
 

 

 

 

 

Projekt „Przyszłość Europy ma długą historię ” został sfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli” 

 

 

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 
 

Dotyczy u 2.2 – Działanie Sieci miast 
2.3 Działanie Projekty społeczeństwa obywatelskiego 

araz Komponent u 1: Pamięć europejska 
W ramach tego projektu zrealizowano  4 wydarzenia: 
Wydarzenie 1 
Udział: W projekcie udział wzięło 79 obywateli, w tym  32 Teilnehmerinnen i uczestników z Wesendorf (Niemcy), 
14 uczestników z miasta Paka (Węgry), 16 uczestników z Radziejów (Polska) oraz 17 uczestników z Wilna 
(Litwa). 
Miejsce / Data: Zdarzenie miało miejsce w Stralsund, Niemcy w dniach od 23.10.2015 do 28.10.2015. 
Krótki opis: Celem imprezy była praca warsztatowa z naocznymi świadkami z krajów uczestniczących, temat 25 
lat upadku muru (dokumentacja i pomnik w dawnym areszcie Stasi Rostock), 70 lat od zakończenia II Wojny 
Światowej (tutaj: KDF – nadmorski kurort Prora na wyspie Rugia ), praca przymusowa w Peenemünde (II Wojna 
Światowa), ekologii Bałtyku z wykładu w Ozeaneum. Ewaluacja. 
 
Wydarzenie 2 
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 180 obywateli, z których 77 pochodziło z Nadgminy Wesendorf (Niemcy), 14 z                
miasta Paka. (Węgry) 33 z powiatu radziejowskiego (Polska), 12 z Wilna (Litwa) oraz 44 uczestników z miast                 
Démouville, Cuverville (Francja) 
 
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w  Wesendorf (Niemcy)  w dniach od 29.04.2016 do 03.05.2016 
Krótki opis:  Spotkanie poświęcone było  wymianie poglądów między uczestnikami na temat przeszłości i 
przyszłości Europy. Zwiedzano obóz pracy przymusowej  Mittelbau-Dora w Nordhausen, poznano historię 
twierdzy Dömitz i upadku muru. Były prezentacje, dyskusje i opowiadania naocznych świadków historii z krajów 
partnerskich, wspólne posiłki, niektóre urozmaicone występem polskiej orkiestry. Spotkanie zakończyła 
ewaluacja. 
 
Wydarzenie 3 
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 76 obywateli, z których 28 pochodziło z miasta Wesendorf (Niemcy), 16 z                
Paka. (Węgry) 14 z powiatu radziejowskiego(Polska) i 18 z Wilna (Litwa). 
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w  Wilnie (Litwa) w dniach od 23.07.20161 do  31.07.2016 

 



 

Krótki opis:  Celem spotkania była wymiana opinii młodych obywateli na temat przeszłości i przyszłości Europy: 
udział obywateli w życiu demokratycznym Unii Europejskiej, prezentacja świadków historii z krajów 
uczestniczących, na temat  pracy przymusowej w wojnach światowych i później. Następnie poznawanie pamięci 
europejskej w Muzeum Ludobójstwa w Wilnie i 9.Fort  w  Kownie, okupacja, Holokaust, gułag, deportacji, KGB, 
dzisiejsza demokracja. Ewaluacja. 
 
Wydarzenie 4 
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 101 obywateli, z których 45 pochodziło z Wesendorf (Niemcy), 14 z miasta                
Paka. (Węgry) 13 z powiatu radziejowskiego(Polska), 6 z Wilna(Litwa) i 23 z Démouville, Cuverville (Francja) 
 
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w  Szczecin/Gdańsk(Polska) w dniach od 11.09.2016  do 16.09.2016 
Krótki opis:  Spotkanie poświęcono  tematowi  "Życie w Europie i naszych wspólnot partnerskich dzisiaj". 
Szczecin w ciągu dziejów, Kamienie milowe w historii Gdańska i Europy od wybuchu 1 wojny światowej do dnia 
dzisiejszego, Westerplatte, niszczenie dóbr kultury w 2 wojny światowej i jej odbudowy, pracy przymusowej w 
obozie Stutthof, Zamek Krzyżacki Malbork umieszczony na liście  Światowego Dziedzictwa, Ewaluacja. 
 
 

 

 


