
 

 

 
 

 

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

 

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 
 
Udział: projekt umożliwił spotkanie 92 obywateli, z których 45 pochodziło z miasta Wesendorf (Niemcy),  
20 z miasta i powiatu Radziejów (Polska) 7 osób z Wilna, (Litwa) i 20 z miasta Paka (Węgry). 
 
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Radziejowie (Polska) w dniach od 16.10.2017 do 20.10.2017. 
 
Krótki opis: 
 
1. Dzień 16.10.2017   
Przyjazd gości – przy Powiatowy Dom Kultury w Radziejowie, powitanie uczestników w hotelu Arkadia 
Ogólne wprowadzenie do tematu, cele i koncepcja konferencji, znajomość i życzenia uczestników. 
„Eurosceptycyzm, jego zrozumienie i dyskusja”. 
 
2. Dzień 17.10.2017  
Wyjazd do Włocławka  
Temat warsztatu: "Sprawiedliwe kształtowanie przyszłości - szanse i wyzwania dla czystej wody w Europie" 
Ramowa dyrektywa wodna UE ustanawia ramy regulacyjne dla ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, 
wód przybrzeżnych i wód podziemnych. Poprawia stan ekosystemów w wodzie i wokół niej oraz jej jakość. Badany 
na miejscu we współpracy z wodociągami, co jest dobrym stanem ekologicznym. 
Wizyta w 3 grupach w Elektrowni Wodnej we Włocławku 
Wizyta w Kujawskiej Izbie Regionalnej w Radziejowie w 3 grupach i spacer po mieście. 
Warsztaty w Hotelu  Arkadia: "Klimat i jego zmiana" 
 
3. Dzień 18.10.2017  
Wyjazd do Biskupina (skansen) 
Wycieczka z przewodnikiem (około 2 godzin), 
Podróż koleją wąskotorową przez Gąsawę i Wenecję do Żnina ok. 12 km -15 min  
Muzeum Kolejnictwa w  Wenecji. Zwiedzanie Pałacu  Lubostroń. 
Warsztat "Solidarność europejska w czasach kryzysu i jej granice" wraz z przekazaniem Youthpässe młodym 
ludziom, uczestnikom  Projektu Młodzieżowego 2017. 
  
4. Dzień 19.10.2017  
Wyjazd do Łodzi 
Warsztat: Historia europejska. Wspólna kultura pamięci i wzajemnego zrozumienia między obywatelami różnych 
państw członkowskich UE. Rzucenie światła na ważne historyczne punkty zwrotne w historii Europy. 
Wycieczka z przewodnikiem "Śladami głównych fabrykantów" 
- słynny spacer "Pietryną" ul.Piotrkowską; - Muzeum Miejskie w Łodzi 
- Wycieczka  po "Manufaktura" - ogromnym terenie zespołu pałacowo-fabrycznego i kwater pracowników  
 
5. Dzień 20.10.2017  
Warsztat z prezentacją i dyskusją: "Debata o przyszłości Europy - czy Brexit to koniec UE, czy szansa na 
odbudowę struktur i rozwój nowego poczucia wspólnoty? Uczynienie korzyści Europy widocznymi. 
Ewaluacja 
 


