
 

 
Die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. 
organizuje we współpracy z Domem Współpracy 
Polsko-Niemieckiej  
oraz z biurem Fundacji Friedricha Erberta 
w Warszawie  
 
 
 
 
 
 
 

od 22.07. do 28.07.2018 

 
seminarium we Wrocławiu dla multiplikatorów z zakresu 
edukacji oraz zainteresowanych osób z Polski z Niemiec 
na temat: 

 

Polacy i Niemcy w dialogu: 

Co łączymy z Ojczyzną, a co  

z Narodem i Europą? 
 
 

  

 
Gesellschaft für 
Politische Bildung e.V. 
Leutfresserweg 81- 83 
97082 Würzburg 
Leutfresserweg 81-83 
97082 Würzburg 
tel. Durchwahl: 
0931 / 80464 –345 (S. Böhm) 
0931 / 80464 –333 (U. Schuhnagl) 
Fax: 0931 / 80464 - 44 
stephanie.boehm@frankenwarte.de 
ulrike.schuhnagl@frankenwarte.de 
www.frankenwarte.de 
 
W 2901 

                                                    promowane przez                                                          Fundacja Współpracy 
                                                                                       Polsko-Niemieckiej 

 
W roku 2018 Polska spogląda na ostatnie 100 lat niepodległości, co daje wiele możliwości zastanowienia się 
nad  znaczeniem historii oraz pojęć takich jak Naród, Ojczyzna, Europa. 
Niemcy tymczasem spoglądają wstecz na 100 lat Republiki Weimarskiej: doskonała okazja, aby podjąć refleksję nad  
rozwojem oraz demokracją. 
 

Seminarium będzie odbywać się w języku polskim oraz w języku niemieckim z tłumaczeniem 
Program seminarium 

 

Niedziela, 22.07.18  

przyjazd do godz. 17.00  
17.30  wspólna kolacja 
  
18.30 – 21.30  Powitanie, sprawy organizacyjne, przedstawienie programu seminarium 

Runda zapoznawcza oraz omówienie oczekiwań 
Wprowadzenie do tematu seminarium: 
Ojczyzna -  Naród -  Europa: Jakie znaczenie mają dla mnie te pojęcia? 
Rozmowy w grupach tematycznych 
Grazyna Wiercimok, Andrea Zachoń, Stephanie Böhm 

  

Poniedziałek, 23.07.18  

08.00  śniadanie 
09.00 – 10.00  wprowadzenie: animacje językowe z Grazyną Wiercimok 
10.30 – 13.00  100 lat niepodległości Polski: 

Historyczna retrospekcja   
znaczenie jubileuszu dla polskiej teraźniejszości 
Prof. Grzegorz Strauchold  

  
13.00  Obiad  
14.30 – 17.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
17.15 – 18.15  

Moje Miasto Wrocław, Moje Miasto Breslau? 
tematyczne zwiedzanie miasta w dwóch grupach: 
 „Marzec 1968 w Polsce i jego znaczenie dziś” 
 (Grazyna Wiercimok, Andrzej Borowka) 
Następnie rozmowy w grupach z przedstawicielami i przedstawicielkami: 

- Niemieckie Towarzystow Kulturalno-Społeczne (Bernadeta Szyszka) 
- Ukraińskie Towarzystwo (N.N.) 
- Saksońskie Biuro Łącznikowe we Wrocławiu (Uwe Boehnisch) 

Wymiana spostrzeżeń oraz ewaluacja oprowadzania po mieście 
Rok ’68 – ocena w Niemczech oraz aktualny stan 
 (S. Böhm, G. Wiercimok, L. Benz) 

http://www.frankenwarte.de/


18.30 kolacja 
  
20.00 – 22.00  „Skąd pochodzimy?“ 

Przedstawienie i poznanie się uczestników poprzez kulturalne i kulinarne przykłady  
  
Wtorek, 24.07.18  

06.00  śniadanie 
 Moje Miasto Opole? Moje Miasto Oppeln? 
07.00 – 08.45  Przejazd do Opola/Oppeln (podczas jazdy animacje językowe z Grazyną Wiercimok) 
09.00 – 11.00 
 

20 lat: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
Misja oraz metody/sposoby pracy (Andrea Zachoń) 

 W Ojczyźnie, ale nadal obcy – Niemcy w Polsce po roku 1945 

 Rok 1990 i Mniejszość Niemiecka dziś  
N.N.,  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
 na Śląsku Opolskim  

11.00 – 13.00  Tematyczne zwiedzanie miasta w dwóch grupach 
(Dr. Maciej Borkowski, Berthold Leppich) 

13.00   obiad 
  
14.30 – 15.20  
15.30 – 16.20  
 
16.20 – 17.20  

Przejazd do Kamienia Śląskiego/Groß Stein 
Zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego wraz z Sanktuarium Św. Jacka  
Groß Stein/Kamień Śląski  
Budowanie mostów między Polską a Niemcami–   
rozmowa z Abp Alfonsem Nossolem  
 

 

  
17.30  – 19.00 
19.00 – 20.30  

kolacja w Kamieniu Śląskim/Groß Stein  
Powrót do Wrocławia (podczas jazdy animacje językowe z  Grazyną Wiercimok) 

Środa, 25.07.18  

08.00  śniadanie 
09.00 – 10.00  Ojczyzna -  Naród-  Europa? Ewaluacja wycieczki tematycznej  
10.15 – 13.00 W drodze do europejskiej kultury pamięci!? 

  „Jesteśmy Żydami z Wrocławia/Breslau“. Młodzi, którzy przeżyli 
i ich losy po roku 1933. 
(film dokumentalny autorstwa Karin Kaper i Dirka Szuszies) 

 Dbanie o kulturę pamięci dla następnych generacji – czy to się powiedzie? 

 Omówienie filmu oraz dyskusja z Przewodniczącym Gminy Żydowskiej 
      Wroclaw, Aleksander Gleichgewicht 

13.00  obiad 
14.30 – 16.30  
 
 
 
 
17.00 – 18.30  

1918 - 2018: Po wydarzeniach wyjątkowego stulecia: 

Jak dziś rozumiemy demokrację? 
 Prof. Dr. habil. Krzysztof Ruchniewicz, Dyrektor Centrum Willy-Brandta 
 Kierownik Katedry Historii (tbc) 
 
Demokracja i zaangażowanie społeczne dziś:  
rozwój w Polsce i w Niemczech – porównanie 
dyskusja w małych grupach 
(S. Böhm, G. Wiercimok, L. Benz) 

18.30  Kolacja 
 
 

 

Czwartek, 26.07.18  

06.00 śniadanie 
 Wycieczka tematyczna do Kotliny Jeleniogórskiej/Hirschberger Tal,  

Powiat Jeleniogórski 
07.00 – 08.15  
08.30 – 09.30  

Przejazd do Pałacu Wojanów/Schildau 

„Zachować i przekazywać dziedzictwo kulturowe, długofalowe zabezpieczenie 

 filarów ekologii“ 
Rozmowa z Piotrem Napierałą, Przewodniczącym Fundacji Pałaców i Ogrodów 
Kotliny Jeleniogórskiej 

09.30 – 10.30  Przejazd do Pałacu i Majątku w Łomnicy 
10.45 – 12.00  Oprowadzanie po wystawie nt. wydarzeń historycznych od średniowiecza  

do dnia dzisiejszego oraz po wystawie „Za rezydencją“, zawierającą informacje  
o tradycji lnianej Łomnicy/Lomnitz i Śląska  
Różnorodna historia posiadłości z punktu widzenia rodziny von Kuesten.  
Rozmowa z  Elisabeth von Kuesten  

12.00 – 12.30  Przerwa obiadowa z lunch-box‘ami, okazja do spaceru po parku 
 



 

12.30 – 14.00  
 
14.00 – 15.30  

Dalsza podróż (z objaśnieniami) przez Karkonosze do Piechowic/ Petersdorf 
Oprowadzanie po hucie szkła i kryształu 

15.30 – 16.15  Przejazd do Karpacza/Krummhübel  
16.15 – 16.45  Zwiedzanie Świątyni Wang oraz cmentarza  
17.00 – 18.00  Przejazd na kolację do Karpacza/Krummhübel 

20.00 – 23.00  powrót 

 

Piątek, 27.07.18 

 

08.00  śniadanie 
09.00 – 09.30  wprowadzenie: animacje językowe z Grazyną Wiercimok 

09.45 – 11.45  
 
 
 
 
12.00 – 13.00  
 

 

Europa aktualnie: Ile znaczy UE dla Polski – a ile dla Niemiec?  

 Tematyczne wprowadzenie w małych grupach 

 Pole konfliktu w dyskusji 
moderacja: Emilie Mansfeld 

 

UE: Jedna Ojczyzna wielu Narodów? Dyskusja panelowa z 
Jackiem Pilawą, (przedstawiciel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego)oraz z  
przedstawicielami i z przedstawicielkami różnych partii politycznych z Miasta Wrocław 

13.00  obiad 

15.00 – 17.00  
 
 
 
 
 
17.15 - 18.15  
 

Nowa Ojczyzna Niemcy, nowa Ojczyzna Polska? 
Spojrzenie na sytuację migrantów. Migranci jako ambasadorzy różnych kultur?  
Dyskusja nad tezami i cytatami z książki pt.: „My frajerzy migranci/ 
Wir Strebermigranten“ Emilii Smechowski 
Emilie Mansfeld 
Jaka będzie w przyszłości sytuacja w UE, co będzie miało znaczenie, będzie ważne? 
Emilie Mansfeld 

18.30 Wspólna kolacja i wieczór podsumowujacy seminarium   

sobota, 28.07.18  

  
09.00 – 09.30  wprowadzenie: animacje językowe z Grazyną Wiercimok 
09.30 – 11.00  Podsumowanie wypracowanych na seminarium rezultatów 

Co się dla mnie zmieniło w spojrzeniu na: 
Ojczyzna- Naród -  Europa? 
Impulsy i sugestie na kolejne seminaria, 
pożegnanie 
Stephanie Böhm, Grazyna Wiercimok, Laura Benz  

11.00  Zakończenie seminarium, odjazd uczestników 
(może ulec zmianie)  

koordynacja/team:  

Stephanie Böhm 
Andrea Zachoń 
Grazyna Wiercimok 
 
Agnieszka Kalbarczyk 
Magda Piekarska-Borówka 
Iwona Zaglewska-Wandzel 
Malgorzata Wiater 
Laura Benz 

referentka Akademii Frankenwarte, Würzburg 
Kierownik Biura, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu  
koordynatorka projektu, tłumaczka seminarium 
tłumaczka seminarium 
tłumaczka seminarium 
tłumaczka seminarium 
tłumaczka seminarium 
tłumaczka seminarium,  
praktykantka z Lipska 

 
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium. 
 
Würzburg, 19.04.2018 Z wyrazami szacunku 

 
Stephanie Böhm 

. 

 

 

 

 

 

 



Wiążące zgłoszenie: 
Seminarium skierowane jest do multiplikatorów, w pierwszej kolejności z obszaru edukacji. 
Prosimy o zgłoszenie chęci udziału poprzez formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej). Prosimy o dokonanie przelewu 
dopiero po otrzymaniu przyjęcia zgłoszenia do seminarium.  
Nr konta IBAN DE85 7905 0000 0000 0611 76, dla Sparkasse Mainfranken Würzburg (BLZ 790 500 00) BIC 

BYLADEM1SWU. W tytule proszę wpisać nazwisko oraz numer projektu W 2901. Warunkiem uczestnictwa jest 
obecność podczas całego okresu trwania seminarium. 
 
 

Uczestnicy z Polski: prosimy zwracać się do p. Magdaleny Prochota, magdalena.prochota@haus.pl ; +48 77 402 51 
05, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, Tel.: +48 (77) 402 51 05, Fax: +48 (77) 402 
51 15, http://www.haus.pl 

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2017, a o udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. 

  

Koszty uczestnictwa:  

Koszt uczestnictwa dla osób z Niemiec wynosi € 380,00 (seminarium, nocleg w 2-osobowym pokoju z wyżywieniem). 

Koszt uczestnictwa wraz z pokojem jednoosobowym wynosi € 455,00. 

Koszt uczestnictwa dla osób z Polski wynosi € 95,00 (w pokoju jednoosobowym € 170,00). 
Wysokość opłaty uczestników jest niezależna od oferty z której korzystają. 

 

Rezygnacja: 
Rezygnacja musi nastąpić pisemnie i zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, faksem (0931 / 80464-44) lub 
pocztą elektroniczną ulrike.schuhnagl@frankenwarte.de). Rezygnacja nie krócej niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem 
seminarium nie będzie miała konsekwencji finansowych. Rezygnacje następujące w terminie późniejszym niż 4 
tygodnie przed rozpoczęciem seminarium będą skutkować naliczeniem kosztów w wysokości 50 % kosztów 
uczestnictwa. Aby uniknąć kosztów związanych z rezygnacją, proponujemy wskazać osobę w zastępstwie. W 
przypadku nieobecności  bez wcześniejszej rezygnacji lub też rezygnacji w dniu przyjazdu, osoba ponosi 100 % 
kosztów uczestnictwa. 

Odwołanie seminarium: 
W przypadku niewystarczającej liczby osób lub siły wyższej zastrzegamy sobie prawo do odwołania seminarium. 
W takim przypadku zobowiązujemy się do możliwie szybkiego poinformowania i zwrócenia kosztów uczestnictwa. 

Zakwaterowanie:  
Kamienica pod aniolami , ul. Kazimierza Wielkiego 31-33, 50-077 Wrocław 
www.kamienicapodaniolami.pl, Tel.: 0048 71 394 74 42 

Dojazd: 
Dojazd we własnym zakresie.  
Ochrona danych osobowych: 
Akademie Frankenwarte przechowuje dane uczestników (obszary zainteresowań, odwiedzane spotkania). Dane gromadzone są 
jedynie w celu przeprowadzenia i ewaluacji spotkań oraz informowania o ofercie Akademii i Fundacji im. Friedricha Eberta, 
z którymi współpracuje Gesellschaft für Politische Bildung e.V. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Prawna podstawa 
polityki prywatności zostanie zachowana. 

(formularz zgłoszeniowy -      prosimy wysłać uzupełniony !!!!!!!!!!!!) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O    chcę pokój jednoosobowy  biorę udział w seminarium „Polacy i Niemcy w dialogu“ 

O    chcę pokój dwuosobowy z ........................... od 22.07. do 28.07.2018 

O    multiplikator  w dziedzinie:…………………………. 

 _________________________________________________ 

 (imię i nazwisko) 

 _________________________________________________ 

 (adres) 

W 2805 _________________________________________________ 

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zawód: ______________________ data ur.: ___________ 

Magdalena Prochota  

ul. 1 Maja 13/2 tel.: _____________________________________ (w ciągu dnia) 

45-068 Opole e-mail: ___________________________________ 

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji oraz zaproszeń na wskazany adres e-mail. W każdej chwili  
mogę decyzję odwołać – uwagę dot. ochrony danych osobowych przyjąłem/przyjęłam do wiadomości. 

 
 
          __________________________________ 
                                          (data, podpis) 
                                           

mailto:magdalena.prochota@haus.pl
http://www.haus.pl/
mailto:ulrike.schuhnagl@frankenwarte.de
http://www.kamienicapodaniolami.pl/

