
Zaproszenie na seminarium 
DROGI WOLNOŚCI 

Akademia na peryferiach 

1-7.10.2021 

w Oświęcimiu i Krzyżowej  

 
 

Z okazji 30. rocznicy podpisania 17.06.1991 r. Traktatu między Rzeczpospolitą 

Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy zapraszamy na międzypokoleniowe spotkanie Polaków i Niemców      

w Oświęcimiu i Krzyżowej. 
 

Tematem sześciodniowego seminarium, w ramach cyklu spotkań „Drogi wolności”, będzie 

próba analizy stosunków polsko-niemieckich w rocznicę 30-lecia podpisania Traktatu          

o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Rozwój relacji 

pomiędzy obu krajami był i pozostaje dynamiczny, niełatwy w kontekście historycznym, 

jednocześnie twórczy i otwarty w kwestiach społecznych i gospodarczych. W czasie 

seminarium poruszony zostanie temat sposobu upamiętnienia polskich ofiar wojny              

w Berlinie oraz możliwości nauczania i uczenia się języka polskiego w Niemczech oraz 

języka niemieckiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych możliwości 

ich wykorzystania. 

  

Informacje organizacyjne: 

Język projektu: polski, niemiecki  

Wiek uczestników: od 18 lat 

Rejestracja uczestników: do 25.09.2021 

Opłata: 

-uczestnicy z Polski: 360 PLN / 180 PLN studenci;  

-uczestnicy z Niemiec: 250 Euro / 100 Euro studenci 

Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie, transport na trasie Oświęcim-Krzyżowa i 

tłumaczenie 

Osoba do kontaktu: Dominik Kretschmann 

E-Mail: dominik.kretschmann@krzyzowa.org.pl 

Tel.: +48 797 933 693; +48 (74) 85 00 316 

Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego 

Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze  
 

ORGANIZATORZY: 

  

 

 

 

Fundacja na Rzecz MDSM Oświęcim  

www.mdsm.pl                                                www.kreisau.de 

 

 

 

Fundacja „Krzyżowa” 

dla Porozumienia Europejskiego 

www.krzyzowa.org.pl 

mailto:dominik.kretschmann@krzyzowa.org.pl
http://www.mdsm.pl/


DROGI WOLNOŚCI 
30 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie 

Polsko-niemieckie seminarium 
Oświęcim / Krzyżowa 

01. - 07.10. 2021 
 
1 DZIEŃ, 01.10.2021 (piątek) 
*Dla osób zainteresowanych możliwość zwiedzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau(PMAB) w 
godzinach przedpołudniowych 
 

 Przyjazd, przedstawienie uczestników, oczekiwania wobec spotkania i wspólnej pracy seminaryjnej 

 Historyczny spacer po Oświęcimiu, wizyta w Centrum Żydowskim 

 

2 DZIEŃ, 02.10.2021 (sobota) 

 Rola i zakres działań Domu Spotkań na tle stosunków polsko-niemieckich 

 Rola Miejsca Pamięci Auschwitz w stosunkach polsko-niemieckich 

 Wykład i dyskusja: Projekt upamiętnienia polskich ofiarach wojny w Berlinie – szanse i wyzwania   

 

3 DZIEŃ, 03.10.2021 (niedziela)  

 Całodzienny wyjazd do Krakowa 

 Kraków i przełomy wolnościowe – spacer po mieście  

 

4 DZIEŃ, 04.10.2021 (poniedziałek) 

  Wyjazd do Krzyżowej.  

  Po drodze postój w Opolu i spotkanie z przedstawicielem mniejszości niemieckiej   

 

5 DZIEŃ, 05.10.2021 (wtorek) 

  Oprowadzenie po Krzyżowej, zwiedzanie wystawy „Sąsiedzi w Europie” 

  Wykład i dyskusja: „Wkład kościoła katolickiego w relacje polsko-niemieckie po 1989 roku” 

 Kokopol – język polski w Niemczech 

 Wieczór filmowy: polsko-niemieckie sąsiedztwo w filmie 

 

6 DZIEŃ, 06.10.2021 (środa) 

 Całodzienny wyjazd do Wrocławia, 

  Spotkanie na Uniwersytecie Germanistyki: Język niemiecki w Polsce 

  oprowadzenie śladami polsko-niemieckiej kultury 

 

7 DZIEŃ, 07.10.2021 (czwartek) 

 Ewaluacja projektu, wyjazd uczestników. 

 


