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Seminarium wymiany „Maultaschen i pierogi 2019“ zajmie się w tym roku tematem 

„Sprawiedliwość społeczna i jej znaczenie dla międzynarodowej wymiany młodzieży”. 

Systemy polityczne nasze społeczeństw na Wschodzie i Zachodzie opierają się na zasadach demokratycznych i wolnościowych, a mimo to często 

dochodzi do sytuacji, decyzji lub działań, które są niesprawiedliwe. Istnieją ludzie ubodzy. Są też ludzie dyskryminowani w szkole lub w życiu zawo-

dowym. Albo ludzie traktowani w życiu codziennym i przez różne instytucje nie fair ze względu na pochodzenie lub wygląd. Na całym świecie mamy 

niesprawiedliwy podział zasobów, szans, władzy i pieniędzy. A przecież najważniejszym warunkiem długotrwałego, pokojowego wspólnego życia oraz 

zgody na system demokratyczny jest społeczeństwo, które uważałoby siebie samo za sprawiedliwe.

Młodzież z dużą wrażliwością reaguje na niesprawiedliwości i nierówność szans. Kwestią, jak zająć się tym złożonym tematem w międzynarodowej 

wymianie młodzieży i jak przeprowadzić refleksję na ten temat, zajmiemy się podczas półtoradniowych warsztatów, na których zaoferujemy wiele 

różnych metod pracy z młodzieżą. Jak zawsze otrzymacie Państwo wiele aktualnych informacji na temat najnowszych programów oraz finansowania 

PNWM, Fundacji Niemiecko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży (DRJA) oraz Tandemu. 

I jak zwykle również i w tym roku znów odbędzie się wycieczka w ciekawe miejsce, mającym znaczenie dla kultury. 

Sprawiedliwość społeczna
i jej znaczenie dla międzynarodowej wymiany młodzieży

Maultaschen i pierogi // 22-25.05.2019 // w Internationales Forum Burg Liebenzell
FORUM DLA SZKOLNEJ I POZASZKOLNEJ WYMIANY MŁODZIEŻY 
z Niemcami, Polską, Rosją i Czechami 



środa, 22.5.2019

od godz. 13.00 przyjazd

od 15.00 pierwsze spotkanie przy kawie, herbacie i ciastkach w jadalni 

15.30 powitanie i pierwsze zapoznanie się uczestników i zespołu organizacyjnego

16.00 powitanie przez zespół organizacyjny „Maultaschen i pierogi”: 

IFBL, PNWM, Fundacja DRJA i Tandem 

16.30 warsztaty: 

1. „Mały alfabet wspierania”

2. „Informacje i doradztwo dotyczące poszczególnych krajów”

18.00 kolacja

19.00 dalsze poznawanie się uczestników 

czwartek, 23.5.2019

08.00 – 09.00 śniadanie

09.00 – 09.15 rozgrzewka

09.15 – 10.30 „Co jest sprawiedliwe? Próba przybliżenia tematu” 

– referat i dyskusja Gertrud Gandenberger i Steffen Spandler

10.30 przerwa na kawę

11.00 – 12.30 warsztaty:

„Władza, zarobki, edukacja, prestiż… – sprawiedliwość społeczna jako temat 

pracy na międzynarodowych spotkaniach młodzieży”

 Steffen Spandler i Gertrud Gandenberger

12.30 obiad

14.30 – 14.45 rozgrzewka – animacja językowa

14.45 – 16.00 warsztaty: 

„Co jest sprawiedliwe? Jak się obchodzić z nierównościa społeczną”

ćwiczenia interaktywne i międzykulturowe w międzynarodowych 

spotkaniach młodzieży

Steffen Spandler

16.00 – 16.30 przerwa na kawę

16.30 – 18.00 dalsza część warsztatów

18.00 kolacja – szampan z okazji 70-lecia niemieckiej Ustawy Zasadniczej

19.00 zajęcia indywidualne: basen termalny, spacer po lesie…

piątek, 24.5.2019

08.00 – 09.00 śniadanie

09.00 – 09.15 rozgrzewka – animacja językowa

09.15 – 10.30 warsztaty: 

„Sprawiedliwość społeczna = więzi społeczne = demokracja?!”

Pomysły na przygotowanie międzynarodowego spotkania młodzieży

Steffen Spandler i Gertrud Gandenberger

10.30 przerwa na kawę

10.45 dalsza część warsztatów

12.00 ewaluacja warsztatów

12.30 obiad 

14.00 – 18.00 wycieczka do Calw 

„Pokonywanie nierówności społecznych przez projekty społeczne”

Die Erlacher Höhe – prezentacja organizacji realizującej projekty,

następnie oprowadzanie po mieście z opcją zwiedzenia muzeum Hermanna Hessego

20.00 muzyka, dobry nastrój i taniec – wydarzenie kulturalne

sobota, 25.5.2019

08.00 – 9.00 śniadanie

09.00 – 09.15 rozgrzewka

09.15 – 11.00 

„Spojrzenie poza czubek własnego nosa –  porównanie relacji w mediach” 

Joanna Stolarek, dziennikarka, Neue deutsche Medienmacher*innen (zapytana)

11.15 przerwa

11.30 – 12.15 ewaluacja Forum Wymiany

12.15 obiad, wyjazd uczestników

Program



Informacje

Internationales Forum

Studienleiterin Gertrud Gandenberger M.A.

Burg Liebenzell, 75378 Bad Liebenzell

Telefon: 07052-92450, Fax: 07052-924518

E-Mail: info@internationalesforum.de

Homepage: www.InternationalesForum.de

Numer konferencji: 39-2019

Opłata dla uczestników: 40 € dla uczestników z Cz, Pl i Ru, 

50 € dla uczestników z D. Koszty udziału w Forum należy uiścić 

niezależnie od wykorzystania świadczeń. 

Zgłoszenia: info@internationalesforum.de

Termin zgłaszania się upływa w: poniedziałek, 6.5.2019 r.

Zwrot kosztów podróży: na podstawie Wytycznych PNWM 

wzgl. Tandemu

Dojazd:

Samochodem 

Bad Liebenzell – przy drodze federalnej 463 Pforzheim-Calw

Autostrada federalna A 8 zjazd Pforzheim-West wzgl. Leonberg

Autostrada federalna A 81 zjazd Herrenberg

Pociągiem

stacja Bad Liebenzell (z Pforzheim, Horb lub Stuttgartu)

Piechotą

Z dworca należy iść w kierunku centrum miasta – przejść obok 

Kurhausu – na skrzyżowaniu skręcić w prawo w Wilhelmstraße 

– aż do następnego skrzyżowania – następnie w kierunku Schöm-

berg – po ok. 500 m skręcić w prawo w Burgstraße i pójść stromą 

dróżką (pomarańczowy szlak) w górę do zamku (pieszo ok. 20 -30 

min.). Przyjemności i dobrej kondycji.

Zespół organizacyjny 
„Maultaschen i pierogi”:
Gertrud Gandenberger, dyrektor ds. edukacji Międzynarodowego Forum Burg Liebenzell 

(IFBL), Bad Liebenzell

Szymon Kopiecki, zastępca kierownika referatu wspierania w wymianie pozaszkolnej, 

PNWM, Poczdam 

Astrid Nebelung, pracownik referatu edukacji pozaszkolnej, Fundacja Niemiecko-Rosyjska 

Wymiana Młodzieży (DRJA), Hamburg 

Stefanie Schütz, pracownik referatu edukacji pozaszkolnej, Tandem, Regensburg

Monika Štroblová, pracownik Tandemu, Plzeň

Referenci/referentki:
Steffen Spandler, pedagog z zakresu pedagogiki przeżyć i metody Betzavta, Riedlingen

Joanna Stolarek, dziennikarka, Berlin (zapytana)

Deutsch-Polnisches Jugendwerk: 

www.dpjw.de

Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch: 

www.stiftung-drja.de 

Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem: 

www.tandem-org.eu



numer konferencji: 39-2019

zgłoszenie do 06.05.2019

Wiążące zgłoszenie
Niniejszym oświadczam, że zgłaszam swój udział w Forum wymiany:

imię i nazwisko 

organizacja

adres

adres mailowy

numer telefonu

wiek

      jedzenie wegetariańskie       posiłki bez wieprzowiny  uczulenie na żywność (jaką)

       (prosimy o zakreślenie wzgl. skonkretyzowanie odpowiednich punktów)

data    podpis (podpis elektroniczny jest wiążący)  

Prosimy nadsyłać zgłoszenia do 6 maja, używając niniejszego formularza.

Prosimy o przesłanie formularza na adres: info@internationalesforum.de

Zgłoszenie
Maultaschen und Piroggen – Forum wymiany 2018 

w Internationales Forum Burg Liebenzell, Bad Liebenzell 

(Schwarzwald – Baden-Württemberg) 

22.–25.05.2019 
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