
Gruppetilbud til Ældre Sagens Lokalafdelinger 

Jeg er cand. mag. i arkæologi og lærer uddannet i Polen. Jeg har 

boet i Danmark siden 1996. I Danmark har jeg uddannet mig som 

leder og Prince 2 projektleder. Jeg har arbejdet som pædagog, leder, 

oversætter og konsekutiv- og simultan tolk mellem polsk og dansk og polsk og 

engelsk. Siden 2010 har jeg undervist i polsk på Studieskolen i København. Jeg 

interesserer mig meget for yoga og har i mange år arbejdet som yogalærer. 

Som foredragsholder er jeg optaget af verdens historie. Desuden interesserer 

jeg mig for nutidens store emner. I mine forelæsninger anvender jeg forskellige 

læringsstile. Jeg involverer publikum, og formidler viden og fakta på en 

spændende og inddragende måde. 

Foredrag: Polsk film og samfund 

Et spændende foredrag om to nye store polske film, som afspejler 

samfundsmæssige problematikker i Polen.  

Cold War (2018) - Filmen vandt prisen for bedste instruktion ved filmfestivalen i 

Cannes i 2018. Desuden blev den kåret til årets bedste europæiske film.  "Cold 

War" er en historie om kærlighed, født i ruinerne af efterkrigstidens Polen, og 

samtidig en fortælling om det polske samfund og de mennesker, der levede i en 

verden præget af stalinisme. I mit foredrag taler jeg om den polske virkelighed i 

1950'erne.  

The Clergy (2018) - Filmen skildrer korruption og seksuel misbrug indenfor den 

katolske kirke og afspejler kirkens krise - ikke kun i Polen men i hele verden. Jeg 

taler blandt andet om, hvordan filmen er blevet modtaget i Polen, og hvilke 

eftervirkninger den har skabt i det polske samfund i 2019.  

Praktiske oplysninger: 

Pris: 3000 kr. + transport fra og til Roskilde; prisen er forbeholdt Ældre Sagen 

Varighed: (2 x 55 minutter + 10 min. pause) 

Jeg medbringer en USB-nøgle med relevant PowerPoint og lign 

Jeg har brug for at der i lokalet er en DVD-afspiller, computer og projektor med 

lærred 

For mere information og bestilling kontakt: Nina Kirkowska, IOVI dk, 

contact@iovi.dk 
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