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Sprawozdanie z działalności  

Domu Pojednania i Spotkań im. Św. 

Maksymiliana M. Kolbego 

 za rok 2015 
 

 

 

Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku w roku 2015 

kontynuował oraz rozwijał działalność programową w sferze edukacji poza-formalnej a także 

działalności między-religijnej oraz chrześcijańskiej. W sferze działalności międzynarodowej DMK 

działał w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (www.pnwm.org) jako placówka 

kształceniowa oraz jednostka centralna dla podmiotów katolickich w północnej Polsce. DMK jest też 

członkiem instytucjonalnym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania oraz członkiem 

założycielem Grupy Zagranica, zrzeszającej organizacje pozarządowe działające międzynarodowo 

(www.zagranica.ngo.pl). DMK realizował działania służące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, 

służył także bazą szkoleniowo-noclegową przy organizacji programów organizacji partnerskich 

krajowych i zagranicznych. Ogółem Dom Pojednania przeprowadził ponad czterdzieści programów 

edukacyjnych, w których wzięło udział ponad ośmiuset uczestników z Polski, Niemiec, Białorusi, 

Ukrainy, Rosji, Słowacji, Litwy.  

Zarząd i rada programowa DMK.  

Dyrektor o. Piotr Pliszka. Zastępca dyrektora o. dr Robert Zbierański. Wspólnota 

franciszkańska Domu św. Maksymiliana: o. Piotr Pliszka (przełożony), o. dr Robert Zbierański 

(duszpasterz akademicki, moderator Ruchu Światło-Życie); br. Bartosz Duda (ekonom wspólnoty 

DMK, odpowiedzialny za budynek oraz sprawy techniczne). O. Paweł Cebula został przeniesiony przez 

O. Prowincjała do posługi w Irlandii. Rada programowa DMK pozostała w niezmienionym składzie i 

kontaktowała się w ramach konsultacji projektów na bieżąco: o. dr Robert Zbierański, o. Mateusz 

Stachowski, Sławomir Rybarczyk, o. Tomasz Jank, Janusz Karc. Radzie przewodniczy o. Piotr Pliszka. 

 

 

Działalność chrześcijańska  
 

Od 2012 roku stopniowo w DMK rozwijamy sferę działań chrześcijańskich szczególnie w wymiarze 

spotkań młodzieży studenckiej, spotkań rodzin oraz weekendowych rekolekcji tematycznych. Wielość 

i różnorodność działań naszego domu znajduje tu swoje dopełnienie w wymiarze duchowym a także 

tożsamościowym w odniesieniu do naszych korzeni: tradycji franciszkańskiej i charakterystycznego 

dla niej zaangażowania w rozwój duchowy osób świeckich.   
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Weekendowe rekolekcje tematyczne  

 

Od jesieni 2013 roku rozpoczęliśmy w DMK szerszy rozwój sfery działań chrześcijańskich w formie 

rekolekcji weekendowych oraz spotkań biblijnych. Działania zostały zaplanowane na rok 2013 i 2014. 

Rekolekcje odbywają się każdorazowo w określonych ramach tematycznych, z czego wynika sfera 

zakładanych celów oraz treści, a także grupa docelowa. Za planowanie i przygotowanie, a także 

realizację rekolekcji odpowiada każdorazowo dwu- lub trzyosobowa grupa złożona z franciszkanów 

oraz – w większości przypadków także osoby świeckiej dobieranej stosownie do tematyki rekolekcji. 

Tematyka jest określona kryterium biblijne – jak rekolekcje o Jonaszu czy Tobiaszu i Sarze – lub też 

wprost przez określoną sferę doświadczeń egzystencjalnych – jak rekolekcje o relacji matki i córki, czy 

też o poczuciu wartości.  

 

 

W roku 2015 odbyły się następujące weekendowe sesje rekolekcyjne: 

  

16 – 18 stycznia 2015. Rekolekcje dla wszystkich. Temat: Walka duchowa – myślę, więc jestem 

kuszony. Prowadzi: o. Mateusz Stachowski OFMConv. Pomoc w rekolekcjach: o. dr Robert Zbierański 

OFMConv., o. Piotr Pliszka OFMConv. 

 

30 stycznia 2014 – 01 lutego 2015. Rekolekcje dla kobiet: „O najważniejszej relacji Matka – Córka. 

Jaka Ty chcesz być?”. Irena Neumueller, O. Piotr Pliszka OFMConv. 

 

20 -22 lutego 2015. Rekolekcje dla wszystkich. Temat: Błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i 

śmierć jest w mocy języka. Prowadzą: Irena Neumueler, o. dr Robert Zbierański OFM Conv./ o. Piotr 

Pliszka OFMConv. 

 

06 – 08 marca 2015. Rekolekcje dla wszystkich. Temat: Rekolekcje Lectio Divina: Modlitwa Jonasza.  

Prowadzi:  o. dr Robert Zbierański OFMConv., o. Piotr Pliszka OFMConv. 

 

24 – 26 kwietnia 2015. Rekolekcje dla wszystkich. Temat: Nie lękajcie się. Miłość większa od lęku. 

Prowadzi: Irena Neumueller, O. Piotr Pliszka OFMConv. 

 

05 – 07 czerwca 2015 Rekolekcje dla małżeństw. Temat:  Tobiasz i Sara. Droga do bliskości. Część 2. 

Prowadzi O. Robert Zbierański OFMConv., O. Piotr Pliszka OFMConv. 

 

03 – 05 lipca 2015. Rekolekcje dla małżeństw i nie tylko… Temat: By mówić do jej serca. Słowa i gesty 

w relacji małżeńskiej. Prowadzi: Irena Neumueller, O. Robert Zbierański OFMConv. 

 

28 – 30 sierpnia 2015. Rekolekcje dla wszystkich. Temat:   Perła ukryta w roli. Odkryj swoją wartość. 

Prowadzą: Irena Neumueller, O. Robert Zbierański OFMConv. 

 

04 – 06 września 2015. Rekolekcje dla kobiet. Temat: „O najważniejszej relacji matka – córka. Jaka Ty 

chcesz być?”. Prowadzą: Irena Neumueler, o. Piotr Pliszka OFMConv. 
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6 – 8 listopada 2015. Rekolekcje dla wszystkich. Temat: „Dojrzewanie na drogach samotności”, 

prowadzą : o. dr Robert Zbierański OFM Conv., O. Piotr Pliszka OFMConv.  

 

27 – 29 listopada 2015. Rekolekcje dla wszystkich. Temat: Błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i 

śmierć jest w mocy języka. Prowadzą: Irena Neumueller, O. Piotr Pliszka OFMConv. 

 

4 – 6 grudnia 2015, Rekolekcje dla wszystkich, Temat: Nie w Betlejem – medytacje adwentowe nad 

Ikoną Narodzenia Pańskiego. Prowadzi O. Mateusz Stachowski OFMConv. 

 

11 – 13 grudnia 2015. Rekolekcje dla kobiet. Temat:  Śpiąca królewna, czy walcząca i urzekająca jak 

Judyta. Prowadzą: Irena Neumueler, o. dr Robert Zbierański OFM Conv. o. Piotr Pliszka OFMConv. 

 

Świadectwa z rekolekcji 

Z początkiem listopada b.r. za łaską Bożą dane mi było uczestniczyć w trzydniowych rekolekcjach 

„Dojrzewanie na drogach samotności”. Rekolekcje odbywały się w Gdańsku w Domu Pojednania i 

Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w dn. 6–8.11.2015 r. Prowadzili je ojcowie Franciszkanie. 

Propozycja rekolekcji na temat przeżywania samotności wydawała mi się interesująca, ale też 

nietypowa, aby rozważać taki temat przez trzy dni. Po zakończeniu tych rekolekcji mogę powiedzieć, 

że ten czas był wspaniały i był mi bardzo potrzebny. Rekolekcjonista – o. Robert Zbierański OFMConv 

dzielił się z nami nie tylko tym, co wyczytał w mądrych książkach, ale przede wszystkim owocem 

własnych doświadczeń i przemyśleń. Zrozumiałam, że samotność ma w sobie ciężar ale też słodycz. 

Rekolekcje zgromadziły ponad 30 osób w różnym wieku i różnego stanu. Były wdowy, wdowcy, 

małżonkowie, osoby samotne a nawet rozwiedzione. Każda z tych osób znalazła coś dla siebie. Każda 

z tych osób zrozumiała, że samotność, choćby na krótki czas, jest potrzebna do życia bardziej 

świadomego, twórczego i samotności się nie uniknie, nawet w najbardziej udanej rodzinie. 

Zrozumiałam, że przed samotnością nie trzeba uciekać, bo to rzecz naturalna, a wtedy przechodzi 

również Bóg ze łaskami, pod warunkiem, że człowiek nie szuka samotności z pobudek egoistycznych, 

bo taka Panu Bogu się nie podoba. Dla mnie osobiście ten czas to taka psychoterapia w pigułce, że z 

pomocą Boga i ludzi których w tym czasie postawił mi na mojej drodze mogę zrozumieć czym jest 

samotność i że bycie samemu to naturalny „proces” poznawania siebie. To fundament życia, który nie 

zawsze jest zbudowany w dzieciństwie prawidłowo. Dlatego „Nie żałuj funduszy na rozwój swojej 

duszy!” i warto śledzić terminu i tematy spotkań na jakie zapraszają Ojcowie Franciszkanie w DMK. 

Klaudia z Koszalina, 9 listopada 2015 

W dniach 20-22 lutego odbyła się kolejna sesja weekendowych rekolekcji w naszym Domu pt:” 

Błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i śmierć jest w mocy języka.” Temat rekolekcji zgromadził 38 

osób z różnych stron Polski, nawet dwie osoby były z Krakowa. Wiele osób po rekolekcjach zdało sobie 

sprawę z wartości słowa oraz to, że Słowo ma swoją moc. Bardzo interesująca była katecheza o. 

Mateusza Stachowskiego o mocy przekleństwa – dodaje jedna z uczestniczek rekolekcji, natomiast 

Danusia stwierdza, że przez katechezy Ireny odkryła, że Bóg ją kocha w każdej sytuacji życiowej. 

Marianna dziękuje o. Piotrowi Pliszce za katechezę o mocy błogosławieństwa i mówi: będę Pana 

błogosławiła każdego dnia, kiedy tylko otworzę oczy. Dla wielu osób najpiękniejszy czas to całonocna 

adoracja Najświętszego Sakramentu.  
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NN. 

Cykl Kobiety w Biblii 

 

Od września 2013 rozpoczęliśmy comiesięczne spotkania biblijne na temat roli kobiet w Biblii. Na 

poszczególnych spotkaniach przedstawiane są postacie kobiet, które odegrały znaczącą rolę w historii 

Izraela i wpisały się w biblijny przekaz Objawienia. Każda z nich ma odmienną historię i 

doświadczenia, ale każda odsłania problemy ważne również dla współczesnych kobiet i niesie Boże 

przesłanie. Uczestnictwo w spotkaniach ma stanowić dla kobiet – ale i mężczyzn – impuls do 

dokonania pozytywnych zmian w swoim życiu; pozwoli uczestnikom w nowy sposób spojrzeć na 

swoje życie, tak jak patrzy na nie Bóg, aby przeżywać je pełniej; nauczy żywej relacji z Bogiem oraz 

pokarze jak łączyć pełnione role w rodzinie ze swoim życiem osobistym, duchowym, jak uczynić ze 

swego życia DAR; będzie motywować do odkrycia na nowo kobiecego piękna i niepowtarzalności i 

uzdolni do podjęcia decyzji o zmianie swych zachowań. Temat każdego spotkania zależy od biografii i 

doświadczeń określonej kobiety biblijnej. Stąd tematy: odrzucenie, próba wiary, strata, samotność, 

zła mowa, lęk, bliskość z Bogiem, uzdrowienie, itd. Spotkanie obejmuje: katechezę, ćwiczenia i 

modlitwę. Spotkania są nieodpłatne. Tematy spotkań, które w ramach cyklu „Kobiety w Biblii” odbyły 

się do końca 2015 roku 

1. Sara i Abraham – kryzys, czy próba wiary 

2. Hagar –  odnaleziona przez Boga na pustyni 

3. Miriam i Mojżesz – zazdrość, narzekanie, trąd 

4. Estera – wierna Bogu i silna mimo lęku  

5. Mikal i Dawid – kobieta samotna, niespełniona w miłości 

6. Rut i Noemi – gorycz zamieniona w słodycz 

7. Debora i Barak – kobieta, która wspiera mężczyznę w walce 

8. Rebeka i Izaak – kobieta kochana i kochająca 

9. Batszeba i Dawid – namiętność przemieniona w błogosławieństwo 

10. Maria Magdalena – pierwsza w grzechu i pierwsza w miłości 

11. Dalila kobieta, która wykorzystuje miłość mężczyzny aby go zdradzić. 

12. Judyta – walcząca i urzekająca 

13. Izebel – kobieta władcza, która dominuje i niszczy 

 

Rok 2015 

 

14. Tamar – kobieta, która „walczy” o siebie 

15. Rachab - nierządnica, którą wybrał Bóg 

16. Abigail – kobieta rozważna, przewidująca i mądra negocjatorka  

17. Rachela – kobieta wybrana i umiłowana 

18. Rachela i Lea – kobiety rywalizujące ze sobą o miłość mężczyzny 

19. Samarytanka – kobieta z poniżającą przeszłością, a jednak… 

  

 

Spotkania Duszpasterstwa Akademickiego „San Damiano”  
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W roku 2015 w DMK odbywały się jak w poprzednich latach cotygodniowe spotkania małych 

grup akademickiej wspólnoty „San Damiano” należącej do Ruchu Światło-Życie. Wspólnota jest 

częścią duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez O. Roberta Zbierańskiego. W 

prowadzeniu spotkań pomagał także O. Piotr Pliszka – odpowiedzialny za rodzinną część Ruchu 

Światło-Życie. Spotkania oparte są na formacji oazowej. Odbywały się w cyklu tygodniowym w 9 

kilkuosobowych grupach. Okazjonalnie w DMK spotyka się cała wspólnota akademicka „San 

Damiano” licząca ok. 60 osób. W DMK odbywają się także spotkania animatorów prowadzących 

poszczególne grupy, niektóre próby muzyczne oraz spotkania robocze związane z akcjami 

charytatywnymi czy misyjnymi, jak na przykład akcja pomocy dla domu dziecka w Nairobi „Woreczek 

ryżu”. W sierpniu ośmioosobowa grupa studentów i absolwentów wraz z O. Robertem Zbierańskim 

udała się do Kazachstanu, gdzie zrealizowaliśmy projekt wolontariatu misyjnego. Wspólnie z 

franciszkanami z międzynarodowej misji w Astanie wzięliśmy udział jako animatorzy w półkoloniach 

na 50 dzieci. Akcja miała charakter świecki ponieważ dzieci pochodziły zarówno z rodzin katolickich 

(w mniejszości), jak i prawosławnych oraz muzułmańskich. Program realizował cele rozwoju 

kulturalnego, moralnego i społecznego, ale też integracji międzyreligijnej i międzykulturowej. 

Młodzież spotkała się także z miejscowymi Polakami. Wykonane zostały także prace porządkowe i 

remontowe w naszej franciszkańskiej misji w Astanie.   

 

 

Spotkania wspólnoty rodzin Ruchu Światło-Życie (Domowego Kościoła)  

 

Od 2014 w Domu Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana Kolbego w Gdańsku 

odbywają się spotkania Domowego Kościoła. Uczestniczy w nich 6 małżeństw. Moderatorem kręgu 

rodzin jest O. Piotr Pliszka. Krąg rodzin spotyka się co miesiąc, poza tym realizuje zadania wypełniane 

w ramach rodziny w domu. Codzienna praktyka modlitwy osobistej nazywana „Namiotem Spotkania” 

jest najważniejszym elementem tych domowych praktyk członków kręgu rodzin. Spotkania całego 

kręgu składają się z modlitwy, dialogu oraz części rekreacyjnej przy wspólnym stole. Planujemy w 

roku 2016  założyć drugi krąg rodzin, ponieważ znajdują się małżeństwa zainteresowane Domowym 

Kościołem i biorące udział w naszych działaniach rekolekcyjnych czy duszpasterskich. 

 

 

Działania w sferze dialogu międzyreligijnego  
 

W niedzielę 8 listopada w starym prezbiterium kościoła Franciszkanów w Gdańsku odbyło się 

dziesiąte już spotkanie „Asyż w Gdańsku”, które tego roku nabrało szczególnego znaczenia w 

kontekście sytuacji politycznej w krajach arabskich oraz w Europie. Spotkanie otworzył gospodarz 

miejsca o. Tomasz Jank, Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Gdańsku oraz Rektor Kościoła Świętej 

Trójcy. Wraz z przedstawicielami Judaizmu, Islamu oraz wyznań chrześcijańskich zgromadziliśmy się 

na wspólnej modlitwie o pokój oraz debacie na temat rodziny. W spotkaniu wziął udział Paweł 

Adamowicz – Prezydent Gdańska, Hanna Zych-Cisoń – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, 

Antoni Szymański – Senator oraz Anna Jamróz – Radna powiatu Wejherowskiego, a także grono osób 

zainteresowanych kwestią dialogu pomiędzy środowiskami religijnymi i kulturowymi. Dyskusja, tym 
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razem na temat: „Rodzina na granicy kultur”, dotyczyła zagadnień zarówno małżeństw mieszanych, 

jak i funkcjonowania rodziny w odmiennym od własnego kontekście religijnym. Rozmowa dotyczyła 

także wewnętrznych podziałów w ramach religii. Ze strony chrześcijańskiej w debacie uczestniczył o. 

Jan Maciejowski – Prowincjał Prowincji Gdańskiej Franciszkanów, ks. Dariusz Jóźwiak z Parafii 

Prawosławnej, ks. Marcin Rays z Parafii Ewangelickiej oraz Janusz Karc Członek Rady Programowej 

DMK. Ze strony muzułmańskiej: Ismail Caylak Imam Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku oraz Prof. 

Selim Hazbijewicz – były przewodniczący Gminy Muzułmańskiej, przedstawiciel polskich Tartarów, a 

także politolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ze wspólnoty strony żydowskiej obecny był 

Jakub Szadaj – Przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP, Karol Kołodziej, 

kantor Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP oraz Dawid Szadaj, prawnik – prywatnie syn 

Jakuba Szadaja. Debatę poprowadził red. Adam Hlebowicz Dyrektor „Radia Plus” w Gdańsku. W 

czasie spotkania głos zabrał Paweł Adamowicz, zwracając uwagę na szczególne istotne i aktualne 

znaczenie inicjatywy dialogu międzyreligijnego realizowanej przez Franciszkanów pomimo 

niepopularności tej idei. Prezydent zauważył też prorocki wręcz charakter spotkania religii świata 

zorganizowanego przed dwudziestu laty w Asyżu przez Jana Pawła II, które stało się inspiracją dla 

Asyża w Gdańsku. Senator Antoni Szymański, który także zabrał głos po wspólnej modlitwie, 

zauważył, że idea gdańskich spotkań międzyreligijnych u Franciszkanów została zainspirowana przez 

Janusza Karca, co jest świadectwem roli osób świeckich w sferze dialogu religii i kultur. Spotkanie 

zakończyło się tradycyjnie już obrzędem dzielenia się chlebem oraz wspólnym spotkaniem przy stole 

w Domu Świętego Maksymiliana. Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Abpa Słowoja 

Leszka Głódzia oraz Pawła Adamowicza Prezydenta miasta Gdańska. Patronami medialnymi były 

„Radio Plus” oraz „Gość Niedzielny”. 

 

 

Programy PNWM i programy wielonarodowe 
 

Programy PNWM stanowią od początku istnienia Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana 

M. Kolbego w Gdańsku niezwykle istotną część jego funkcjonowania. Było tak również w roku 2015. 

Działania w obszarze polsko-niemieckiej wymiany młodzieży mają dla DMK jako potrójnej jednostki 

centralnej PNWM, wymiar szczególny. DMK jest jednostką centralną dla podmiotów katolickich- 

parafii, szkół i instytucji katolickich, przede wszystkim jednak dla projektów własnych o charakterze 

szkolnym i pozaszkolnym. Wartym podkreślenia jest fakt, że Dom Pojednania i Spotkań jest 

oficjalnym partnerem, a także uznaną placówką kształceniową od początku powstania Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży, czyli od blisko 25 lat. 

Udokumentowaniem tych działań były liczne projekty i seminaria polsko-niemieckie 

zorganizowane przez koordynatorów DMK- Agnieszkę Błaszczak i Jakuba Garstę w roku 

sprawozdawczym zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Szczególny wymiar miały seminaria 

metodyczne nauczycieli i multiplikatorów: polsko-niemieckie seminarium dla nauczycieli ze szkół 

partnerskich „Zaczęło się od Solidarności” w dniach 3-7 sierpnia 2015 w Gdańsku, polsko-niemiecka 

giełda kontaktowa dla szkół  „Razem- Gemeinsam” w dniach 12-15 listopada w Gdańsku oraz polsko-

niemiecko-francuska giełda kontaktowa w tzw. Trójkącie Weimarskim „Trio” w terminie 1-4 grudnia 

w Blossin w Niemczech. Dwa pierwsze seminaria zorganizowano w ścisłej współpracy z Polsko-

Niemiecką Współpracą Młodzieży, trzecie zaś również przy wsparciu Niemiecko- Francuskiej 



7 
 

Współpracy Młodzieży. Dodatkowo seminarium „Zaczęło się od Solidarności” uzyskało wsparcie z puli 

konkursowej Fundacji Bethe.  

Koordynatorzy DMK wymieniają doświadczenia oraz pogłębiają wiedzę i umiejętności 

uczestnicząc w szeregu spotkań szkoleniowych, konferencjach i forach międzynarodowych zarówno 

w Polsce, jak i zagranicą. W roku 2015 Dom Pojednania i Spotkań przedsięwziął wiele inicjatyw 

mających na celu kontynuację rozwoju stosunków polsko- niemieckich oraz poszerzenie 

dotychczasowego obszaru działania o nowych partnerów i instytucje. Były to działania nie tylko 

skierowane do młodzieży, ale również do animatorów, multiplikatorów, nauczycieli i pedagogów. 

Zwracano uwagę na poprawę wizerunku w relacjach sąsiedzkich i partnerskich między oboma 

krajami, a także szeroko pojętą współpracę międzynarodową.  

  W sumie odbyło się 37 programów własnych. DMK zorganizowało 24 projekty wymiany 

pozaszkolnej PNWM i 13 projektów wymiany szkolnej PNWM. Pośród tych projektów znalazło się 19 

projektów wymiany młodzieży oraz 13 projektów specjalistycznych (szkolenia dla multiplikatorów i 

animatorów wymian, kursy językowe, giełdy kontaktowe i seminaria metodyczne).  W tej liczbie 

zawarło się w roku sprawozdawczym również 4 spotkania przygotowawcze i podsumowujące kadry 

oraz 1 seminarium przygotowawcze dla uczestników. 

W Polsce odbyło się 29 programów, w Niemczech zaś 8.  

Jako jednostka centralna PNWM wspieraliśmy też podległe nam podmioty katolickie. W 2015 roku 

wpłynęło 7 wniosków o dotację. Aby wspierać te działania DMK stara się podtrzymywać kontakty z 

podmiotami, oferując również pomoc merytoryczną w zakresie konsultacji telefonicznych i szkoleń 

PNWM, o których mowa w sprawozdaniu. Również na rok 2016 zaplanowano podobne działania. 

W okresie sprawozdawczym starano się podtrzymać dotychczasowe kontakty z zagranicznymi 

i krajowymi partnerami oraz nawiązywać nowe partnerstwa. Szukano inspiracji do coraz lepszych 

programów młodzieżowych, a także seminariów i szkoleń specjalistycznych. Przedstawiciele Domu 

uczestniczyli w wielu wizytach studyjnych, konferencjach a także w forach międzynarodowych. Oto 

najważniejsze z nich: 

 

1) Doroczny zjazd trenerów PNWM (Gdańsk, 26-28 lutego). W spotkaniu trenerów PNWM wzięli 

udział Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta, którzy prezentowali działalność programową Domu 

Pojednania i Spotkań. Co warte podkreślenia zjazd trenerów PNWM po raz pierwszy w 

historii odbył się w DMK. 

2) Spotkanie partnerskie w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku w dniu 13 marca. 

Uczestniczyli w nim Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta. Na spotkaniu przedstawiono program 

IKM i innych instytucji miejskich na rok 2015, a także możliwości współpracy z miejskimi 

placówkami. 

3) Spotkanie programowe w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w 

Wejherowie w dniu 18 marca- w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz 

powiatowych  i koordynatorzy DMK- Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta. Spotkanie miało na 

celu ustalenie harmonogramu działań międzynarodowych realizowanych w powiecie 

wejherowskim w ścisłej współpracy z Domem Pojednania i Spotkań. Współpraca 

franciszkańskiego DMK z samorządem wejherowskim trwa nieprzerwanie już blisko 10 lat. 

4) Spotkanie partnerskie w Europejskim Centrum Solidarności w dniu 8 kwietnia, w którym z 

ramienia DMK uczestniczyli Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta. 

5) Spotkanie partnerskie z przedstawicielami Fundacji DBU- Deutsche Bundesstiftung Umwelt. 

Wizyta odbyła się w dniu 5 maja w DMK a Dom reprezentował Jakub Garsta. 
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6) Spotkanie partnerskie w Europejskim Centrum Solidarności w dniu 9 lipca, w którym z 

ramienia DMK uczestniczyli Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta. Spotkanie miało na celu 

dopracowanie szczegółów współpracy przed seminarium metodycznym „Zaczęło się od 

Solidarności”. 

7) Obchody 25 rocznicy Zjednoczenia Niemiec (Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 20 września)- 

w oficjalnych uroczystościach na zaproszenie Konsulatu Generalnego RFN wzięli udział 

Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta. 

8) Konferencja jednostek centralnych PNWM (Oświęcim, 19-21 października), w której DMK 

reprezentowali dyrektor o. Piotr Pliszka oraz koordynatorzy Agnieszka Błaszczak i Jakub 

Garsta. 

9) Spotkanie ewaluacyjno- programowe ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zespole 

Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie w dniu 6 listopada w Gdańsku- w 

spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych, nowo wybranych władz powiatowych, 

przedstawiciele PZPOW w Wejherowie, dyrektor DMK o. Piotr Pliszka  i koordynatorzy DMK- 

Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta. Spotkanie miało na celu ustalenie harmonogramu działań 

międzynarodowych i szkoleniowych realizowanych w powiecie wejherowskim w ścisłej 

współpracy z Domem Pojednania i Spotkań na rok 2016. 

10)  Doroczne spotkanie referentów kultury polsko-niemieckich organizowane przez Konsulat 

Generalny Republiki Federalnej Niemiec pierwotnie zaplanowane na grudzień 2015 roku 

zostało przesunięte na styczeń 2016. 

 

 

Ponadto przedstawiciele DMK odwiedzali franciszkańskie klasztory, parafie i organizacje 

kościelne, gdzie rozmawiano i zachęcano do angażowania się niemieckich środowisk młodzieżowych 

w programy wymiany z polskimi rówieśnikami.   

Współpracowano ściśle z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem 

Miejskim w Gdańsku, Urzędem Miasta w Kartuzach, Urzędem Miasta w Lęborku, Urzędem Miasta 

oraz Urzędem Gminy w Kościerzynie, Starostwem Wejherowskim  i Starostwem Kościerskim, oraz 

instytucjami kulturalnymi na terenie Trójmiasta i okolic (np. Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum 

Stutthof, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Kultury Miejskiej, 

gdańskie Schroniska Młodzieżowe, Centrum Herdera, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdański 

Archipelag Kultury – Scena Muzyczna). Dzięki temu aktywnie angażowano się zarówno w inicjatywy 

lokalne, jak i międzynarodowe. 

  Przeprowadzono również wiele spotkań w szkołach gimnazjalnych i średnich oraz na 

trójmiejskich uczelniach, gdzie dyskutowano na temat polepszenia jakości wymian, interesującej 

młodzież tematyki spotkań, czy wolontariatu europejskiego. Do udziału w tych wydarzeniach 

zapraszano zarówno młodzież, jak i rodziców, nauczycieli i pedagogów, aby wspólnie wypracować jak 

najlepszą koncepcję dobrej wymiany młodzieży.  

Pracownicy DMK- Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta uczestniczyli również w spotkaniach referentów 

kultury i spotkaniach roboczych organizowanych przez Konsulat Generalny RFN. Wybrane inicjatywy 

opisano w tym sprawozdaniu. 

Działalność Domu w obszarze polsko-niemieckiej wymiany prezentowana była także podczas 

licznych wizyt studyjnych i spotkań z lokalnymi organizacjami i ich gośćmi. 
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Wybrane projekty dla nauczycieli, multiplikatorów i  organizatorów wymian międzynarodowych: 

 

Programami szczególnymi i bardzo ważnymi w minionym roku było polsko-niemieckie 

seminarium metodyczne dla nauczycieli i organizatorów wymian młodzieży oraz dwie giełdy 

kontaktów: polsko-niemiecka giełda szkół „Razem-Gemeinsam” dla nauczycieli z Polski i Niemiec, 

zainteresowanych znalezieniem szkoły partnerskiej oraz po polsko-niemiecko-francuska giełda 

kontaktów „TRIO” dla organizatorów trójstronnych wymian. 

 

„Zaczęło się od Solidarności” (3-7 sierpnia).  

 

W seminarium, które zostało zorganizowane wspólnie z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży 

(PNWM), uczestniczyli nauczyciele z polskich i niemieckich szkół partnerskich, którzy prowadzą 

wymianę uczniów i są zainteresowani tematyką historyczną.  

Podczas szkolenia uczestnicy poznali różne metody, które można wykorzystać podczas realizacji 

polsko-niemieckich spotkań młodzieży tematycznie związanych z najnowszą historią Europy. 

Dyskutowali między innymi o filmach i źródłach biograficznych jako metodach pracy z młodzieżą oraz 

odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności (ECS), gdzie pracując w grupach i wcielając się w rolę 

uczniów, poznali nową wystawę poświęconą ruchowi  Solidarność. Dwa warsztaty metodyczne (oś 

czasu i fikcyjne biografie) poprowadzili trenerzy i pedagodzy DMK- Agnieszka Błaszczak i Jakub 

Garsta. 

Kolejną z prezentowanych podczas seminarium metod poznawania przeszłości były spotkania 

ze świadkami historii. O skuteczności tego sposobu przekazywania wiedzy uczestnicy przekonali się, 

spotykając się z historycznym przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. 

Podczas spotkania rozmawiano o strajku w sierpniu 1980 roku, ówczesnym społeczeństwie i roli 

Solidarności w tamtych czasach. Prezydent Lech Wałęsa, mówiąc o historii, zwrócił uwagę na 

aktualną sytuację w Europie, szczególnie na Ukrainie. Podkreślił również znaczenie Niemiec dla 

integracji europejskiej i przewodnią rolę zachodniego sąsiada Polski w budowaniu stabilnych struktur 

europejskich. 

 

 „Razem-Gemeinsam” (12-15 listopada)  

 

W giełdzie, która odbyła się w DMK wzięło udział po 10 nauczycieli z Polski i Niemiec, których szkoły 

nie posiadają jeszcze wymiany z krajem sąsiada. Głównym celem „Razem – Gemeinsam” było 

umożliwienie poznania się potencjalnych szkół partnerskich z Polski i Niemiec tak, aby w przyszłości 

zorganizować polsko-niemiecką wymianę młodzieży. 

Giełda została uroczyście otwarta przez konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec 

Cornelię Pieper wspólnie z dyrektorem DMK o. Piotrem Pliszką. Podczas swojego przemówienia 

Konsul Generalna szczególną uwagę zwróciła na rolę i pracę nauczycieli w drodze do wzajemnego 

zrozumienia i współpracy pomiędzy Polską a Niemcami.  Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło 

poznanie i integracja uczestników podczas wieczoru międzykulturowy, podczas którego wszyscy 

uczestnicy prezentowali swoje regiony i miasta przy pomocy regionalnych produktów. Kolejny dzień 

programu rozpoczął się od interaktywnej metody profili facebookowych, na koniec której powstała 

galeria wszystkich uczestników wraz z ich zdjęciami, grupą docelową uczniów, zainteresowaniami itp. 

Następnie uczestnicy podzieleni na cztery polsko-niemieckie grupy odkrywali Gdańsk przy pomocy 

metody rajdu terenowego. Podczas podsumowania zaprezentowano wyniki sond ulicznych oraz 
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wiersze i piosenki powstałe podczas wykonywanych zadań. Popołudniu wszyscy uczestnicy 

zaprezentowali swoje szkoły i możliwości współpracy- pokazano prezentacje multimedialne, filmy. 

Trzeci dzień programu rozpoczął się minutą ciszy będącą hołdem dla zamordowanych podczas 

zamachów terrorystycznych w Paryżu 12 listopada 2015 r. Przedpołudniem Piotr Kwiatkowski z 

Referatu Wspierania Wymiany Szkolnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaprezentował 

PNWM - możliwości wspierania uczniów. Podczas prezentacji wypełniano wspólnie wniosek o 

dofinansowanie, obliczano stawki ryczałtowe oraz omawiano cele i metody polsko-niemieckich 

wymian szkolnych. Całość zakończyła runda pytań. Po obiedzie uczestnicy pracowali w kilku 

mniejszych, polsko-niemieckich zespołach i opracowywali konkretne programy wymian polsko-

niemieckich. Dzień zakończyły prezentacje wyników prac. Ostatni dzień giełdy to możliwość 

indywidualnych porad podczas punktu konsultacyjnego oraz szansa na ostatnią wymianę 

doświadczeń. Podczas trwania samej giełdy doszło do nawiązania 6 partnerstw szkolnych.  

  

„Trio” (1-4 grudnia) 

 

W Jugendbildungszentrum Blossin odbyła się polsko- niemiecko- francuska giełda kontaktów. Celem 

spotkania, w którym wzięło udział po 8 przedstawicieli z tych krajów było nawiązanie współpracy, 

które w przyszłości mają zaowocować powstaniem trójnarodowych projektów wymian młodzieży. 

Organizatorem projektu był Dom Pojednania i Spotkań we współpracy z JBZ Blossin (Niemcy) i  Leo 

lagrange (Francja). Pierwszego dnia spotkania miało miejsce wzajemne poznanie się- uczestnicy wzięli 

udział metodzie kawiarni międzynarodowej oraz przedstawiali się na mapach, dzięki czemu wszyscy 

mieli okazję zaprezentowania swojego miejsca i regionu skąd pochodzą oraz instytucji, w której 

pracują. Wieczór zakończył się degustacją przywiezionych z trzech krajów produktów regionalnych 

oraz pierwszymi nieformalnymi rozmowami. 

Drugi dzień służył poznaniu systemu kształcenia i finansowania młodzieży w trzech krajach. 

Następnie uczestnicy prezentowali swoje instytucje i ich dokonania podczas targów. Wszyscy mogli 

zapoznać się z ofertą i możliwościami współpracy. Następnie uczestnicy wzięli udział w zajęciach z 

pedagogiki przeżyć- integrując się, poznając metody oraz wzmacniając dynamikę grupy. Dalsza część 

programu służyła wypracowaniu już konkretnych pomysłów na projekty. Wspólny wieczór uczestnicy 

spędzili przy ognisku- śpiewając i poznając piosenki z Polski, Niemiec i Francji 

Kolejny dzień giełdy „Trio” to prezentacje Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Francusko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Referentki obu organizacji omówiły możliwości wspierania 

projektów wymian młodzieży. Sesję zakończyła runda pytań. W następnym bloku tematycznym 

uczestnicy tworzyli programy wymian młodzieży oraz zapoznali się z działalnością JBZ Blossin. Projekt 

dofinansowany został przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży. 

 

 

Pozostałe przedsięwzięcia 

 

„Polsko-niemieckie kursy tandemowe dla animatorów wymiany polsko-niemieckiej” (Gdańsk, 19.07-

1.08 oraz 9-22.08).  

 

Podczas dwutygodniowego pobytu w Trójmieście animatorzy i organizatorzy wymian polsko-

niemieckich z Niemiec i Polski mieli okazję szlifować swoje kompetencje językowe. Ponad 40 

uczestników z obu krajów uczyło się swoich języków w wymiarze blisko 30 godzin tygodniowo. W 
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czasie zajęć szczególną rolę odgrywała nauka w tandemach i małych grupach polsko-niemieckich. 

Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności językowe również podczas zajęć leksykalno-gramatycznych.  

Uczono się języków polskiego i niemieckiego, aby w przyszłości móc efektywniej prowadzić i 

organizować wymiany młodzieży z Polski i Niemiec. Kursy tandemowe służą również poszerzeniu i 

pogłębianiu wiedzy na temat wymiany młodzieży, transferu doświadczeń w gronie organizatorów 

wymian oraz umożliwiają powstawanie nowych inicjatyw polsko-niemieckich, które przyczyniają się 

do trwałej współpracy między obydwoma krajami. Kurs prowadzili doświadczeni germaniści i 

poloniści z Uniwersytetu Gdańskiego oraz trenerzy DMK. Partnerem niemieckim była jak co roku 

Akademia Klausenhof w Hamminkeln (Niemcy). W czasie programu wiele czasu poświęcono na 

dyskusje i rozwijanie języka mówionego przez wyrażanie własnej opinii na różne tematy. Często 

zadawano prace grupowe bądź inne zadania angażujące do pracy większą liczbę osób.  

Uczestnicy wzięli również udział w licznych przedsięwzięciach kulturalnych, które przygotowali i 

poprowadzili koordynatorzy DMK- Jakub Garsta i Agnieszka Błaszczak. Dodatkowymi atrakcjami były 

wyjazdy studyjne na Kaszuby, przygotowane przez trenerów DMK oraz inne interesujące punkty 

programu, jak np. wieczór polsko-niemiecki, giełda partnerska, spotkania z przedstawicielami różnych 

instytucji, zwiedzanie trójmiejskich muzeów i obiektów turystycznych, czy udział w licznych 

imprezach kulturalnych. 

 

„Polsko-niemiecko-litewskie forum i seminarium metodyczne” (Gdańsk, 22-25 marca)  

 

Koordynatorzy programów międzynarodowych i trenerzy DMK - Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta 

przygotowali i zorganizowali we współpracy  z organizacją partnerską z Rostocku Dien Hong polsko-

niemiecko-litewskie forum seminarium metodyczne  dla animatorów wymian. W seminarium 

uczestniczyło ponad 30 osób z trzech krajów. Byli to animatorzy wymian młodzieży, nauczyciele, 

pedagodzy oraz eksperci polityki młodzieżowej. Podczas trzydniowego seminarium zaprezentowano 

działalność programową, zwracając szczególną uwagę na intensywną współpracę. Ważnym 

elementem programu była debata na temat kształcenia obywatelskiego i ekologicznego w trzech 

krajach. 

Forum służyło również wymianie doświadczeń i umożliwiło planowanie wspólnych projektów w 

kolejnych latach.  

 

 

Wybrane projekty  dla młodzieży 

 

„Polsko-niemiecko-rosyjsko warsztaty cyrkowe” (Gdańsk, 1-7 lutego) 

 

 Trzydziestu młodych ludzi przez kilka dni pracowało pod okiem instruktorek teatralnych i aktorek – 

Ireny Adamiak oraz Natalii Jakubowskiej i wcielało się w role klaunów. Długie, ale bardzo radosne 

próby, uwieńczone zostały występem w przedszkolu językowym „Pod Wesołą Chmurką”. 

Przedstawienie było niesamowite, dzieci przeszczęśliwe, a aktorzy, instruktorzy i opiekunowie 

usatysfakcjonowani. Jednak przez cały tydzień młodzież nie zajmowała się jedynie teatrem. Grupy z 

Elbląga, Kaliningradu z „Polonii” oraz Königs Wusterhausen miały możliwość zintegrowania się ze 

sobą, dzięki różnorodnym grom, animacjom językowym czy grze w kręgle. Wspólnie odkrywali 

również Gdańsk, uczestnicząc w polsko-rosyjsko-niemieckim rajdzie miejskim czy zwiedzając pobliskie 
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muzea. Była to pierwsza część projektu, kolejna została zaplanowana w październiku w Blossin w 

Niemczech.  

 

„Solidarni=Wolni”, (16-21 czerwca) 

 

W projekcie dofinansowywanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży wzięło udział 30 

uczestników z II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Twardowskiego w Oleśnicy i Augustin Wibbet 

Gymnasium w Warendorf. Wymiana obu szkół prowadzona jest od wielu lat i istnieje w ramach 

partnerstwa miejskiego Oleśnica- Warendorf. Podczas niego młodzież z Polski i Niemiec nie tylko 

miała okazję się wzajemnie poznać i zintegrować, ale również odkrywała Gdańsk podczas rajdu 

terenowego, przeprowadzała wywiady uliczne. Tematem przewodnim była wspólna historia. 

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach historycznych prowadzonych przez trenerów Domu 

Pojednania i Spotkań: tworzyli oś czasu najważniejszych wydarzeń historycznych 1945-2015 z 

uwzględnieniem osobistych przeżyć, mieli okazję zapoznać się z filmem dokumentalnym dotyczącym 

historii ruchu wolnościowego w Polsce. Młodzi Niemcy i Polacy zwiedzili wystawę w Europejskim 

Centrum Solidarności i odpowiedzieli na pytanie „Co dla mnie oznacza solidarność?”. Oprócz tego 

młodzież wzięła udział w grze terenowej na Westerplatte, opracowała fikcyjne biografie. 

 

 „Morskie opowieści”  (Gdańsk, 20-25 czerwca) 

 

30- osobowa grupa młodzieży z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni i Theresianum w Bambergu 

uczestniczyła w wymianie szkolnej, która miała na celu lepsze poznanie się oraz wspólnej historii. 

Program rozpoczął się polsko-niemiecką msza koncelebrowaną przez o. Roberta Zbierańskiego, 

wicedyrektora DMK w kaplicy Św. Anny. Po wspólnej modlitwie młodzież uczestniczyła w odkrywaniu 

miasta Gdańska. Uczestnicy odwiedzili też Westerplatte- zaczynając w ten sposób dyskusję na temat 

polsko-niemieckiej historii. Młodzi Niemcy i Polacy odkrywali również gdańskie muzea- odwiedzili 

m.in. Ratusz Głównego Miasta, Dom Uphagena i Muzeum Bursztynu. W kolejnym dniu uczestnicy 

zwiedzili Zamek w Malborku. Była to kolejna część programu poświęcona historii i dziedzictwu. 

Pracowano również w grupach warsztatowych. Młodzież odwiedziła szkołę, gdzie polscy uczniowie 

mieli okazję zaprezentować system szkolnictwa i specyfikę swojej szkoły. Pobyt w szkole zakończyły 

rozgrywki sportowe. Całość programu zwieńczył wspólny polsko-niemiecki rejs po Zatoce Gdańskiej 

pod hasłem „Morskie opowieści”.  

 

„Zaczęło się w Gdańsku” (14-19 września) 

 

 Blisko 50 młodych ludzi z Lęborka i Stralsund wzięło udział w warsztatach, które miały na celu 

przybliżyć polskiej i niemieckiej młodzieży jaki wpływ miała „Solidarność” na wydarzenia w Polsce, 

Niemczech i całej Europie. Uczestnicy oglądali film dokumentalny „Von Solidarność zur Freiheit ” – 

„Od Solidarności do wolności”, a następnie wzięli udział w warsztatach „Oś czasu”, podczas których 

wybierali i porządkowali ważne daty i wydarzenia dla Polski i Niemiec po roku 1945. Następnie udała 

się pod Pomnik Poległych Stoczniowców oraz do Europejskiego Centrum Solidarności. Ostatniego 

dnia projektu uczestnicy udali się do Lęborka. Oprócz zwiedzania miasta podczas gry terenowej 

młodzi Niemcy i Polacy zostali powitani w Lęborku przez Burmistrza Miasta Lęborka. Młodzież brała 

też udział w zajęciach sportowych. 
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„Przyszłość Europy” (Gdańsk, 20-26 września) 

 

 Głównym tematem spotkania, w którym uczestniczyła młodzież z Dieburga i Gdańska, był ruch 

wolnościowy w Europie Środkowo- Wschodniej, Solidarność i historia oraz przyszłość Unii 

Europejskiej. W początkowej fazie programu miała miejsce integracja i runda poznawcza 

uczestników. Następnie odbył się rajd, podczas którego młodzież odkrywała wspólnie najciekawsze 

miejsca w Gdańsku. Po południu tego dnia odwiedzono historyczne miejsce pamięci- Westerplatte. 

Tam uczestnicy wspólnie rozwiązywali zadania związane z tym miejscem. W kolejnych dniach 

młodzież brała udział w różnorodnych warsztatach historycznych- przygotowywała fikcyjne biografie, 

oglądała film dokumentalny o przemianach politycznych w Europie oraz przeprowadzała wywiady 

uliczne. Podczas trwania projektu młodzież spotkała się z młodymi politykami dwóch największych 

partii politycznych w Polsce- PiS i PO. Podczas debaty padło mnóstwo interesujących pytań 

dotyczących przyszłości Polski i Europy. Poruszono też kwestię aktywności obywatelskiej młodych 

ludzi i angażowanie się w życie społeczne. W ostatniej fazie projektu młodzież opracowała autorskie 

projekty dotyczące przyszłości Europy- miały miejsce prezentacje wizji dla Europy w roku 2040. 

  

„Zachować pamięć” (Gdańsk, 27 września -2 października) 

  

Uczestnikami projektu byli uczniowie z Nowego Miasta Lubawskiego i Wildeshausen  Tematem była 

wspólna historia związana z drugą wojną światową. Temat ten jest niezwykle ważny, ale i bardzo 

trudny. Dlatego szczególnie ważne było przygotowanie zarówno polskiej, jak i niemieckiej młodzieży 

do udziału w projekcie. Młodzi Niemcy i Polacy pracowali nad materiałami źródłowymi, badali 

historię zwykłych ludzi. W  pierwszych dniach programu młodzież odkrywała Gdańsk- miejsca 

związane z historią drugiej wojny światowej. Ważnym elementem programu były warsztaty filmowe, 

podczas których młodzież analizowała film „A na koniec przyszli turyści”. Analiza filmowa pozwoliła 

uczestnikom przygotować się do wizyty w miejscu pamięci. Młodzież z Polski i Niemiec wzięła też 

udział w spacerze wspólnie z referentami Muzeum Drugiej Wojny Światowej- podczas którego 

odwiedziła teren budowy przyszłej siedziby instytucji. Była to okazja do debaty jak traktować o 

historii i jak ważne są losy ludzi. Kulminacyjnym punktem projektu były dwa dni spędzone w Muzeum 

Stutthof. Podczas pierwszego dnia pobytu młodzież zwiedzała wraz z przewodnikami teren byłego 

nazistowskiego obozu zagłady. Następnie pracowała w grupach polsko- niemieckich nad oryginalnymi 

dokumentami z archiwum instytucji- teczki obozowe, korespondencje więźniów. W kolejnym dniu 

wizyty w Muzeum Stutthof młodzież polsko-niemiecka pracowała wspólnie na terenie nowego obozu 

żydowskiego, gdzie wykonywała prace konserwacyjno- porządkowe. Wspólna praca w tak 

szczególnym miejscu bardzo połączyła uczestników. Po pracy młodzież złożyła kwiaty i znicze pod 

pomnikiem zamordowanych. W ten sposób złożyła hołd ofiarom odczytując swoje własne słowa 

modlitwy i pamięci. Podczas trwania projektu powstał film dokumentujący przebieg warsztatów.  

 

„Razem dla ziemi” (Gdańsk, 4-9 października) 

 

Młodzież z Gdańska i Groß-Umstadt zajmowała się tematem zrównoważonego rozwoju i ekologii. 

Pierwszy dzień projektu służył wzajemnemu poznaniu i integracji. Młodzież wspólnie odkrywała 

Gdańsk podczas rajdu terenowego, który pozwolił jej również zdobyć pierwsze informacje na temat 

świadomości społecznej w zakresie tematu projektu- uczestnicy sprawdzali wiedzę napotkanych osób 

nt. segregacji odpadów, komunikacji miejskiej w Gdańsku, energii, oczyszczania ścieków i wielu 
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innych aspektów. W kolejnym dniu uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup warsztatowych - woda, 

energia, żywność, transport i śmieci. W grupach zbierano informacje i materiały, a następnie 

wybrano formę pracy i prezentacji końcowej. Ważnym elementem programu była wspólna 

ekspedycja na farmę wiatrową „Bystra”, która była możliwa dzięki uprzejmości i wsparciu firmy 

Energa. Na miejscu młodzież miała miejsce prezentacja działań firmy dla środowiska i 

zrównoważonego rozwoju. Końcowym elementem programu była wizyta w V Liceum 

Ogólnokształcącym w Gdańsku, gdzie każda z grup zaprezentowała wyniki swoich prac. 

  

„Śladami wspólnej polsko-niemieckiej historii” (Gdańsk, 12-16 października)  

 

DMK gościło grupę młodzieży z Gymnasium Antonianum z Vechty  i z  II Liceum Ogólnokształcące w 

Starachowicach. Po raz pierwszy młodzież uczestniczyła w projekcie poświęconym najnowszej historii 

związanej z przemianami politycznymi w Polsce – powstaniem ruchu społeczno-

politycznego „Solidarność” oraz upadkiem Muru Berlińskiego w Niemczech. Przez pięć dni młodzież 

pracowała metodą warsztatową poznając się wzajemnie oraz historię lat 80 i 90 – tych, m.in. 

odwiedziła Europejskie Centrum Solidarności oraz samodzielnie odkrywała polsko-niemieckie ślady 

związane historią Gdańska.  

 

 

Szkolenia dla koordynatorów programów wymiany w ramach PNWM 

 

„Metodyka wymian” dotycząca organizacji projektów polsko-niemieckich dla nauczycieli i 

pedagogów, multiplikatorów (Gdańsk, 22 stycznia ) 

 

 Jako jednostka centralna DMK prowadzi regularnie szkolenia dla nauczycieli-animatorów wymiany 

oraz osób, które pragną organizować polsko-niemiecką wymianę młodzieży. Szkolenia odbywają się 

rokrocznie. 

 

Animacja językowa i ćwiczenia integrujące grupę" (Gdańsk, 23 lutego oraz 9 grudnia) 

 

Szkolenia skierowane były nie tylko do nauczycieli, ale również do organizatorów wymian 

młodzieżowych. Celem ich było poznanie aktywnych metody integrujących oraz ćwiczeń z zakresu 

animacji językowej, które są niezbędnym elementem podczas projektów międzynarodowych. 

 

 

 

Programy wschodnie  

 

Od wielu lat DMK prowadzi programy z udziałem młodzieży z krajów Europy wschodniej, głównie z 

terenu języka rosyjskiego. Programy mają charakter wielonarodowy lub jednonarodowy i kierują się 

na budowanie podstaw tożsamości podmiotowej i demokratycznej w sferze życia społecznego.   

Study tours to Poland 
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Wiosną i jesienią 2015 r. w ramach Programu „STP – Wizyty Studyjne w Polsce” finansowanego przez 

Polsko-Amerykańską Fundację Wolności gościliśmy w naszym Domu 24 studentów pochodzących tym 

razem z Ukrainy, Rosji oraz Białorusi. Po przyjeździe uczestników odbyło się spotkanie integracyjno-

organizacyjne, przedstawiliśmy program wizyty, dowiedzieliśmy się jakie oczekiwania i obawy mają 

studenci przed rozpoczęciem wizyty oraz wspólnie przyjęliśmy zasady wspólnego funkcjonowania 

podczas realizacji projektu. Dyrektor DMK O. Piotr Pliszka zapoznał grupę z historią Domu Pojednania 

i Spotkań im. Świętego Maksymiliana Kolbego oraz z obszarami jego działalności w sferze NGO. 

Szczególnie istotnym elementem jest realizacja projektów międzynarodowych. W ramach programu 

udaliśmy się do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciel GCOP kontynuował 

temat poruszony pierwszego dnia i przedstawił zasady działania NGO’s w Polsce, co nie tylko 

wzbogaciło wiedzę uczestników, ale także było okazją do przyswajania dobrych praktyk w zakresie 

realizacji projektów międzynarodowych. Tego dnia odbyła się jeszcze wizyta w Pomorskim Parku 

Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Pracownicy PPNT przedstawili problematykę rozwoju 

innowacyjności społecznej. Młodzież zwiedziła Park Technologiczny oraz wystawę prac pasjonatów 

nowych technologii i nowych idei technicznych.  

Program relacjonowanej edycji STP składał się z bloków tematycznych, dobranych także w 

oparciu o zainteresowania uczestników oraz specyfikę miejsca, do którego przyjechali. Studenci mieli 

okazję rozmawiać z Prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem oraz z przewodniczącym Rady 

Miasta Gdańska Bogdanem Oleszkiem. Prelegenci wskazywali na aspekty rozwoju miasta, 

funkcjonowanie jego instytucji oraz problemy. Mówili także o osiągnięciach i stojących przed 

miastem wyzwaniach. Wykład Łukasza Grzędzickiego, dyrektora kancelarii Sejmiku Województwa 

Pomorskiego, zapoznał uczestników z polskim systemem ustrojowym i strukturą administracyjną. 

Filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa. Człowiek z Nadziei” stał się dobrym wstępem do osobistego 

spotkania z bohaterem filmu, które tradycyjnie już stanowiło ważny element programu i wzbudziło 

wiele emocji u uczestników. Rozmowa z Lechem Wałęsą, byłym prezydentem RP i Laureatem 

Nagrody Nobla była inspirująca. Po spotkaniu uczestnicy dzielili się emocjami i można było odczytać 

nawet wzruszenie.  

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Józef Arno Włodarski oraz 

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej zapoznali uczestników z systemem 

edukacji w Polsce. Mieliśmy też spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów Politechniki 

Gdańskiej. Przedstawiono działalność SSPG, możliwości rozwoju naukowego i zawodowego w ramach 

uczelni oraz poza nią, a także możliwości wpływu samorządu na kierunki rozwoju uczelni. Ważną 

częścią programu były zajęcia integracyjne z udziałem studentów trójmiejskich uczelni. W programie 

znalazło się też zwiedzanie miejsc pamięci oraz zapoznanie z kulturą regionu Pomorza. Blok 

poświęcony wolności słowa pozwolił młodzieży zapoznać się z funkcjonowaniem mediów w Polsce 

oraz ich rolą w systemie demokratycznej debaty społecznej. Udaliśmy się także z wizytą do Radia 

Gdańsk oraz do Redakcji Gazety „Dziennik Bałtycki”.  Młodzież uczestniczyła w dyskusjach zadając 

pytania wskazujące na zainteresowanie kwestią mediów.  

Wolny od spotkań czas poświęciliśmy na zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku oraz 

muzeów w Trójmieście. Spotkanie z kulturą kaszubską nastąpiło szczególnie podczas wizyty w 

Szymbarku. Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina dostarczyła nam okazji do żywego spotkania 

z muzyką Polską. Ulubionym przez uczestników miastem stał się Sopot, który przywitał nas słoneczną 

pogodą oraz niepowtarzalną atmosferą kurortu morskiego. Ponadto w pamięci młodzieży zostanie 

wspólne gotowanie z dyrektorem naszego Domu o. Piotrem Pliszką. O. Piotr okazał się być znawcą 
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kuchni polskiej i nie tylko. Spotkanie wpłynęło pozytywnie na integrację w grupie, humor uczestników 

oraz przygotowanie niepowtarzalnej pizzy o przeróżnych smakach.  

Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie na temat zrealizowanego programu, podczas 

którego uczestnicy mieli możliwość podzielić się swoimi wrażeniami oraz uwagami i podsumować 

spotkanie przygotowanym przez siebie filmem. Wieczór pożegnalny spędziliśmy w restauracji 

kaszubskiej.  

Podczas projektu zaangażowano dwóch wolontariuszy. Pracowali przy przygotowaniu i 

realizacji projektu. Zadaniem wolontariuszy była pomoc uczestnikom w przemieszczaniu się na 

kolejne punkty programu, wspólne zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku, dokumentacja 

fotograficzna, zakup biletów komunikacji miejskiej i międzymiastowej ZTM i SKM, współpraca z 

koordynatorem projektu: pomoc w organizacji prezentacji, występów, seminariów, tłumaczenie 

programu z języka polskiego na rosyjski oraz publikowanie informacji zdjęć na stronie internetowej 

DMK i Facebook. 

Uczestnicy STP zawsze ciepło wspominają czas spędzony w naszym Domu oraz z naszym 

zespołem programowym. W 2015 r. po zakończeniu programu odwiedziło nas niemal 5 os. 

Przyjeżdżają do nas nowe uczestnicy z polecenia byłych uczestników. Zarówno ze strony studentów 

cały czas dostajemy pozytywne odzewy oraz informacje o korzystnych zmianach w ich życiu po 

udziale w projekcie, zaproszenia do grona znajomych na stronach internetowych Facebook, 

VKontakte w celu podtrzymywania kontaktów oraz maili z powtórnym podziękowaniem za wspaniałą 

organizację programu STP.   

 

 

 

Wolontariat Europejski EVS 
 

Od wielu lat DMK przyjmuje oraz wysyła wolontariuszy w ramach programu EVS. Także w roku 2015 

gościliśmy dwie wolontariuszki – tym razem z Niemiec. Założone zostały następujące cele projektu: 

budzenie inicjatywy, kreatywności i zainteresowań poprzez realizację własnych pomysłów, zdobycie 

nowej wiedzy i umiejętności, wzbogacenie doświadczenia, zmiana sposobu patrzenia na świat przez 

rozszerzenie perspektywy, czerpanie z doświadczeń organizacji goszczącej. Ponadto na szerszym 

planie program zmierzał do: kształtowania społeczeństwa europejskiego, zwalczania dyskryminacji 

szczególnie z powodów kulturowych, religijnych i etnicznych, promocji prawa człowieka, inspirowania 

do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim. Cele te miały być realizowane poprzez udział 

w międzynarodowych i lokalnych projektach realizowanych przez DMK, współpracę z lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi i placówkami edukacyjnymi, a także poprzez kontakt z lokalnym 

środowiskiem młodzieżowym. Wolontariuszki spotykały się i wymieniały doświadczenia z młodzieżą z 

różnych krajów oraz kręgów kulturowych, co służyło przełamywaniu stereotypów kulturowych oraz 

związanych z nimi uprzedzeń. Kontakty i relacje z osobami z innych krajów i reprezentujących różne 

środowiska społeczno-kulturowe sprzyjały także budowaniu własnej tożsamości w odniesieniu do 

wspólnoty Europejskiej jako przestrzeni dla wielu narodów. Budowanie poczucia przynależności do 

wspólnoty i kręgu wartości europejskich jest ważnym elementem projektów DMK, adresowanych 

zarówno dla młodzieży ze wschodu jak i zachodu Europy. Wolontariuszki miały okazję uczestniczyć w 

pracy doświadczonych koordynatorów, ale także planować i realizować własne projekty – zdobyły tu 

nowe doświadczenia i umiejętności oraz wiedzę merytoryczną i metodyczną. Spotkanie z wieloma 
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różnymi punktami widzenia w ocenie zagadnień społecznych, historycznych czy politycznych 

pozwoliło im na wzbogacenie perspektywy widzenia i pojmowania problemów społecznych i 

kulturowych. Podsumowując projekt EVS w DMK z można powiedzieć, że pierwotnie zakładane cele 

zostały osiągnięte. 

 

Wypowiedzi wolontariuszek z początku trwania programu 

Mein Name ist Sarah, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Niedersachsen. Nach Beendigung meines 

Studiums wollte ich unbedingt für eine längere Zeit ins Ausland um ein wenig über den Tellerrand zu 

schauen. Seit Februar 2015 absolviere ich für ein Jahr einen europäischen Freiwilligendienst im 

Maximilian-Kolbe-Haus. Man wird hier wirklich freundlich aufgnenommen und außerdem noch mit 

tollem Essen versorgt. Ich helfe bei der Betreuung der Jugendgruppen mit, unterstütze das Team im 

Büro und bin außerdem gerade dabei polnisch zu lernen. Ich bin gespannt was ich hier noch 

entdecken werde, denn sowohl die täglichen Aufgaben als auch auch die Stadt Danzig bieten ständig 

etwas Neues! 

 

Nazywam się Sarah i mam 27 lat. Pochodzę z Dolnej Saksonii. Po zakończeniu studiów chciałam 

koniecznie wyjechać zagranicę na dłuższy okres, aby poszerzyć moje horyzonty. Od początku lutego 

2015 roku jestem europejską wolontariuszką w Domu Pojednania i Spotkań. Zostałam bardzo mile 

przywitana. Jedzenie jest pyszne. Pomagam w organizacji projektów dla młodych ludzi, wspieram 

zespół i biuro, a także zaczynam naukę polskiego. Jestem niezwykle ciekawa, co jeszcze tutaj nowego 

odkryję. Zarówno życie codzienne, jak i samo miasto Gdańsk mają niezwykle wiele do zaoferowania. 

  

Mein Name ist Susanne ich bin 24 Jahre alt und komme aus München. Ich habe meine Ausbildung als 

Elektronikerin beendet und habe 2 Jahre lang gearbeitet, doch vor kurzem wurde mir klar, dass ich 

gerne noch etwas anderes erleben möchte, dass ich ins Ausland will. Daher habe ich mir verschiedene 

Projekte im Internet angesehen, mich beworben und bin nun in Polen, genauer gesagt in Danzig. Hier 

arbeite ich nun seit Februar 2015 in dem Maximilian-Kolbe Haus, welches von Franziskanern 

gegründet wurde. Ich fand dieses Projekt sehr interessant, da man hier mit Jugendlichen aus 

Deutschland, Polen oder auch Russland zusammen arbeitet und die Kulturen der verschieden Länder 

kennenlernt. Danzig ist zudem eine sehr vielseitige und schöne Stadt an der Ostsee, wo ich dann im 

Sommer auch meinem Hobby des Kitesurfens nachgehen kann. Außerdem gibt es hier auch viele 

Möglichkeiten zum Radfahren und Spazieren gehen. Ich denke es wird ein sehr eindrucksvolles und 

spannendes Jahr. 

 

Nazywam się Susanne, mam 24 lata i pochodzę z Monachium. Mam wykształcenie elektroniczne i 2-

letnie doświadczenie zawodowe. Niedawno jednak doszłam do wniosku, że chciałabym doświadczyć 

czegoś nowego zagranicą.  Przeszukując różne projekty w Internecie natrafiłam na Dom Pojednania i 

Spotkań w Gdańsku. Wysłałam swoje zgłoszenie i zostałam przyjęta na wolontariat u franciszkanów, 

gdzie pracuję od początku lutego. Szczególnie interesująca jest dla mnie praca z młodzieżą. Pierwsze 

doświadczenia tutaj zebrałam na projekcie polsko-niemiecko-rosyjskim. Dużo się nauczyłam o 

współpracy i kulturach innych krajów. Gdańsk jest miastem różnorodnym i pięknym, położony nad 

Morzem Bałtyckim. Tutaj będę mogła oddać się pasji – kitesurfingowi. Jest tu mnóstwo możliwości do 

przejażdżek rowerowych i spacerów. Myślę, że to będzie ciekawy rok. 
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