyscy z mojego liceum zaczynają o godzinie 8 i kończą o 13 (w następnych tygodniach będziemy kończyć
o 14). Lekcja trwa tutaj pełną godzinę, później dzwoni tylko jeden dzwonek oznajmiający, że nauczyciel
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przechodzi z klasy do klasy, a uczniowie zostają w sali.
O godzinie 10:50 jest 15-minutowa przerwa, w czasie której możemy wyjść na plac przed budynkiem lub
zjeść drugie śniadanie. Godziny lekcji jednak zależą
od szkoły, ponieważ część ma lekcje również w soboty.
Mimo że nie wszystko rozumiem, staram się robić zadania domowe i tak jak każdy uczeń uczyć się zadanych
tematów na kartkówki.
Wszyscy uczestnicy wymiany zostali zapisani na kurs
języka, w moim przypadku jest on mieście w Como,
tuż przy granicy ze Szwajcarią. Oprócz kursu mamy
spotkania z wolontariuszem, a w szkole przydzielono
nam mentora, do którego możemy się zawsze zwrócić
z prośba o pomoc czy poradę.

Jedzenie również różni się od tego, do którego przywykłam w Polsce. Rano albo się nic nie je, albo je się
słodkie śniadanie – colazione (3–4 ciasteczka) z kawą
lub herbatą. Bezpośrednio po powrocie z pracy i ze
szkoły jest lunch – makaron lub ryż z warzywami,
a wieczorem pranzo, zazwyczaj również warzywa, ale
z mięsem. Wieczorem, kiedy mam wolną chwilę wychodzę z siostrą lub koleżanką na spacer i przepyszne włoskie lody. Kiedy jesteśmy zmęczone wspólnie z całą rodziną oglądamy programy kulinarne.
Z każdym dniem jest coraz łatwiej zrozumieć włoski
i się nim posługiwać, a minęło dopiero kilkanaście dni,
w czasie których tak wiele się wydarzyło. Cieszę się, że
to dopiero początek wymiany i tak wiele przede mną.

AFS to międzynarodowa organizacja
zajmująca się realizacją programów wymiany
międzykulturowej. Dzięki niemu młodzi ludzie
mogą na trymestr, semestr bądź na rok
wyjechać do jednego z 80 krajów w których
działa organizacja. Podczas pobytu za granicą
uczestnik mieszka u lokalnej rodziny i chodzi
do szkoły. TDJ Foundation pokrywa koszty
udziału w wymianie laureatom Stypendium
College. W roku szkolnym 2017/18 wsparcie
takie otrzymała Magdalena Woźniak, która
uczyła się w USA (patrz Grant 4/2017),
a w tym roku Justyna Kudala.

www.tdjfoundation.pl
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jak zainspirować 26
młodych osób w 7 dni?
dać im dawkę pozytywnej
energii, nowych umiejętności
i wiedzy, które posłużą
w roku szkolnym,
akademickim czy w pracy?
to kolejne wyzwanie,
jakiego podjęła się fundacja
minionego lata

Zainspiruj się
wartościami!

W tym roku nasi starsi stypendyści mieli okazję wziąć udział w Projekcie InspiracJa. Kanwą
obozu były zajęcia z rozwoju osobistego, warsztaty filmowe oraz spotkania z niezwykłymi
gośćmi. Oczywiście nie zabrakło też wielkich przygód!

O

Od samego początku Projekt InspiracJA wywoływał
we mnie pozytywne emocje i miałem w stosunku do
niego spore oczekiwania. Nie zawiodłem się.
Słowo klucz, którym nazwano ten obóz spotykałem
niemal wszędzie, wszędzie widziałem inspirację. Dawali ją przede wszystkim ludzie – kadra i uczestnicy.
Spotkania z trenerami otwierały nas na innych i szlifowały naszą osobowość. To tutaj dużą uwagę zwróciliśmy na wartości i priorytety życiowe oraz jak dać innym coś od siebie. W trakcie obozu podzieliliśmy się na
dwie grupy, z której każda pod opieką trenerów realizowała autorski film. To zadanie wręcz wymuszało, aby
obserwować otoczenie i uwieczniać każdą wartą uwagi chwilę.
Czasami nie było to łatwe, bo naprawdę dużo było momentów, które filmowaliśmy, a potem pojawiał się problem selekcji. Ale czy rzeczywiście był to problem? Późne godziny spędzone przy montażu może wykańczały,

Krzysztof
Sobutka

stypendysta
tdj foundation,
który brał udział
w Stypendialnym
programie
rozwoju oraz
w projekcie
inspiracja.
wakacje 2018
spędził w tdj jako
stażysta w dziale
Komunikacji
i marketingu.
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ale finalnie dawały wielką satysfakcję i, co chyba najważniejsze, rodziły prawdziwe przyjaźnie. To wtedy odkrywaliśmy drzemiące w nas wartości, których
w ciągu dnia nawet nie mieliśmy szansy dostrzec. Jazda
quadem, samochodem terenowym czy wspinaczka po
skałach pokazały, że każdy jest w stanie pokonać własne lęki i spróbować osiągać nowe cele.
Pod koniec obozu odwiedził nas Pan Tomasz Domogała, który jako pierwszy miał okazję zobaczyć nasze filmy w pełnej krasie. Podczas wspólnej rozmowy podzielił się swoimi doświadczeniami, poglądami i zdradził
wartości, jakimi kieruje się w życiu. Niejednego z nas
tym zainspirował.
Opisując ten wyjazd paroma słowami, powiem: intensywnie i ambitnie. Z pewnością nie był to czas poświęcony na nudę i głupoty. Nawet te spokojne i z charakteru ciche osoby zaangażowały się w nasze zadania, dzięki pozytywnej energii otoczenia.
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Materiały polecane przez trenerów
Projektu InspiracJA
Simon Sinek: Zacznij od dlaczego?
Brad Stulberg, Steve Magness: Pełnia twoich możliwości
Emily Wapnick: Dlaczego niektórzy z nas nie mają jednego,
	     prawdziwego powołania?
Simon Sinek na TEDx: Jak wielcy przywódcy inspirują
	     do działania

www.tdjfoundation.pl
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Science
vs Fiction

tajniki fizyki i chemii, kuchnia molekularna,
wyrzutnia butelek, eksperymenty i wybuchy.
Z drugiej strony niesamowita gra terenowa,
ogromna stacja kosmiczna, ćwiczenia
z charakteryzacji oraz Bractwo rycerskie. na
pierwszym obozie doszło do starcia nauki
i wyobraźni, a nasi stypendyści każdego dnia
starali się odpowiedzieć na pytanie, czy można
połączyć te dwa światy.

Dagmara Krasoń
(13 lat) z rozprzy

Emilia Dziembowska
(17 lat) z radlina

Najbardziej podobały mi się zajęcia z Panem Korkiem,
ponieważ nauczyłam się różnych doświadczeń i konstruowaliśmy rzeczy, które przydadzą się nam w życiu. Zajęcia nauczyły mnie też, jak pracować w grupie. Na obozie
poznałam bardzo fajnych ludzi, byliśmy zgrani, każdy był
uśmiechnięty i pełen energii do pracy. Mój wychowawca
i jego asystentka byli sympatyczni, mili, zabawni, zawsze
uśmiechnięci, pomocni i bardzo ich polubiłam.

Adam Grzyśka
(16 lat) z Katowic
Na obozie poznałem wiele doświadczeń oraz zjawisk fizycznych pokazywanych przez naukowców Pana Korka. Jedne i drugie były tłumaczone w taki sposób, aby każdy z nas mógł je zrozumieć oraz wykonać samodzielnie. Szczególne dla mnie były zajęcia tematyczne oraz spotkania
w grupie z wychowawcą, podczas których nie było czasu na nudę.
Jednak najlepszymi zajęciami podczas obozu była gra terenowa LARP. Uważam, że była dopracowana w każdym, nawet w najmniejszym szczególe. Podczas LARP-u miejsce obozu stało się
stacją kosmiczną, która miała zostać zlikwidowana. Dowiedzieliśmy się, że warunkiem ocalenia stacji jest zdobycie odpowiedniej ilości punktów. Na każdej specjalnie przygotowanej stacji czekało na nas zadanie, którego wykonanie było nadzorowane przez osoby przebrane w kosmiczne stroje. Na szczęście, dzięki zgraniu każdej z grup, nasza stacja ocalała.

Grant
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W Wakacjach z Pasją wyjątkowe
było to, że przez kilka dni mogłam robić to, co lubię i przenieść się w świat nauki i fantazji, gdzie nie musiałam przejmować się codziennymi sprawami. Najlepszymi zajęciami dla mnie
były warsztaty z Panem Korkiem. Poznaliśmy tajniki kuchni molekularnej i mogliśmy zjeść
własnoręcznie zrobione lody, bezy z bitej śmietany, chipsy
z mięty. Robiliśmy płyn do baniek, a potem sami mogliśmy
zostać w niej zamknięci! Wykonaliśmy również zegar słoneczny i spektroskop, które mogliśmy zabrać do domu.
Na obozie poznałam dużo wspaniałych osób. Cała nasza grupa bardzo dobrze zgrała się już na początku obozu
i spędzanie razem czasu sprawiało nam ogromną przyjemność i satysfakcję. Przez te kilka dni zawarliśmy
znajomości, które chętnie utrwalamy nawet po zakończeniu obozu. Nasz wychowawczyni, Basia, była
jedną z najwspanialszych osób, które spotkałam.
Była bardzo otwarta, miła i chętnie nam pomagała, gdy mieliśmy jakiś problem. Zawsze służyła radą i wsparciem.
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Survival

to nasza propozycja dla wyjątkowo aktywnych dzieci
i młodzieży, które chcą się zmierzyć w niecodziennych
sytuacjach. obozowicze poznali podstawy samoobrony,
ale też i pierwszej pomocy. wspinali się na skałki,
zjeżdżali na tyrolce i uczyli się terenoznawstwa. nabyte
umiejętności pomogły im na finale uratować księżniczkę!

Nadia Wilk
(15 lat) z nowej cerkwi
Na Wakacjach z Pasją nauczyłam się bardzo wielu rzeczy,
m.in. samoobrony, która na pewno przyda mi się w codziennym życiu, pierwszej pomocy, wytrwałości podczas nocy
spędzonej w lesie czy współpracy przy grze terenowej. Poznałam też bardzo sympatycznych ludzi. Mogłam z każdym porozmawiać o swoim problemie, podejść i zadać pytanie. Zawsze otrzymywałam pomoc. Mój wychowawca był bardzo pomocny, miły, zabawny oraz
odpowiedzialny.

Marcelina Szufrajda
(10 lat) z charzyków
Ten obóz jest wyjątkowy, bo można się na
nim nauczyć wielu różnych rzeczy i coś
nowego spróbować, np. wspinaczki, nocowania w lesie. Wybrałam survival, bo
lubię przygody. Najbardziej podobała mi
się krav maga i strzelanie z łuku.

Norbert Drab
(17 lat) z dalachowa

Na obozie było świetnie! Survivalem interesowałem się od małego. Budowaliśmy z kuzynami szałasy, sami robiliśmy narzędzia, przygotowywaliśmy posiłki za domem w małym lasku. Na Wakacjach z Pasją m.in. spaliśmy w lesie, co było ciężkie, zwłaszcza że zapomniałem śpiwora. Ale poradziłem sobie, dostałem koce i przeżyłem tę noc. Najbardziej podobały mi się
lekcje krav magi. Od dawna przymierzałem się do takich zajęć, ale dopiero na tym obozie miałem okazję rozpocząć to,
o czym do tej pory tylko myślałem. Za 10 lat na pewno przypomną mi się osoby, które tutaj poznałem, opiekunowie, nabyte umiejętności przetrwania, noc w lesie.

Hubert Brzeżański
(15 lat) z piotrkowa trybunalskiego
Najbardziej podobały mi się treningi krav magi i noc w lesie. Na pewno
będę je wspominać po powrocie do domu, tak samo jak grę we ﬂagi. Nauczyłem się jak przeżyć noc w lesie, trochę geografii i krav magi.

www.tdjfoundation.pl

12

Art & Active

uczestników ostatniego obozu zaprosiliśmy do poznawania
sztuki cyrkowej, podstaw choreografii oraz teatru. Stypendyści
mogli się wyrazić również w przeróżnych sztukach plastycznych:
od szkicu, poprzez obrazy malowane farbami i tworzenie rzeźb
z gliny, aż po rysunek pastelami. wiele pozytywnych emocji
przyniósł festiwal Kolorów oraz baloniada, w której wzięły udział
nie tylko dzieci i młodzież, ale także wychowawcy i ich asystenci.
Klaudia Majowicz
(10 lat) z Katowic
Było bardzo fajnie, poznałam bardzo dużo przyjaciół
i chciałabym przyjechać na obóz za rok. Mieliśmy zajęcia z artu, na których mogliśmy rysować, a na zajęciach
active trochę się poruszać. Był basen i dyskoteka, ale najfajniejsza była część artystyczna. Na zajęciach poznałam
różne ciekawe rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałam, więc jak będę rysować w szkole na plastyce będę mogła użyć tej wiedzy i może mój obrazek będzie lepszy.

Kinga Świstak
(14 lat) z poniatowa
W tym roku miałam przyjemność być na trzecim obozie Wakacji z Pasją, czyli art&active. Nauczyłam się na
nim przede wszystkim, jak pokazywać emocje na scenie
oraz jak ważną rolę pełnią one w naszym życiu. Mogłam
też wykazać się umiejętnościami plastycznymi oraz potańczyć i poćwiczyć na zajęciach active. Podczas Wakacji
z Pasją najbardziej zaskoczyło mnie to, że w tak krótkim
czasie, można nauczyć się i spróbować naprawdę wielu
cudownych rzeczy. Super niespodzianką podczas obozu
był festiwal kolorów i baloniada.
Na obozie poznałam cudownych, życzliwych i pełnych
pasji ludzi. Każdy wspierał i pomagał sobie nawzajem.
Atmosfera była naprawdę niezapomniana. Polały się łzy,
gdy się rozstawaliśmy.
Moi wychowawcy byli uśmiechnięci, pomocni i pełni energii. Zawsze w stu procentach angażowali się w zajęcia
i mogliśmy z nimi o wszystkim szczerze porozmawiać.

Karol Trzepizur
(10 lat) z częstochowy
Byłem na dwóch obozach – na science vs fiction i na art&active. Na tym drugim nauczyłem się, że jak maluję obraz, to nie trzeba myśleć, tylko rysować to, co wpadnie do
głowy. Wtedy wyjdzie arcydzieło. Robiliśmy dużo rzeczy,
ale najbardziej podobało mi się jak rzucaliśmy się balonami z kolorowymi pyłkami.

Grant

JeSień 2018
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Kadra Wakacji z Pasją
nasze obozy nie byłyby tak
wyjątkowe, gdyby zespół kadry
nie budowali ludzie pełni empatii,
cierpliwości, ale i pasji, którą podzielili się
z uczestnikami obozów. odpowiednio
dobrani wychowawcy i ich asystenci
mieli okazję poznać się w Hucisku już
w czerwcu, gdzie wzmacniali swoje
umiejętności z komunikacji z dziećmi,
poznawali się, integrowali i budowali
zespół.
Daniel Syrek
wychowawca na obozie
art & active
Bycie zwykłym wychowawcą na
zwykłej kolonii daje satysfakcję,
ale jest niczym w stosunku do bycia wychowawcą na obozach TDJ
Foundation. Dzieciaki, które tutaj przyjeżdżają są tak pełne pasji, pełne energii i pewności tego, co chcą robić oraz jak to robić, że moja praca opiera się na wzbudzaniu tej pasji,
pielęgnowaniu jej i sprawianiu, żeby dzieciom się nie
odechciało. Z każdym dniem obozu integracja jest coraz
mocniejsza, więzi między dziećmi coraz bardziej się nasilają, my jako kadra coraz bardziej je kochamy i w tym
momencie u uczestników rośnie motywacja, pewność siebie oraz odwaga w pokonywaniu wszelkich słabości.
Słowem kluczem obozów TDJ jest „PASJA”, którą przelewa się na dzieci, którą zarażeni są wszyscy wychowawcy
i asystenci, kierownik, pedagog… Wszędzie tę pasję czuć!

Marta Lewandowska
asystentka wychowawcy
na obozie Science vs fiction
Wakacje z Pasją wyróżniają się chwytającą za serce,
szczerą i niespotykaną troską, którą obdarzają się wzajemnie uczestnicy oraz kadra. Ze wzruszeniem można tam obserwować sytuacje, w których uczestnicy dbają przy posiłkach, by każdy miał pełną szklankę soku, a na
pytania opiekunów „Czy jeszcze czegoś potrzebujecie?”, odpowiadają „Potrzebujemy, żeby panie coś zjadły”. Obozy TDJ
to przede wszystkim fantastyczni ludzie – zarówno uczestnicy, jak i kadra –
z otwartym na drugiego człowieka sercem, wrażliwym, gotowym do pomocy
i dostrzegającym potrzeby bliźniego. Wakacje z pasją to idealny czas i najbardziej komfortowa przestrzeń, by nabrać wiary w siebie, w swoje marzenia i by
zrobić pierwsze kroki ku ich realizacji.

Klaudia Bereska
wychowawca na obozie surivival, na co
dzień pracuje w pGo S.a. w dziale Hr
Wakacje z Pasją to nie tylko moc atrakcji, ale dla mnie
przede wszystkim moc emocji, takich które zachęcają do
tworzenia jak najlepszej wersji samego siebie. Ogromny szacunek, ciepło i troska, jakimi darzą się wychowawcy w stosunku do siebie, dzieciaki w stosunku do wychowawcy i na odwrót sprawia, że to nie są zwykłe obozy. Tutaj każdy znajdzie dla siebie miejsce, poczuje się potrzebny,
wartościowy, wyjątkowy, a przede wszystkim doceniony. Każdego dnia miałam szansę obserwować, jak pod wpływem w/w emocji dzieciaki promienieją, otwierają się i dają nam – wychowawcom i asystentom
niesamowitą radość i możliwość przeżywania tych emocji z nimi. Ogrom
pracy pedagoga, kierownika, wychowawców, asystentów i koordynatora
owocuje bezcenną możliwością sprawiania radości.

www.tdjfoundation.pl
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Więcej zdjęć z Wakacji z Pasją
znajdziecie na naszym Facebooku
@FundacjaTDJ

www.tdjfoundation.pl
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A co o obozach
mówią rodzice?
to, co jest wyjątkowe w obozie to przede wszystkim różnorodność
zajęć. nie słyszałam, żeby gdzieś indziej dzieci miały zajęcia
z chodzenia na szczudłach czy żonglowania. Jako rodzicowi najbardziej
podobał mi się brak telefonów z płaczem i narzekaniami. córka
dzwoniła raz dziennie na 2 minuty mówiąc, że jest fajnie i generalnie
nie ma czasu na rozmowę - co świadczy tylko o tym, że lepiej być nie
mogło. Moja córka już nie może doczekać się obozu za rok.
aGnieSZKa miĘcZaKowSKa, famur S.a.

Obozy organizowane przez fundację
polecam z ręką na sercu. Kadra bardzo
sympatyczna i profesjonalna. bogaty
program w całości wypełniał czas
obozowiczom. Moje córki wróciły bardzo
zadowolone, uśmiechnięte, bogatsze
o nowe doświadczenia i przyjaźnie.
Dziękuję za bardzo dobrą opiekę,
wspaniałą przygodę, dzięki której moje
dzieci planują nowe cele i ścieżki, którymi
warto iść. no i oczywiście już czekają na
następne wakacje z tDJ Foundation.
BoŻena orlof, niuw GliniK

Moich dwóch synów brało
udział w tegorocznych
Wakacjach z Pasją. najlepszą
oceną programu są ich słowa
czyli „dlaczego tak krótko”
i „zapisz nas już tato na
kolejne w przyszłym roku”.
z perspektywy rodzica chciałbym
podziękować za udostępnienie
bardzo ciekawej i przemyślanej
oferty fundacji i podkreślić
profesjonalizm kadry, która
błyskawicznie buduje relacje
z dzieciakami oraz wspiera
ich aktywnie w codziennych
wyzwaniach. Wychowawcy
równie wyśmienicie radzą sobie
z koniecznością udzielania
wsparcia rodzicom :).
ŁuKaSZ paŚniK, tdj

Jestem pod ogromnym wrażeniem Wakacji z Pasją. Miałam duże
obawy, ponieważ jestem pracownikiem Famuru z krótkim stażem
i tym samym moje dzieci nie mają znajomych wśród „dzieci Famuru”.
Moje obawy rozwiały się już po pierwszych chwilach tuż po
przyjeździe. Dziecko, zwłaszcza to młodsze, było traktowane
jak pełnoprawny obywatel: zapraszam, proszę usiądź, powiedz
jak się nazywasz, jakie są twoje ulubione dania. Kiedy z takim
szacunkiem zwrócił się do niego obcy dorosły człowiek,
w momencie miało błysk w oczach.
Kiedy wracaliśmy z pierwszego turnusu – syn przez 1,5 h opowiadał
co robili, czego się nauczył, zadawał mi pytania kontrolne, np. czy
wiem jaką temperaturę ma suchy lód, a jaką ciekły azot? bo te
wakacje to nie tylko zabawa, ale nauka przez zabawę.
na kolejny turnus (był na i i iii) pojechał z takim entuzjazmem, że
sam wyrwał walizkę z bagażnika, a wysiadając krzyknął:
tDJ – najlepsze wakacje na świecie!
Starszy syn – to niewiarygodne jak bardzo się zmienił. Miał być
asystentem na i turnusie, został na ii, a później pojechał na iii.
to, co przeżył, określił „właściwi ludzie, na właściwym miejscu”.
Ja dodam ze swojej strony - Wakacje z Pasją są dlatego z pasją, że
atmosferę tworzą ludzie z pasją.
ilona urBaŃSKa, famur S.a.

Grant
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CZAS NA NOWE!
niezwykły widok na panoramę miasta z 6 piętra, wygodne kanapy dla naszych
stypendystów i nowoczesne sale konferencyjne dla gości oraz pięknie urządzona przestrzeń
biurowa. Z dumą ogłaszamy, że wraz z całym tdj przenieśliśmy się do centrum Katowic do
niedawno otwartego budynku .Ktw i.

O

Od 17 września zmienił się adres siedziby TDJ Foundation, obecnie można nas spotkać przy alei Roździeńskiego 1A w Katowicach, tuż obok słynnego Spodka i Strefy Kultury, w której znajduje się Muzeum Śląskie
oraz NOSPR. TDJ jest najemcą 6 piętra, ale
oprócz nas w .KTW I znajdują się także inne
firmy. Dlatego w budynku funkcjonuje system zabezpieczeń oparty o karty dostępu.
Chcąc Was ugościć w naszych w nowych progach, musimy zaanonsować Wasze przybycie. Niezapowiedziane wizyty będą się wiązały z odrobiną cierpliwości na załatwienie
niezbędnych formalności. Mamy jednak nadzieję, że tę drobną niedogodność wynagrodzi Wam przyjemność spędzenia czasu na 6
piętrze.
– Ogromnie cieszymy się, że od tej pory będziemy mogli zapraszać naszych stypendystów,
ekspertów i osoby współpracujące z fundacją
do tak wyjątkowego miejsca, jakim jest .KTW I,
a zwłaszcza nasze 6 piętro – mówi Oliwia
Kwiatkowska, Prezes Zarządu TDJ Foundation. – Mamy nadzieję, że zrodzi się tutaj jeszcze więcej niezwykłych pomysłów, których realizacja będzie sprzyjać rozwojowi młodych osób.
Budynek oraz przestrzeń zajmowaną przez
TDJ zaprojektowała pracownia architektoniczna Medusa Group z Bytomia, która w pełni zadbała o potrzeby pracowników
i ich gości w nowym biurze.
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stypendium college

6 Przeciwności losu w
i jak sobie z nimi poradzić
 Wyjazd do szkoły za granicą to oczywiście niesamowita przygoda, ale również ogromne wyzwanie. Już na progu jesteśmy
zarzucani słownictwem zupełnie innym niż ze szkolnej ławki, dialektami, których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy oraz
akcentami odpowiadającymi pochodzeniu nowo poznanych osób. Do tego wszystkiego dochodzą rzeczy, które rodziły w nas
podekscytowanie w związku z nauką zupełnie nowych przedmiotów czy nowymi aktywnościami. Niestety mało osób jest
świadome, że wraz z nowym, ciekawym materiałem przychodzi też tona nowego, skomplikowanego słownictwa. Odnalezienie
się w tym wszystkim jest trudne, ale nie jest nie do zrobienia.
Z odpowiednim nastawieniem i paroma wskazówkami z czasem wszystkie te rzeczy przestają być
problemem, a stają się bezcenną wiedzą i życiowym doświadczeniem. Ważne jest więc, aby już
przed wyjazdem być świadomym czekających nas trudności, ale i sposobów, dzięki którym łatwiej
jest im sprostać.

1 2
Temp o

Zofia
Regulska

stypendystka TDJ
Foundation, która
dzięki Stypendium
College przez
rok uczyła się
w Ampleforth
College w Wielkiej
Brytanii.
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Największa różnica między językiem obcym, którego
uczą nas na lekcjach w szkołach, a tym „prawdziwym”
jego używaniem jest tempo. Na zajęciach w Polsce rzadko kiedy spotykają nas sytuacje, gdzie więcej niż jedna
osoba mówi w innym języku w tym samym czasie. W zagranicznej szkole już na starcie otrzymujemy miliony
różnych komunikatów od wielu osób w jednym momencie. Zanim nasz mózg, nieprzyzwyczajony do słyszenia
obcego języka w takich ilościach, przetrawi jedną informację, zdążyliśmy przegapić już trzy kolejne, a piętnaście następnych czeka w kolejce. Niestety, początkowe
trudności w takich sytuacjach są nieuniknione i wymagają czasu, by przestawić się na myślenie w obcym języku. Na szczęście możemy sobie to w pewnym stopniu ułatwić i już przed wyjazdem zacząć szykować nasz
mózg na takie sytuacje. Najprostszym sposobem na to
jest oglądanie filmów, seriali, filmików w obcym języku. Tempo mówienia aktorów odpowiada tempu komunikacji w prawdziwym życiu, a przy scenach kłótni
czy wieloosobowej dyskusji, tak jak na co dzień musimy przyjmować wiele komunikatów jednocześnie z wielu różnych kierunków.

My ś len ie p o p olsk u

Używając ojczystego języka, nikt nie musi się zastanawiać jak zbudować zdanie, by było poprawne gramatycznie albo jakiego słowa użyć. Problem pojawia się
wtedy, gdy przez całe życie myśleliśmy tylko w jednym
języku, a musimy się przestawić na używanie innego.
Wtedy nasze myśli automatycznie stają się działającym
non-stop tłumaczem. Proces ten to:
• usłyszeć wiadomość

• przetłumaczyć ją na język ojczysty

• ułożyć odpowiedź

• przetłumaczyć ją na język obcy
Wszystko to trwa dłużej niż można by się tego było
spodziewać, a niestety za granicą nikt nie będzie czekał na naszą odpowiedź więcej niż parę sekund i gdy już
mamy gotowe zdanie, jest już za późno. Myślenie w języku obcym jest nawykiem, który przychodzi z czasem.
Najłatwiejszym sposobem, by weszło nam to w krew,
jest maksymalne ograniczenie mówienia w naszym
pierwszym języku. Słuchanie muzyki, oglądanie filmów,
czytanie, a nawet mówienie, opisywanie sobie samemu
tego, co się robi w języku obcym, sprawia, iż po pewnym
czasie nie jest on aż tak obcy dla naszego mózgu i czas
przetwarzania informacji staje się tak samo szybki jak
w przypadku naszego języka ojczystego. Ograniczenie
mówienia po polsku może być bardzo trudne, zwłaszcza
gdy brakuje nam go wokół, ale im szybciej uda nam się
przełamać i przełączyć się na obcy język, tym łatwiej będzie nam zaadoptować się w nowej sytuacji.
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zagranicznej szkole

3 4
A kcent y

S ł ow n ic t wo

Na lekcjach w Polsce bardzo często podczas ćwiczeń
ze słuchania jesteśmy zapoznawani z różnymi, podstawowymi akcentami: brytyjskim, amerykańskim, australijskim. Jednak w rzeczywistości jest tych akcentów
tyle, ile krajów, a nawet regionów na świecie. W szkołach za granicą spotyka się ogromne mieszanki kulturowe i w zależności od tego, jak długo ktoś znajduje się w
danym kraju, taki ma akcent. Dlatego mimo że bez problemu zrozumiemy koleżankę z Wielkiej Brytanii, możemy mieć kłopoty w zrozumieniu osoby z Chin albo
Hiszpanii. Bardzo ważną rzeczą w takich sytuacjach
jest nie izolowanie się od ludzi, z którymi nie umiesz
rozmawiać. Im bardziej się od nich dystansujesz, tym
dłużej ten problem będzie występować i nie jest się w
stanie go rozwiązać. Najważniejsze jest, aby przezwyciężyć strach przed zadawaniem pytań, prośby o powtórzenie czegoś lub mówienie wolniej. Trzeba pamiętać, że wszyscy obcokrajowcy byli kiedyś w tym samym
miejscu i też na pewno mieli podobne problemy, być
może nawet ze zrozumieniem polskiego akcentu. Aby
zacząć rozumieć, trzeba się osłuchać, a nie da się tego
zrobić, uciekając od takiej osoby.

Nie da się posługiwać językiem obcym bez znajomości
słówek. Nawet jeśli jesteśmy bardzo dobrzy
z gramatyki, bez znajomości konkretnych słów nie będziemy się w stanie komunikować. O ile słownictwo
używane na co dzień nie jest nikomu obce, problem pojawia się, gdy spotykamy wyrazy specjalistyczne. Tak
dzieje się na przykład na lekcjach. Rzadko kiedy ktoś
nauczył się w polskiej szkole słówek jak „mukowiscydoza” czy „zwłóknienie torbielowate”, a takie pojęcia nie
raz padają na lekcjach biologii. W zależności od wybranych przez siebie rozszerzeń ważna jest wiedza o materiale, którego będziemy się uczyć. Nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego przydatną rzeczą jest sprawdzenie podstawy programowej i nauczenie się potencjalnego słownictwa, np. z biologii czy fizyki. Nie zajmuje to dużo czasu, a oszczędza dużo początkowych
problemów w zrozumieniu lekcji.

www.tdjfoundation.pl
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6

P ier wsze d n i w nowej szkole

5

B a r ier a mów ien ia
Gdy już przyzwyczaimy się do tempa, rozumienie akcentów nie jest dla nas problemem, słownictwo zostało
opanowane i przy tym wszystkim myślimy w języku obcym, zostało już tylko jedno. Mówić. Czynność oczywista, ale i najtrudniejsza z tego wszystkiego. Bardzo łatwe i komfortowe jest bycie tylko słuchaczem, ale nie jesteśmy w stanie w ten sposób ani nawiązać nowych znajomości, ani zrozumieć nowy materiał w pełni, ani nawet załatwić żadnych spraw poza lekcyjnych jak wizyta u pielęgniarki czy rozmowa w sklepie. Strach przed
mówieniem jest połączony ze strachem popełniania błędów. Są one jednak nieuniknione. Bez robienia pomyłek
nie jesteśmy w stanie weryfikować, tego czego nie wiemy lub błędów, które popełniamy. Tak samo jak my w
języku polskim notorycznie mówimy niegramatycznie
lub używamy złych słów, tak samo robią to obcokrajowcy w swoich ojczystych językach. Dlatego dla nich nasze błędy nie są, aż tak widoczne jak by się nam wydawało, a nawet jeśli je zauważą, to nie w stu procentach.
Na pewno nie będą nas wyśmiewać, tylko z chęcią nas
poprawią i wytłumaczą nasz błąd, co tylko przyspieszy
naukę. Nie jest się w stanie opanować jakiegoś języka
obcego bez aktywnego używania go, a popełnianie błędów jest tylko kolejnym elementem nauki i pokonywania swoich barier. Strach jest największym przeciwnikiem rozwoju.

Chciałbyś się dowiedzieć
więcej o Stypendium College?
Zajrzyj na naszą stronę
www.tdjfoundation.pl
lub napisz do nas:
fundacja@tdj.pl

GRANT  jesień 2018

Pierwsze chwile za granicą zawsze są trudne. Nowa
sytuacja, szkoła, ludzie, lekcje, a nawet pogoda mogą
sprawić, że zamiast cieszyć się wyjazdem szybko się
zniechęcimy, tęsknimy za domem i obwiniamy się za
wyjazd. Wtedy warto pamiętać, że takie chwile miną
i niedługo zamiast z radością odliczać dni do powrotu do domu, będziemy kombinować jak zostać za granicą najdłużej jak się tylko da. Nie ważne jak trudne
będą pierwsze tygodnie albo i miesiące, i jak dużo czasu początkowo będzie zajmować nam sama nauka i odrabianie lekcji. Bardzo ważne jest to, by od samego początku stawiać sobie poprzeczkę wysoko. Można to robić poprzez zapisywanie się na zajęcia dodatkowe, kółka, przedstawienia i wyjazdy. Pozwoli nam to poznać
dużo nowych ludzi i nie tylko oderwać się od zadań domowych, ale również tęsknoty za rodzicami czy przyjaciółmi.
Bez rzucania sobie wyzwań nie jesteśmy w stanie
szybko się rozwijać, a mimo początkowych trudności
nawet z podstawowym materiałem, po pewnym czasie wszystko to stanie się dla nas prostą i przyjemną codziennością. Wychodzenie ze swojej strefy komfortu
nie jest łatwe i przyjemne, ale pozawala nam odkrywać
nowe pasje i zainteresowania, a szkoła za granicą jest
idealnym miejscem, by poznawać takie rzeczy. Dlatego
właśnie w każdym momencie, kiedy odczuwamy nudę,
monotonność albo wszystko staje się dla nas łatwe, ważne jest dokładanie sobie kolejnych zadań. Nie ważne czy
to będą dłuższe rozmowy z koleżankami, czy zapisanie
się do kółka strzeleckiego.
Wyjazd za granicę jest niesamowitą okazją na rozwijanie się w dziedzinach, których nie spotkalibyśmy w
Polsce. Zmęczenie będzie zawsze, a okazje mogą minąć
i zwłaszcza w przypadku okresowych wyjazdów za granicę, raz zdobyta szansa na naukę szermierki może się
już nigdy więcej nie powtórzyć.
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Przygoda życia
i nauka w jednym
– jak wyglądają obozy językowe w uK
wakacje dla naszych stypendystów to nie tylko czas relaksu, letnich wyjazdów, odkrywania
pasji czy inspirowania się różnymi przedsięwzięciami. dla części był to okres nauki i podejmowania
nowych wyzwań. przeczytajcie relacje młodzieży, która latem wyjechała na kursy językowe do
prestiżowych uczelni w wielkiej Brytanii.

Sylwia Grybel
GENER AL ENGLiSH, YOR K

Klaudia Grynpeter
GENER AL ENGLiSH, YOR K
Moim zdaniem każdy, kto ma szansę na taki wyjazd
powinien z niej skorzystać. Jest to wspaniała okazja
na rozwinięcie swoich umiejętności językowych
w sposób, jaki w polskich szkołach jest niemożliwy.
Można też poznać świetnych ludzi z całego świata
i dowiedzieć się, jak wygląda codzienność naszych
rówieśników za granicą.
Podczas wyjazdu największe wrażenie zrobiła na
mnie szkoła. Samym swoim wyglądem zachęcała
do nauki. Każdy szczegół był dobrze dopracowany
i przemyślany. Kampus wyglądał, jak małe
miasteczko, w którym każdy mógł znaleźć coś dla
siebie.
na kursie nauczyłam się większej płynności
w mówienia po angielsku. Przestałam się martwić
o to, czy na pewno mówię w dobrym czasie
i wymawiam słówka z brytyjskim
akcentem. używanie angielskiego
stało się bardziej naturalne.
W czasie rozmowy rozumiem
bez problemu nawet
trudniejsze zwroty.
Spełniłam również swoje
marzenie o pobycie
w angielskim collegu,
ale też poznałam
wspaniałych ludzi
z rożnych krajów,
z którymi nadal
utrzymuję kontakt.

Podczas kursu zdobyłam wiele nowych umiejętności. najbardziej dumna
jestem z faktu, że przestałam bać się, że popełnię jakiś błąd gramatyczny i po
prostu zaczęłam mówić, wypowiadać się na różne tematy poruszone w trakcie
codziennych zajęć, a także poza nimi, kiedy rozmawiałam z moimi rówieśnikami
z innych krajów, m. in. hiszpanii, Włoch czy arabii Saudyjskiej. Wiedza, którą
zdobyłam podczas kursu znacznie ułatwiła mi naukę języka angielskiego w
szkole, co udało mi się dostrzec już na samym początku roku szkolnego. nie
chcę jednak poprzestać na tym, co już osiągnęłam, ale iść dalej w tym kierunku
– zamierzam brać udział w jak największej liczbie konkursów językowych
i douczać się, a nic nie uczy języka tak dobrze, jak żywe z nim obcowanie,
dlatego też mam w planach wyjeżdżać częściej za granicę.
ten projekt był dla mnie niesamowitym czasem, do dzisiaj utrzymuję kontakt
z kilkoma osobami, które poznałam w Wielkiej brytanii, jest to więc okazja do
nawiązania międzynarodowych znajomości. choć oczywiście przed wyjazdem
stresowałam się!
lekcje, które prowadzili native speakerzy były zupełnie inne niż zajęcia, które
kojarzymy ze szkoły. nie było ocen i wszyscy byli w stosunku do siebie bardzo
życzliwi i wyrozumiali. Kultura brytyjska jest warta poznania.
żałuję, że miałam na obcowanie z nią tylko dwa
tygodnie. Polecam ten projekt każdemu, kto nie
boi się wyzwań, a za to lubi nowości. naprawdę
warto!

www.tdjfoundation.pl
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Zuzanna Strączek

Piotr Bartela

GENER AL ENGLiSH, YOR K
W tym roku piszę egzamin gimnazjalny
i umiejętności zdobyte podczas kursu na pewno
mi w tym pomogą. W przyszłości chciałabym
również wyjechać do szkoły w anglii lub Stanach
zjednoczonych, a te dwa tygodnie pokazały mi jak
jeszcze muszę podszkolić swój język.
Podczas kursu najbardziej zaskoczyły mnie zajęcia
z native speakerem, które zawsze zaczynały się od
jogi! Jak twierdziła moja nauczycielka „joga pomaga
na dobre myślenie”. Kolejną rzeczą były projekty
pod koniec tygodnia, robiliśmy je w grupach i był to
np.: Quiz o anglii lub popularne festiwale w naszych
krajach.
uważam, że każdy kto ma okazję wziąć udział
w takim projekcie, powinien to zrobić, chociażby
po to, by przekonać się o swoich umiejętnościach,
rozwinąć się, poznać nowych ludzi oraz przeżyć
niesamowitą przygodę.

LEADER SHiP
COUR SE , OXFOR D
z przyjemnością przystąpiłbym do
następnej edycji programu, gdyby tylko
była taka możliwość. uważam, że jest to niesamowita szansa
rozwoju, niedostępna dla większości ludzi w moim wieku, oraz po
prostu – niecodzienna przygoda.
W mojej szkole – St. clare's – najbardziej zaskoczyło mnie
połączenie starych, brytyjskich tradycji i nowoczesnych
rozwiązań, przepięknych oxfordzkich budynków i różnorodnych
studentów z całego świata. świetne również było podejście
nauczycieli do uczniów, którzy kierowali się zasadą
dobrowolności, nikt nie był zmuszany do niczego, a jednak każdy
chciał zrobić swoje zadania jak najlepiej.
Kurs, który robiłem, czyli leadership w znacznym stopniu
pomaga rozwijać umiejętności przywódcze, językowe, no i na
przykład wystąpień publicznych.

Ewa Fąferek
GENER AL ENGLiSH, YOR K

Od początku wyjazdu największej wrażenie zrobił na mnie wygląd kampusu. Wszystko co dotyczy względów
wizualnych dopięte jest na ostatni guzik. Piękne budynki, fontanny, komfortowo urządzone pokoje. lekcje
przebiegały we wspaniałej atmosferze. W międzynarodowych grupach uczyliśmy się nowych rzeczy, nie
wkuwając na pamięć zasad gramatycznych, ale w przystępny sposób poprzez rozmowę, interaktywne lekcje
czy quizy. Poprzez codzienny kontakt z osobami różnych narodowości możemy otworzyć się na nowe kultury,
nauczyć wielu nowych rzeczy oraz tolerancji, która w dzisiejszym świecie jest fundamentem.
na kampusie nie da się nudzić! Jest tam wiele miejsc, w których można ciekawie spędzić każdą wolną chwilę:
boisko, plac zabaw, tor dla bmx czy skatepark.

Ewa Kotowska
ADVANCED STUDiES, OXFOR D
Warto pojechać na kurs językowy, ponieważ pozwala on posmakować
życia na miarę oksfordzkiego studenta. Dla mnie tak prestiżowa
szkoła była zawsze jedynie bardzo odległym marzeniem, jednak dzięki
fundacji miałam możliwość chociaż przez dwa tygodnie chodzić na
zajęcia i odkrywać uroki miasta. Oprócz tego, wyjazd daje możliwość
poznania innych ludzi i otworzyć się na nowe kultury. uważam, że jest to
niezapomniane przeżycie.
najbardziej zaskoczyła mnie różnorodność kulturowa wśród młodzieży,
która wraz ze mną odbywała kurs. nie był to mój pierwszy wyjazd edukacyjny
do Wielkiej brytanii, jednak nie spodziewałam się tak wielu osób z przeróżnych
miejsc na świecie. Dzięki temu miałam okazję zawrzeć nowe znajomości z ludźmi ze
Stanów zjednoczonych, brazylii, rosji czy nawet z Filipin, co uważam za najcenniejszą
część całego wyjazdu.
najcenniejsze lekcje wyniosłam z czasu spędzonego ze studentami Oxbridge (Oxford/cambridge), którzy prowadzili
wszelakie zajęcia. Dowiedziałam się bardzo dużo na temat aplikacji na różne uczelnie, o życiu w Oxford, finansach, czy
poszczególnych kierunkach. biorąc pod uwagę, że ten rok szkolny, który właśnie się zaczął, jest moim rokiem maturalnym,
a następne w kolejce czekają studia, były to dla mnie niezwykle pomocne informacje i rady, z których na pewno skorzystam.

Grant

JeSień 2018
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Gabriela Bodziony
DANCE & DR AMA , BATH
Pobyt w anglii zmotywował mnie do nauki języka angielskiego.
zauważyłam, jak wiele jeszcze muszę się nauczyć i choć potrafiłam
się porozumieć, chcę być coraz lepsza. zainspirowały mnie również
zajęcia taneczne, w którym brałam udział. Mój instruktor pokazał
mi, że tańczyć i tworzyć choreografię mogę w każdym miejscu, nie
potrzebuję do tego dobrej sali oraz luster. nauczyłam się patrzeć
inaczej na zwykłe, otaczające mnie przedmioty.
Wyjazd na kurs był dla mnie kolejną życiową lekcją. Samotna
podróż oraz odnalezienie się w nowym miejscu, wśród obcych ludzi
i w dodatku bez możliwości porozumienia się w swoim języku nauczył
mnie radzenia sobie samej w trudnej sytuacji. Jednak największym
doświadczeniem było to, że nie wolno się bać. Kurs pokazał mi, że
trzeba podejmować ryzyko i korzystać z szansy, jaką się dostaje, bo
dzięki temu można coś osiągnąć i przeżyć coś wspaniałego.

Natalia Kozieł
ADVANCED STUDiES, CAMBR iDGE
elementem zaskoczenia w szkole, do której uczęszczałam było podejście
nauczyciela do ucznia. W anglii nauczyciel naprawdę jest dla ucznia, a nie
odwrotnie, przynajmniej tak było w moim przypadku. niesamowite było to,
że podczas lekcji prowadzący rozmawiali z nami jak z równymi sobie i nie było
odczuwalnej hierarchii. zawsze można było wyrazić swoją opinie na dany
temat i przedyskutować ją z nauczycielem.
Kurs w Wielkiej brytanii był niesamowitym przeżyciem i zdecydowanie
zgłosiłabym się do projektu jeszcze raz, gdyby była taka możliwość. Wyjazd
pomaga rozszerzyć wiedzę nie tylko z języka angielskiego i przedmiotów,
z których mieliśmy zajęcia, ale także otwiera nasz umysł na świat. Poznajemy
wiele nowych ludzi z różnych narodowości i kultur, poznajemy ich tradycje
i obyczaje, dzięki czemu łatwiej zrozumieć otaczający nas świat. Poznałam wiele
wspaniałych osób i na pewno postaram się utrzymać z nimi kontakt, co w dobie
internetu nie jest trudne, mimo że pochodzimy ze wszystkich części świata.

Kasia Bartela
GENER AL ENGLiSH, OXFOR D
Wyjazd na kurs językowy do Oxfordu był bez wątpienia jednym z najlepszych
doświadczeń w moim życiu, a możliwości ponownego zgłoszenia się, która dałaby
mi szansę przeżycia tego raz jeszcze, nie zmarnowałabym na pewno!
Już po pierwszej wizycie w szkole byłam miło zaskoczona. cała kadra
nauczycielska, składająca się z uniwersyteckich wykładowców, inni uczniowie, a
nawet wystrój sprawiły, że zaaklimatyzowałam się tam bardzo szybko.
Myślę, że już sam wyjazd na kurs językowy do stolicy nauki jest wystarczająco
zachęcający, ale dla osób, które być może boją się porażki lub może też
samodzielności, z którą bez wątpienia będą musieli się zmierzyć, powiem
tyle, że taka podróż ma tylko i wyłącznie pozytywy, daje możliwość rozwoju,
poznania ludzi z całego świata, gdzie w słowie „całego” nie ma ani trochę przesady,
doświadczania nowych rzeczy i wiele, wiele więcej!

www.tdjfoundation.pl
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studia za
szkoła
pionierów
granicą pfr

jak TDJ
Szkoła czyli
pomaga młodym
Pionierów przedsiębiorcom
PFR
Szkoła Pionierów PFR to międzynarodowy program edukacyjny stworzony przy współudziale
TDJ. Przez trzy tygodnie warsztatów w Warszawie i tydzień szkoleń realizowanych w University of
Cambridge przyszli polscy przedsiębiorcy technologiczni oraz wizjonerzy zetknęli się z najlepszymi
autorytetami ze świata biznesu.
O przebiegu projektu, jego wartości i zaangażowaniu TDJ opowiedziała Oliwia Kwiatkowska – Prezes Zarządu TDJ Foundation.

Do Szkoły Pionierów PFR wpłynęło bardzo wiele aplikacji – na jedno miejsce
przypadało 6 chętnych. Dlaczego ten
program stał się tak popularny?

Oliwia Kwiatkowska: To było też dla nas zaskoczenie, że pilotażowa wersja tego programu cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Wydaje mi się, że czynnikiem kluczowym, który przyczynił się do tego to założenie, że Szkoła Pionierów będzie połączeniem
wiedzy merytorycznej z możliwością spotkania się z praktykami biznesu pracującymi metodą case study.
Dodatkowo warto podkreślić, że jeszcze
przed uruchomieniem programu, PFR wykonał badania wśród młodych przedsiębiorców, aby sprawdzić jakich kompetencji najbardziej im brakuje. Na tej bazie powstał pomysł na Szkołę Pionierów, która miała odpowiedzieć na potrzeby osób zakładających
swoje biznesy bądź myślących o start upach,
wiznojnerów z pomysłem na produkt, ale
niewiedzących co zrobić z nim dalej. Badania pokazały nam, że na uniwersytetach brakuje wiedzy praktycznej, z kolei niektóre towarzystwa biznesowe czy inkubatory nie
dają elementu edukacyjnego. A w tym programie udało się uzyskać połączenie jednego
i drugiego. Nie zabrakło spotkań z praktykami, którzy bardzo mocno są osadzenie w biznesie i mają wiele doświadczenia, a jednocześnie byli w stanie przekazać wiedzę konkretnie edukacyjną poprzez dziele się swoim
doświadczeniem za pomocą case study.
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A kim byli sami uczestnicy i jakim kluczem
kierowaliście się przy ich wyborze?

Do programu zaprosiliśmy osoby pomiędzy
20 a 35 rokiem życia, które chcą poprowadzić
działalność w obszarze nowych technologii.
Dobraliśmy ich tak, aby stanowili różnorodną grupę, wierząc, że w ten sposób będą mogli
się dopełniać i jeszcze efektywniej wykorzystać wspólnie spędzony czas. Niewątpliwie
network był jednym z kluczowych elementów Szkoły Pionierów, dlatego dobór uczestników był tak mocno przemyślany. Ponadto kierowaliśmy się także kwestią dojrzałości
ich projektów, które dawały szeroki przekrój
od aplikacji, przez autorskie systemy, platformy, po bardzo kreatywne wykorzystanie nowych technologii.
Cały nasz zespół, zarówno komisja rekrutacyjna, jak i Rada Programowa, bardzo
chciał poznać wybranych uczestników, bo
ich droga życiowa, nadesłane CV czy plany
rozwoju były szalenie ciekawe.
Szkołę

Pionierów

tworzą

eksper-

ci z zakresu biznesu, specjaliści z PFR,
partnerzy z Polski i Cambridge. Każdy z nich miał inne zadanie w projekcie.
A jaka była Twoja rola?

W Szkole Pionierów PFR byłam członkiem
Rady Programowej, którą stanowiło 9 osób
ze świata biznesu i nauki. Spotykaliśmy się
raz w miesiącu, aby wymienić się swoim doświadczeniem i wspólnie stworzyć na tyle
ciekawy i wartościowy program merytoryczny, zaprosić taki zespół ekspertów, by Szkoła Pionierów miała jak największą wartość
dodaną dla uczestników. Wspólnie wypracowywaliśmy, jakie motywy powinny się znaleźć w programie, kogo warto zaprosić i kto

również dla nas jest autorytetem, jaka powinna być formuła wykładów i warsztatów, aby to
było jak najbardziej efektywne.
To było jedno z Twoich zadań. W trakcie programu zaproszono Cię również
do tego, abyś zaopiekowała się jedną
z grup. Jak to wyglądało?

Moja druga rola w tym w projekcie polegała
na byciu tutorem grupy uczestników. Na cotygodniowych podsumowaniach skupiałam
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się na tym, aby osoby, które przyszły do
Szkoły Pionierów z jakąś konkretną wizją
siebie mogły zastanowić się nad tym, które elementy były dla nich najbardziej wartościowe, z czym wychodzą z tego projektu i jaki będzie ich następny krok. Koncentrowałam się bardzo mocno na ich rozwoju w trakcie trwania szkoły, żeby jako osoba obok – za pomocą metod tutoringowych,
moderatorskich i trenerskich – pomóc im jak
najwięcej skorzystać z wiedzy nie tylko merytorycznej, ale też zdać sobie sprawę z tego,
jak wiele osób mają wokół siebie, w których
w przyszłości będą mogli znaleźć wsparcie, konsulting czy nawet zespół. Moim celem było zwrócenie uwagi na to, jaką wartość mają nie tylko wykłady i warsztaty, ale
szczególnie inni ludzie i ich pomysły.
Według mnie najważniejszą wartością
Szkoły Pionierów jest właśnie network – pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi oraz
tak jak wspominałam wcześniej – pomiędzy
samymi uczestnikami.
Oprócz Ciebie ze strony TDJ w  Szkołę
Pionierów zaangażowali się reprezentanci także z innych obszarów niż fundacja. W jaki sposób wsparli uczestników projektu?

TDJ jako jeden z czołowych funduszy venture wsparł Szkołę Pionierów w zakresie merytoryki – jedne z warsztatów poprowadzili Partnerzy Zarządzający w TDJ Pitango

Ventures, czyli Wojciech Fedorowicz oraz
Daniel Star. W trakcie zajęć pokazywali jak
w swojej działalności nasza firma daje wartość dodaną nie tylko pod względem finansów, ale też kompetencji w duchu filozofii
smart money. Warsztaty dawały także duże
spojrzenie na to, jak ważny jest zespół. Bardzo mocno podkreślano, że to właśnie zespół
tworzy konkretny start up, a nie tylko pomysł i finanse. Jeśli nie ma zespołu, nie ma
również biznesu.
Co dla ciebie było najbardziej inspirujące w Szkole Pionierów? Jako dla osoby, która prowadzi fundację oferującą programy edukacyjne, rozwojowe,

merytorykę, cele oraz osoby zarządzające
projektem i prowadzące zajęcia. Kluczowa
kwestia jest w ludziach, z którymi się współpracuje – z bardzo dobrymi praktykami i autorytetami w zakresie działań edukacyjnych.
To mocno łączy się z tym, co chce robić
TDJ Foundation – opierać swoje działania
na ludziach i na bardzo jakościowych działaniach. Są projekty, które są dostępne dla
wszystkich i wszędzie, ale najczęściej są
marnej jakości. My chcemy się skupić na realnych efektach konkretnych ludzi, prowadzić przedsięwzięcia o charakterze indywidualnym bądź realizowanych w grupach,
stwarzających szansę na to, że jednostka się
rozwinie, zmieni i będzie przeć do przodu.

również oparte na pracy 1:1.

Ważne są tutaj dwa aspekty. Pierwszy to
inspiracja, a drugi to jest to, co uważam za
wielką wartością w tym projekcie. Niewątpliwie zgromadzenie tak dobrych, wybitnych postaci, młodych i odważnych w jednym miejscu, sprawiło, że jeszcze mocniej
wierzę, że takie projekty mają sens. Wymiana w tak różnorodnej grupie sama w sobie
jest niezwykłą inspiracją.
Utwierdziłam się w przekonaniu, że nie
ważny jest czas, przez jaki trwa dany program. Zmiana, którą przeszli uczestnicy
Szkoły Pionierów jest czasem znacznie większa od zaznanej w trakcie studiów. Program
powinien być intensywny i wartościowy – aby
tego dokonać trzeba bardzo dobrze dobrać

Znamy już punkty wspólne pomiędzy
Szkołą Pionierów a TDJ Foundation. A czy
jest coś, co chciałabyś przenieść z tego
projektu do programów fundacji?

Jestem przekonana, że elementem wartym
włączenia w nasze działania jest tworzenie
networku pomiędzy stypendystami a osobami z zewnątrz, z którymi współpraca może
okazać się wyjątkowo inspirująca, ale stworzy też przestrzeń, w której w przyszłości
będą mogły powstawać kolejne niezwykłe
pomysły i realizacje.
Szkoła Pionierów z jednej strony była prowadzona przez stronę polską, a z drugiej
przez Cambridge. Zdecydowano, aby wybrać
do współpracy jedną z najlepszych szkół biznesu, gdzie zrealizowano ostatni z modułów
programu. My, jako TDJ Foundation, również chcemy pokazywać naszym ludziom
wewnątrz fundacji inspiracje na najwyższym poziomie i dawać możliwość zetknięcia z najlepszymi praktykami światowymi,
a nie tylko polskimi. W naszych programach
zdecydowanie chcemy jak najbardziej otwierać horyzonty stypendystów i kadry.

FILARY SZKOŁY
PIONIERÓW PFR:
1. Edukacja przez wyzwania
2. Mentoring peer-to-peer
3. Personalny plan rozwoju
4. Kształcenie przez praktyków
5. Szkolenie w Cambridge
6. Klub Pionierów

www.tdjfoundation.pl
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dowiedz siĘ

Szukacie najtańszych
biletów lotniczych?
poznajcie kilka zasad
1. Wyszukiwanie biletów późno
w noc y. Cz y to ma sens?

Jest na to jedna odpowiedź. Nie. Systemy rezerwacyjne linii lotniczych nie biorą pod uwagę naszej lokalizacji lub godziny. Ceny lotów zmieniają się co jakiś czas.
Jest to zależne od zainteresowania konkretnym przelotem. Jeżeli jest duże – ceny wzrosną.

2. Czy loty w okresie świąt
muszą być drogie?

Filip Stasiak

stypendysta
tdj foundation,
dwukrotnie brał
udział w wakacjach
z pasją, a w indywidualnym programie rozwoju
rozwijał swoją
pasję związaną
z lotnictwem.
dzięki fundacji
wyjechał też
na tydzień do
ampleforth college.

To zależy. Polecam w wyszukiwarce lotów linii lotniczej sprawdzić, czy w okresie świątecznym linia dodała
rotacje. O co chodzi? Jeżeli np. Wizzair lata z Katowic
do Glasgow tylko w poniedziałki i piątki, a na święta
pojawią się loty także w środy – możemy się spodziewać
tańszych przelotów. Dzięki rozłożeniu zainteresowania
na więcej lotów w ciągu tygodnia, linia musi zmniejszyć ceny biletów, żeby wypełnić swoje samoloty.

3. Kupowanie biletów
u pośredników

Szukając lotu, korzystasz z witryn typu skyscanner lub esky? To dobrze, ale staraj się nie rezerwować
u nich lotu. Gdy już wyszukasz odpowiadający Ci lot
i będziesz znał datę lotu oraz linię lotniczą wejdź na
stronę przewoźnika i tam zarezerwuj przelot. W większości przypadków tak będzie taniej.

4 . Ta n i a l i n i a l o t n i c z a + p r z e s i a d k i ? C z y t a k s i ę d a?

Owszem – da się, ale na własne ryzyko. Jeżeli np. chcemy lecieć liniami Ryanair
z Katowic do Tuluzy, ale takie połączenie nie istnieje – możemy kombinować. Z pomocą przychodzi strona internetowa azair.com, która wyszukuje przeloty na tanie
linie lotnicze z przesiadkami. Później wystarczy wejść na stronę przewoźnika i kupić odpowiednie bilety (np. Katowice–Londyn i później Londyn–Madryt).

Grant
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5. Co z ukrytymi opłatami?

6. Lotniska daleko miast

To ciekawy temat. Kupując np. bilet lotniczy linii Ryanair z Katowic do
Birmingham, płacimy 100 zł. Co się okazuje później? Jeśli chcemy siedzieć obok siebie, na konkretnym miejscu, zabrać swój bagaż do kabiny
lub mały przedmiot osobisty, wejść szybciej na pokład – musimy sporo dopłacić. Tak ze 100 zł zrobi się 200 zł. Ale z drugiej strony – nie musi tak
być. Sam leciałem z Wrocławia do Warszawy za 7 zł i nie dopłaciłem nic.
Dostałem losowe miejsce przy oknie, mogłem zabrać 10 kg bagażu. Jeśli
nie zależy nam na wysokim komforcie, a tylko na podróży z miasta A do
miasta B – nie musimy się bać dopłat.

Tanie linie lotnicze działające w formule LCC zazwyczaj wybierają lotniska bardziej oddalone od miasta, gdyż zwyczajnie taniej wykonać na nich rotacje samolotu. Dlatego Ryanair lata z Modlina, a nie z lotniska Chopina w Warszawie, a lecąc do Brukseli możemy się spodziewać, że nasz samolot wyląduje nawet ponad 100 km od miasta. Polecam zaopatrzyć się w informacje co do późniejszego dojazdu do miasta, gdyż możemy się nieźle zaskoczyć. Przykładowo – podróż z lotniska Malmo do miasta Malmo (ok. godzina jazdy) to
koszt rzędu 100 zł.

7. D l a c z e g o t a n i e b i l e t y s ą
tak naprawdę coraz droższe?

Niestety jest to efekt ceny nafty lotniczej, która ciągle rośnie. Z tego powodu m.in. linia Wizzair skasowała
około 20 lotów z Wrocławia, Katowic, Lublina, Poznania, Gdańska i Warszawy na zimę.
8. Leć w piątek 13-tego,
a zapłacisz o wiele mniej

Statystycznie wyszukiwanie lotów na piątek 13-tego
jest kilka razy niższe niż np. na dzień wcześniej lub
później. Jeśli nie masz nic przeciwko – leć w ten dzień.

9 . U w a ż a s z , ż e u s t aw i a n i e s i ę w ko l e j c e p r z e d b r a m k ą ,
z a n i m z o s t a n i e o t w a r t a j e s t g ł u p i e? N i e j e s t

Zawsze lepiej stanąć w kolejce niż być ostatnim. Dlaczego? Chodzi o overbooking. Dajmy na to lecimy Wizzairem. Samolot zabierze na pokład max 180 pasażerów, a biletów na ten lot jest dostępnych 200. Dlaczego? Przez lata linie
nauczyły się, że jakaś część pasażerów nie zjawi się na lot. Jest szansa, że kupionych biletów było 200, a do samolotu wejdzie tylko 170 osób, bo inni nie dojadą na czas, zrezygnują bez informacji itd. Ale co, gdy przyjedzie 200 osób?
No właśnie. Ten, kto był pierwszy lub miał pierwszeństwo wejścia na pokład,
ten poleci. Co z resztą? Mogą się ubiegać o odszkodowanie, ale do samolot nie
zostaną wpuszczeni. Nowość? Kupując bilety, akceptujemy regulamin, w którym jest to zawarte.

Chcecie dowiedzieć się
więcej o lataniu?
Napiszcie do nas,
jakie tematy
związane z lataniem
interesują Was
najbardziej:
fundacja@tdj.pl

www.tdjfoundation.pl
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Sukcesy
TDJ Foundation
w 2018 roku
osoby ukończyły
Indywidualny
Program Rozwoju

5
10
207
26
1
30

zaprosiliśmy na konferencję
Acton University w USA

wyjechało na dwutygodniowy
kurs na prestiżowych
brytyjskich uczelniach

zabraliśmy na
Wakacje z Pasją

rozwijało się na obozie
Projekt InspiracJa

laureatka Stypendium College
wyjechała do Włoch

wychowawców wyszkoliliśmy
w Akademii Liderów Edukacji

Wesprzyj działania TDJ Foundation, aby jeszcze więcej młodych osób
mogło odkrywać swoje pasje i rozwijać kompetencje. Wystarczy, że
wpłacisz darowiznę na konto: 47 1020 2498 0000 8802 0373 6790
lub podzielisz się 1% podatku.

