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Spójrzmy wstecz, gdzie zobaczymy wiele pozytywnych historii demokracji i gospodarki wolnorynkowej
- w Niemczech, w Polsce i w UE. A dziś? Współcześnie jest wiele kierunków rozwoju, które powodują obawy.
Czy nasz pewny, jak się wydawało system wartości się rozpada? Czy struktury i instytucje polityczne
są osłabiane od wewnątrz i z zewnątrz?
Podczas trwania seminarium będziemy szukać konstruktywnych założeń i tez. Co w przyszłości zapewni
społeczną spoistość, wolność, poczucie bezpieczeństwa oraz dobrobyt, jeżeli nasze społeczeństwa stają
się coraz bardziej różnorodne i skomplikowane?

Seminarium będzie odbywać się w języku polskim oraz w języku niemieckim z tłumaczeniem
Program seminarium
Niedziela, 16.07.17
przyjazd do godz. 17.30
18.00
19.00 – 21.30

Poniedziałek, 17.07.17
od 07.45
09.00 – 09.30
09.30 – 12.30

wspólna kolacja
Powitanie, sprawy organizacyjne, przedstawienie programu seminarium
Stephanie Böhm, Andrea Zachoń, Grazyna Wiercimok
Runada zapoznawcza oraz omówienie oczekiwań
Wprowadzenie do tematu seminarium:
Demokracja i kultura polityczna
- Brainstorming w formie World-Café
Stephanie Böhm, Andrea Zachoń, Vatan Ukaj, Grażyna Wiercimok
śniadanie
wprowadzenie: Animacje językowe z Grazyną Wiercimok
Rozwój w Polsce i w Niemczech
Aktualne kierunki rozwoju w Polsce oraz ich geneza:
Spojrzenie na położenie polityczne i społeczne
Wprowadzenie i dyskusja z Iwoną Dadej

12.30

obiad

14.30 – 16.30

Krajobraz polityczny Niemiec
Przedstawienie badań - dr Dietmar Molthagen
Wnioski wynikające z wymienionych kierunków rozwoju w Polsce i w Niemczech

16.45 – 18.00

dyskusja w grupach
Stephanie Böhm, Andrea Zachoń, Vatan Ukaj, Grażyna Wiercimok
18.00

kolacja

20.00 - 22.00

„Skąd jesteśmy?“
Przedstawienie i poznanie się uczestników poprzez kulturalne i kulinarne
przykłady

Wtorek, 18.07.17
od 07.45
09.00 – 09.30
09.30 – 12.30

śniadanie
wprowadzenie: Animacje językowe z Grażyną Wiercimok
Żyjąc demokracją twórzmy polityczną kulturę!
Przedstawienie tez (Vatan Ukaj) oraz dyskusja w grupach

12.30

obiad

14.30 – 18.00

Płeć w kulturze politycznej w Polsce (nie) ma znaczenie (a)?
Projekcja filmu oraz omówienie tematu: Kobiety Solidarności
Iwona Dadej

18.00
19.00 – 20.30

kolacja
Życie codzienne w Polsce versus życie codzienne w Niemczech: Z jakimi
zwyczajami i tradycjami można się jeszcze dziś spotkać?
Grażyna Wiercimok

Środa, 19.07.17
od 06.45
07.30
09.30 – 11.30

11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 16.00

16.30 – 18.30 Uhr

.
20.30 – 22.00

śniadanie
Wyprawa naukowa do Darmstadt i do Frankfurtu nad Menem
wyjazd (animacje językowe z Grażyną Wiercimok podczas jazdy autobusem)
Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w Darmstadt: funkcjonowanie i sposób pracy
Przybliżenie Polski z dr Matthiasem Kneip, autorem książki: „111 powodów, aby
kochać Polskę”
przejazd do Frankfurtu nad Menem
przerwa obiadowa
Międzynarodowe Centrum Rodziny:
Kształtowanie różnorodności społeczeństwa miejskiego jest możliwe!
Jego powstanie, oferta i doświadczenie. Dyskusja.
Polina Kirjanenko
Migracja nie jest fenomenem: poszukiwanie śladów w gminie Römerberg (z
uwzględnieniem Pierwszego Zgromadzenia Narodowego w Kościele św. Pawła
we Frankfurcie) oraz doświadczenia ze wspłczesnego życia miejskiego w
dzielnicy dworcowej.
Tematyczne zwiedzanie miasta w dwóch grupach z Thomasem Huth oraz
Davidem Liuzzo, przewodnicy, rundum-kultur Frankfurt
czas wolny do dyspozycji uczestników
powrót

Czwartek, 20.07.17
09.00 – 10.00

10.06 – 10.45
10.45 – 11.45

11.45 – 13.30
14.00 – 15.30

wprowadzenie: animacje językowe z Grażyną Wiercimok
oraz ewaluacja wyprawy naukowej ze Stephanie Böhm
Społeczna spójność utrzymuje się z zaangażowania i partycypacji!
przejazd do śródmieścia oraz zwiedzanie w małych grupach:
GR 1: Związek Odwagi Cywilnej w Würzburgu
rozmowa ze Stefanem Lutz-Simon
GR 2: Biuro Aktywności Miasta Würzburg. Zaangażowanie obywateli
-samopomoc - wsparcie zdrowia
rozmowa z Christianem Holzingerem
przerwa obiadowa w Śródmieściu (suchy prowiant), dalsza podróż do dzielnicy
Heidingsfeld
„Ucieczka, przybycie na miejsce - i co dalej?”
Uchodzcy i ich życie w Niemczech na przykładzie schroniska socjalnego
„Reuterhaus“, Würzburg-Heidingsfeld
wizyta oraz rozmowa

15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.30

Eva-Maria Barklind-Schwander, Koordynatorka-wolontariuszka
powrót do Śródmieścia, wizyta w ratuszu
udział w posiedzeniu komisji głównej Rady Miasta
rozmowa z wolontariuszami/radnymi różnych frakcji
powrót

18.00
18.30
19.30 – 20.30

kolacja
ewaluacja dnia z Vatan Uka

Piątek, 21.07.17
09.00 – 09.30
09.30 – 12.30

12.30
14.30 – 16.30
16.30 – 18.00

19.30

wprowadzenie: animacje językowe z Grazyną Wiercimok
Punkt widzenia „Europa“!
Wszyscy jedziemy na jednym wózku – razem, czy jednak każde państwo na
swoim wozku?
Warsztat bazujący na wynikach projektu naukowego
dr Kamila Schoell-Mazurek
obiad
Mobilność wewnątrz UE: Szansa rozwoju dla Europy?
dr Kamila Schoell-Mazurek
podsumowanie rezultatów seminarium
Vatan Ukaj
kolacja, wspólny wieczór pożegnalny

Sobota, 22.07.17
09.00 – 09.30 Uhr
09.30 – 11.00 Uhr

11.00

wprowadzenie: animacje językowe z Grazyną Wiercimok
„Demokracja potrzebuje demokratów!“
Kształtowanie kultur politycznych- co pozostanie nam z seminarium
ewaluacja seminarium, impulsy i sugestie na kolejne seminaria, pożegnanie
Stephanie Böhm, Andrea Zachoń, Vatan Ukaj, Grażyna Wiercimok
Zakończenie seminarium, odjazd uczesników

(może ulec zmianie)

koordynacja/team:
Stephanie Böhm
Andrea Zachón
Vatan Ukaj
Grazyna Wiercimok
Agnieszka Kalbarczyk
Magda Piekarska-Borówka
Iwona Zaglewska-Wandzel
Referenci:
Iwona Dadej
dr. Dietmar Molthagen
dr. Matthias Kneip
Polina Kirjanenko
Thomas Huth, David Liuzzo
Stefan Lutz-Simon
Christian Holzinger
Eva-Maria BarklindSchwander
dr Kamila Schoell-Mazurek

referentka Akademii Frankenwarte, Würzburg
Kierownik Biura, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu
politolog, Darmstadt
tłumacz seminarium
tłumacz seminarium
tłumacz seminarium
tłumacz seminarium
historyk, Polska Akademia Nauk, Warszawa
referent, Fundacja Fridricha Eberta, Forum Berlin
pracownik naukowy, Niemiecki Instytut Kultury Polskiej
kierownik zepołu, Międzynarodowe Centrum Rodziny
przewodnicy, rundum-kultur Frankfurt
Związek Odwagi Cywilnej, Würzburg,
Członek Rady Miasta
Kierownik, Biuro Aktywności miasta Würzburg
politog, Berlin

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.
Würzburg, 27.03.2017

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: 61176, 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 2805. 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 € 250,00 (seminarium, nocleg w 2-osobowym pokoju, śniadanie
+ wyznaczone w programie posiłki). Koszt uczestnictwa wraz z pokojem jednoosobowym wynosi € 370,00.
Koszt uczestnictwa dla osób z Polski wynosi € 85,00 (w pokoju jednoosobowym € 205,00).
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:
Akademia Frankenwarte, Leutfresserweg 81–83, 97082 Würzburg
Dojazd:
Dojazd we własnym zakresie.
Szczegółowe informacje dostępne na www.frankenwarte.de
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 16.07. do 22.07.2017
O multiplikator w dziedzinie:………………………….
_________________________________________________
(imię i nazwisko)
_________________________________________________
(adres)
W 2805
_________________________________________________
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Magdalena Prochota
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole

zawód: ______________________ data ur.: ___________
tel.: _____________________________________ (w ciągu dnia)
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)

