Sprawozdanie z działalności programowej

Domu Pojednania i Spotkań
im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku
w roku 2017
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Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku w roku 2017 prowadził
działalność programową w sferze wymiany międzynarodowej oraz formacji chrześcijańskiej. W sferze
działalności międzynarodowej Dom realizuje zadania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży (www.pnwm.org) jako placówka kształceniowa oraz jednostka centralna dla podmiotów
katolickich w północnej Polsce. DMK jest ponadto członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł
Wychowania (SChDW) oraz członkiem Grupy Zagranica, zrzeszającej organizacje pozarządowe
działające międzynarodowo (www.zagranica.ngo.pl).
Dom w ramach programów o charakterze świeckim działał na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, służył także bazą szkoleniowo-noclegową przy organizacji programów organizacji
partnerskich. W sumie przeprowadziliśmy ponad czterdzieści świeckich programów edukacyjnych, w
których wzięło udział 1550 uczestników z Polski, Niemiec, Rosji i Ukrainy, Białorusi, Mołdawi.
W naszych rekolekcjach weekendowych wzięło udział 409 osób. Łącznie więc w roku 2017 mieliśmy
prawie 1959 uczestników programów stacjonarnych. Ponadto prowadziliśmy spotkania w ramach
duszpasterstwa studentów, małżeństw oraz osób dorosłych.
Zarząd i rada programowa DMK
Dyrektor: o. Piotr Pliszka OFMConv. Zastępca dyrektora o. dr Robert Zbierański OFMConv.
Wspólnota franciszkańska Domu św. Maksymiliana: o. Piotr Pliszka (przełożony wspólnoty braci,
Moderator Domowego Kościoła, Koordynator Prowincjalny ds. ubezpieczeń), o. dr Robert Zbierański
(duszpasterz akademicki, moderator Ruchu Światło-Życie, Wykładowca WSD); br. Bartosz Duda
(ekonom wspólnoty DMK, odpowiedzialny za budynek oraz sprawy techniczne). 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.

1. Działalność chrześcijańska
Działań chrześcijańską rozwijamy od 2012 roku. Działamy szczególnie w wymiarze spotkań młodzieży
studenckiej, spotkań rodzin i osób dorosłych oraz weekendowych rekolekcji tematycznych. Szerokie
spektrum działań naszego domu w wymiarze edukacyjnym zakłada edukację w wymiarze duchowym,
czyli także tożsamościowym, w odniesieniu do tradycji franciszkańskiej i charakterystycznego dla niej
zaangażowania w rozwój duchowy osób świeckich.
Weekendowe rekolekcje tematyczne
Tematyka naszych rekolekcji opiera się głównie na podstawach biblijnych, jak też poruszała ważne
problemy egzystencjalne. Nowymi tematami w tym roku były: Pascha Chrystusa i moja. W roku 2017
odbyło się 21 sesji rekolekcyjnych, w których wzięło udział łącznie 409 osób pochodzących z 89
miejscowości z Polski i zagranicy. Rekolekcje prowadzili: o. Piotr Pliszka OFMConv, o. Robert
Zbierański OFMConv, o. Mateusz Stachowski OFMConv, s. Lucyna Tomaszewicz, Irena Neumueler i
Ewa Sielicka.
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W minionym roku odbyły się następujące sesje rekolekcyjne:
27 – 29 stycznia: Walka duchowa cz.1 – myślę, więc jestem kuszony.
3 – 5 lutego: Śpiąca Królewna czy walcząca jak Judyta?
10 – 12 lutego: Walka duchowa cz.2 – Jak się bronić przed złem?
17 – 19 marca: Dobry Panie, rozjaśnij ciemności mojego serca. O krzyżu z San Damiano
7 – 9 kwietnia: Pascha Jezusa i moja. -Lectio Divina. Ikony Wielkiego Tygodnia.
28 – 30 kwietnia: Źródło życia – Eucharystia.
5 – 7 maja: Ramiona Jakuba, czyli jak pokochać swoją historię.
12 – 14 maja: Błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i śmierć jest w mocy języka.
26 – 28 maja: Walka duchowa cz.3 – Kuszenie Mary
16 – 18 czerwca: Ucieczka Jonasza, o lęku przed Bogiem – Lectio Divina
30 czerwca – 2 lipca: Dialog małżeński – droga do bliskości i miłości
7 – 9 lipca: Mój Anioł i ja… Czyli o tym jak zaprzyjaźnić się ze swoim Aniołem Stróżem
14 – 16 lipca: O najważniejszej relacji matka – córka. Więź czy więzy?
22 - 24 września: Perła ukryta w roli. Odkryj swoją wartość
13 – 15 października: Zobaczyć Niewidzialnego – św. Franciszek odkryty na nowo
20 – 22 października: Nie lękajcie się. Miłość większa od lęku.
3 – 5 listopada: Dojrzewanie na drogach samotności - Lectio Divina
10 – 12 listopada: O najważniejszej relacji matka – córka. Wieź czy więzy?
17 – 19 listopada: Błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i śmierć jest w mocy języka.
8 – 10 grudnia: Śpiąca Królewna czy walcząca jak Judyta?
15 – 17 grudnia: Medytacje adwentowe nad Ikoną Narodzenia Pańskiego – Nie w Betlejem.
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Analiza ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników rekolekcji
W ankietach wręczanych uczestnikom rekolekcji pytaliśmy się o następujące kwestie:
-

w jaki sposób dowiedzieli się o rekolekcjach;
jak oceniają treść, formę oraz atmosferę rekolekcji w skali od 1 do 5;
co podobało się im najbardziej w rekolekcjach;
czy zmieniliby coś w sposobie prowadzenia rekolekcji;
czy mogą podzielić się krótkim świadectwem z przeżytych rekolekcji.

Uczestnicy dowiadują się o rekolekcjach z głównie z Internetu. Duża liczba osób wskazywała również
jako źródło informacji swoich znajomych oraz ulotki. Uczestnicy w większości oceniali treść, formę
oraz atmosferę rekolekcji na 4 lub 5, czyli dobrze lub bardzo dobrze. Uczestnikom szczególnie podoba
się atmosfera panująca w Domu Maksymiliana oraz atmosfera w grupie rekolekcyjnej: życzliwość
oraz gościnność, bycie przyjętym. Wysokie oceny otrzymuje nasze wyżywienie. W sferze duchowej
uczestnicy cenią sobie osobistą nocną adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwy wstawiennicze,
świadectwa, a także treści katechez oraz warsztaty i spotkania dzielenia w małych grupach. Zapytani
o sugestie uczestnicy postulowali szerszą możliwość odbywania duchowej rozmowy z kapłanami,
wydłużenie całych rekolekcji oraz zwiększenie możliwości pracy w grupach i zadawania pytań.

Spotkania Duszpasterstwa Akademickiego „San Damiano”
W roku 2017 w DMK odbywały się spotkania grup akademickiej wspólnoty „San Damiano” należącej
do Ruchu Światło-Życie. Wspólnotę prowadzi O. Robert Zbierański. Spotkania wspólnoty prowadził
także O. Piotr Pliszka – odpowiedzialny za rodzinną część Ruchu Światło-Życie czyli Domowy Kościół.
Spotkania małych grup formacyjnych oparte są na formacji oazowej. Okazjonalnie w DMK spotykała
się także cała wspólnota akademicka „San Damiano” licząca u końca roku akademickiego 2017-2018
ok. 30 osób. Starsza część wspólnoty od końca 2016 roku gromadzi się w grupie osób dorosłych, które
ukończyły już studia i nie weszły jeszcze w związek małżeński.
Wspólnota Dorosłych
W roku 2017 wspólnota oazowa osób dorosłych liczyła 10 os. i składała się z wieloletnich uczestników
wspólnoty akademickiej oraz nowych osób poszukujących formacji duchowej dla osób dorosłych.
Spotkania ogólne odbywały się raz w miesiącu, spotkania małej grupy dwa razy w miesiącu.
Odpowiedzialna wspólnoty dorosłych pełniła także rolę animatorki jednej z grup formacyjnych dla
studentów. Nasza wspólnota dorosłych – podobnie jak wiele podobnych wspólnot Ruchu ŚwiatłoŻycie – jest w trakcie odnajdywania właściwego charakteru formacji. Wzorem jest tu wspólnota oazy
studenckiej oraz Domowy Kościół. Specyfika tej grupy jest jednak inna od dwu wyżej wspomnianych.

Wspólnota rodzin Ruchu Światło-Życie (Domowy Kościół)
Już od 2014 w Domu Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana Kolbego w Gdańsku odbywają
się spotkania rodzin w ramach „Domowego Kościoła”. Uczestniczyło w nich dotychczas 6 małżeństw.
Moderatorem tego kręgu rodzin jest O. Piotr Pliszka. W końcu 2016 roku utworzyliśmy drugi krąg
rodzin złożonych z osób wywodzących się z duszpasterstwa akademickiego San Damiano.
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Moderatorem tego kręgu jest O. Robert Zbierański. Kręgi Rodzin spotykają się raz w miesiącu w
mieszkaniach uczestników, czasem tez spotykają się w DMK. Spotkania całego kręgu składają się z
modlitwy, dialogu oraz części rekreacyjnej przy wspólnym stole. Zainteresowanie Domowym
Kościołem jest tak duże, że moglibyśmy założyć jeszcze jeden krąg, ale postanowiliśmy przyjąć tylko
osoby wywodzące się z naszego duszpasterstwa akademickiego, aby nie przejmować osób
związanych z gdańskimi parafiami.

2. Programy edukacyjne PNWM
Program współpracy i wymiany w obszarze polsko-niemieckim, jak co roku, również w 2017
stanowił niezwykle istotną część działalności Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M.
Kolbego w Gdańsku. Działania w obszarze polsko-niemieckiej wymiany młodzieży mają dla DMK jako
potrójnej jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 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 26 lat. Przedstawiciele Domu Pojednania i Spotkań uczestniczyli w oficjalnych obchodach 25lecia PNWM, o czym szczegółowo mowa będzie w dalszej części sprawozdania.
Udokumentowaniem działań polsko-niemieckich były liczne projekty i seminaria
zorganizowane przez koordynatorów DMK: Jakuba Garstę i Barbarę Smułkowską w roku
sprawozdawczym zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Szczególny wymiar miały seminaria
metodyczne dla nauczycieli i multiplikatorów: dwa wakacyjne kursy tandemowe oraz polskoniemiecko-francuska giełda kontaktowa w tzw. Trójkącie Weimarskim „Trio” w terminie- edycja
trzecia we Francji. Wszystkie seminaria zorganizowano w ścisłej współpracy z Polsko-Niemiecką
Współpracą Młodzieży, giełdę „Trio” również przy wsparciu Niemiecko-Francuskiej Współpracy
Młodzieży.
Koordynatorzy DMK wymieniają się doświadczeniami oraz pogłębiają wiedzę i umiejętności
uczestnicząc w szeregu spotkań szkoleniowych, konferencjach i forach międzynarodowych zarówno
w Polsce, jak i zagranicą. W roku 2017 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 odbyły się 38 programy własne. DMK zorganizowało 16 projektów wymiany
pozaszkolnej PNWM i 14 projektów wymiany szkolnej PNWM oraz 2 projekty w ramach programu
Erasmus+. Pośród tych projektów znalazły się 34 projekty wymiany młodzieży oraz 4 projekty
specjalistycznych (szkolenia dla multiplikatorów i animatorów wymian, kursy językowe, giełda
kontaktowa i seminaria metodyczne).
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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:
• Doroczne spotkanie referentów kultury niemieckiej w Polsce organizowane przez Konsulat
Generalny Republiki Federalnej Niemiec w obecności Konsul Generalnej RFN, Cornelii Pieper.
• Forum polsko-niemieckie w Haus am Maiberg w Heppenheim w dniach 28 lutego- 2 marca,
• Spotkanie programowe w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wejherowie w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PZPOW i koordynatorzy DMK: Barbara
Smułkowska 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 11 lat.
• Spotkania partnerskie w Europejskim Centrum Solidarności, w którym uczestniczyli Barbara
Smułkowska i Jakub Garsta.
• Spotkanie wakacyjne w warszawskiej siedzibie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w
dniu 1 kwietnia. Uczestniczyli w nim- dyrektor DMK o. Piotr Pliszka, brat Bartosz Duda oraz
Anna Mucha i Jakub Garsta.
• Zjazd Klubów Odkrywców Języka Niemieckiego w dniach 22-23 maja w Opolu organizowany
przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Dom Pojednania i Spotkań
reprezentował: Jakub Garsta.
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•

Konferencja jednostek centralnych PNWM (Kraków, 16-18 października), podczas której DMK
reprezentowali o. Piotr Pliszka, o. Robert Zbierański oraz koordynatorka Barbara
Smułkowska.
Konferencja „Laboratorium wymiany” zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży w dniach 6-7 listopada w Berlinie. DMK reprezentowała koordynatorka Barbara
Smułkowska.

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, Pomorskim
Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzędem Miasta w Pruszczu Gdańskim,
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, Galeria WL4). 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- Barbara Smułkowska 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.

Partnerzy projektów w 2017 roku: Polska, Niemcy, Ukraina, Mołdawia, Francja, Rosja, Hiszpania,
Portugalia, Maroko.
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Wybrane projekty dla nauczycieli, multiplikatorów i organizatorów wymian międzynarodowych:
Programem szczególnym i bardzo ważnym w minionym roku była polsko-niemiecko-francuska
giełda kontaktów „TRIO” dla organizatorów trójstronnych wymian.
„Polsko-niemieckie kursy tandemowe dla animatorów wymiany polsko-niemieckiej”
(Gdańsk, 23 lipca- 5 sierpnia oraz 6-19 sierpnia) 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 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 przygotował i
poprowadził koordynator DMK- Jakub Garsta. Dodatkowymi atrakcjami były wyjazdy studyjne do
Chełmna, przygotowane przez trenera 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.
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Wybrane projekty dla młodzieży:
Warsztaty historyczne „Polska. Deutschland- w Gdańsku razem” (Gdańsk, 5-10 marca)
W dniach 5-10 marca w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku odbyło się kolejne polsko-niemieckie
spotkanie młodzieży, w którym wzięły udział 42 osoby – uczniowie i nauczyciele IV Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie oraz Oberschule-zu-Dom w Lubece (Niemcy). Program
przeprowadzili koordynatorzy projektów międzynarodowych: Jakub Garsta i Barbara Smułkowska.
Spotkanie rozpoczęło się od rundy zapoznawczej, która pomogła uczestnikom przełamać pierwsze
lody. W kolejnych dniach uczniowie wraz z opiekunami wspólnie wybrali się na kręgle oraz zwiedzali
Gdańsk w formie rajdu terenowego, odwiedzili także Europejskie Centrum Solidarności i udali się do
Sopotu. Podczas warsztatów uczestnicy obejrzeli film o Solidarności, a następnie stworzyli oś czasu,w
której ujęli najważniejsze wydarzenia przedstawione w filmie. Na kolejnym spotkaniu młodzież z
Polski i Niemiec stworzyła fikcyjne biografie osób - świadków wcześniej omawianych wydarzeń
historycznych. Codzienne polsko-niemieckie animacje językowe były również okazją do integracji
grupy.

„Polsko-niemiecko-rosyjskie spotkanie z historią” (2-7 kwietnia)
W dniach 2-7 kwietnia w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku
odbyło się kolejne spotkanie młodzieży z Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie oraz
Europaschule Gymnasium Hamm w Hamburgu, z których część spotkała się w Gdańsku po raz
pierwszy w kwietniu 2016 roku. W tym roku do projektu dołączyła również grupa z Gimnazjum nr 40
im. Jurija Gagarina Kaliningradzie.
Już od pierwszego dnia pobytu w Gdańsku uczestnicy aktywnie zwiedzali miasto, zapoznając się z
jego historią. Podczas rajdu muzealnego, młodzież odwiedziła Muzeum Bursztynu, Dwór Artusa oraz
Dom Uphagena. W ramach warsztatów fotograficznych uczestnicy odkrywali różne ciekawe miejsca
na Starym Mieście. Młodzież mogła wykazać się kreatywnością i współpracą, przygotowując scenki
teatralne o tematyce historycznej w polsko-niemiecko-rosyjskich grupach. Podczas programu
zaplanowano również dużo czasu na integrację uczestników: wspólne spacery, wyjścia na kręgle
spacery czy gry integracyjne to tylko niektóre przygotowanych dla młodzieży aktywności, które
pomagały jej lepiej się poznać i zrozumieć.

„My dzieci z miast hanzeatyckich” 27-31 marca)
W dniach 27.03 – 31.03.2017 w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie
Szkoły Podstawowej nr 15 w Gdańsku oraz Schule Sterntalerstraße w Hamburgu. W programie
wzięło udział 31 uczestników w wieku 9-12 lat. Program miał na celu wzajemne poznanie i
nawiązanie kontaktów między dziećmi z obydwu szkół partnerskich oraz ich rodzicami i
nauczycielami. Gry i zabawy integracyjne dostarczały uczestnikom solidną dawkę energii każdego
poranka, zachęcając grupę do interakcji.
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Szczególnym momentem spotkania był polsko-niemiecki wieczór w SP 15, w którego przygotowanie
włączyli się rodzice, uczniowie oraz seniorzy. Dzieci brały udział w zajęciach artystycznych i
konkursach, przeprowadzonych przez nauczycieli SP 15. Dla uczniów z Hamburga wizyta w szkole, do
której na co dzień chodzą ich rówieśnicy z Gdańska, była bardzo interesującym doświadczeniem.
Pozytywnych emocji dostarczył wszystkim towarzyski mecz piłki nożnej. Na trybunach zasiadła cała
społeczność szkolna. Uczestnicy spotkania udali się również do Centrum Nauki EKSPERYMENT w
Gdyni, aby wspólnie poprzez zabawę odkrywać procesy i zjawiska z otaczającego ich świata.
Uczniowie udali się do Urzędu Miasta, gdzie spotkał się z nimi Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej
Piotr Kowalczuk. Grupę przywitał krótko również Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. (więcej
informacji: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Uczniowie-z-Hamburga-zachwyceni-Gdanskiem-Coim-sie-tak-spodobalo,a,74218).
"Młodzież Tworzy Europę"- polsko-niemieckie warsztaty dot. Europy (Hamm,19-25 marca)
28 uczestników projektu polsko-niemieckiego zrealizowanego przez Dom Pojednania i Spotkań
wspólnie z parafią St. Laurentius w Hamm spotkało się w Hamm. Było to już drugie spotkanie tej
grupy w ramach wymiany polsko - niemieckiej, które miało miejsce we wrześniu 2016 w Gdańsku.
Młodzież wykonywała prace nad projektem, którego celem było przybliżenie młodym ludziom Europy
i wspólne utożsamianie się z nią. Obok wspólnej pracy goście mieli możliwość poznać miasto Hamm
i region. Oprócz tego w programie znalazło się poznawanie miasta Hamm poprzez quiz, wycieczka do
Munster czy wizyta w aquaparku Maximare. Młodzież została przywitana także serdecznie w ratuszu
miasta przez panią Burmistrz Ulrike Waesche. Polska młodzież poznała bliżej życie rodzinne, tradycje
i kulturę gospodarzy. Całe spotkanie zakończyło się podsumowaniem projektu, prezentacją dla
rodziców i wspólnym wieczorem pożegnalnym. Młodzi ludzie mogli rozwijać swoje umiejętności
językowe i uczyli się przełamywać bariery kulturowe i językowe. Współpraca na linii Gdańsk- Hamm
istnieje już od 2009 roku.
Polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty historyczne „Od Solidarności do demokracji” (9-14 kwietnia)
W dniach od 9 do 14. Kwietnia w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku odbyło się polskoniemiecko-ukraińskie spotkanie młodzieży. Uczestnicy spotkali się po raz pierwszy w Blossin w
październiku 2016. Program został zrealizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności.
Spotkanie miało na celu zarówno rozwój kompetencji międzykulturowych jak i świadomości
obywatelskiej młodych ludzi a także wymianę kulturową i pogłębienie istniejących relacji. Młodzież
przez trzy dni intensywnie pracowała nad wybranymi zagadnieniami w trójnarodowych zespołach
przy wsparciu historyków i edukatorów z ECS oraz tłumaczy. Następnie zaprezentowała i rezultaty
warsztatów przed wszystkimi uczestnikami programu.
Każdy z zespołów miał za zadanie przeanalizować i opracować pojęcie-klucz za pomocą różnych
środków: grupa Demokracja – przygotowała formę teatralną, grupa Wolność – przygotowała
wystawę fotografii i zaprosiła wszystkich na wernisaż, a ostatnia z grup – Solidarność zaproponowała
pozostałym uczestnikom projektu aktywne zwiedzanie wystawy stałej ECS w formie questingu.
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W programie przewidziano również dużo czasu na wzajemne poznanie i integrację uczestników.
Każdy dzień rozpoczynał się od rozgrzewki, w której wykorzystano techniki metodyki teatralnej.
Wieczorami uczestnicy programu spacerowali po Starym Mieście, wspólnie grali w bilarda a także
dzielili się bogactwem swoich kultur na wieczorze polsko-niemiecko-ukraińskim.
„Gemeinsam für Europa – Razem dla Europy” – polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie w Gdańsku
(11-16 czerwca)
Trzydzieścioro sześcioro dzieci spotkało się podczas pełnej przygód podróży do Gdańska. To, co
zabrały ze sobą, to radość oczekiwania, ciekawość świata i mnóstwo energii . „Razem dla Europy“ –
pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Gdańsku. Piętnaścioro dzieci ze Złotowa/Polska,
piętnaścioro dzieci z Rathenow/Niemcy i sześcioro dzieci z Kremenez/Ukraina spędziło razem 6 dni i 5
nocy w Domu Św. M. Kolbego. Poznawały się wspólnie się bawiąc i rozumiały się pomimo różnych
języków ojczystych. Gra terenowa na Starym Mieście w języku mieszanym niemiecko-polskoukraińskim pomogła usprawnić komunikację dzieci. Podczas wizyty w Narodowym Muzeum Morskim
uczestnicy poznawali historię okrętownictwa i funkcje statku. Punktem kulminacyjnym była
wycieczka do Gdańskiego ZOO, gdzie czekał na dzieci ogród zoologiczny i warsztaty. Jak robić zakupy
z głową? Co możemy uczynić dla środowiska? Takie pytania dzieci stawiały sobie podczas
kreatywnego warsztatu. I tak powstał pomysł eko-torby oraz koncept własnego sklepu
ekologicznego. W promieniach słońca i dobrych humorach wszyscy cieszyli się dobrą pogodą nad
Morzem, w Sopocie. Zabawa w słońcu, plaża – czego więcej potrzeba dzieciom?
„Razem osiągniemy więcej” – polsko-niemiecki projekt modelowy (28 maja- 2 czerwca)
W dniach 28.05-2.06.2017 odbyło się w DMK spotkanie młodzieży w ramach projektu modelowego
pod hasłem „Razem osiągniemy więcej”. Było to trzecie spotkanie Gimnazjum w Sulechowie z SpreeObersschule w Fürstenwalde. Uczestnicy spotkania wzięli udział w rajdzie muzealnym. Polskoniemieckie grupy zwiedziły aż cztery gdańskie muzea: Dwór Artusa, Ratusz, Dom Uphagena oraz
Muzeum Bursztynu. Przy interaktywnej metodzie zwiedzania polsko-niemieckie zespoły poznawały
kulturę, najnowszą historię oraz życie codzienne mieszkańców Gdańska. Rozwiązywanie zadań w
mieszanym polsko-niemieckim języku było świetnym wyzwaniem dla komunikacji w zespołach.
Uczestnicy odwiedzili kręgielnie, odwiedzili plażę, gdzie zespoły rywalizowały ze sobą w konkursie na
najlepsze zdjęcie oraz w innych konkurencjach.
Kulminacją programu były warsztaty historyczne. Polsko-niemieckie zespoły poznawały historię
Gdańska przy pomocy fotografii z okresu II wojny światowej. Zadaniem polsko-niemieckich grup było
nie tylko odkrywanie poszczególnych miejsc i związanej z nimi historii, ale również stworzenie
własnych fotografii zainspirowanych historycznymi. Następnie każdy z polsko-niemieckich zespołów
prezentował wyniki swoich prac wszystkim uczestnikom spotkania.
Następnie na uczestników czekały kolejne warsztaty historyczne, tym razem skupiające się na
tematyce upadku muru berlińskiego oraz rozwojowi ruchu Solidarności. Młodzież prezentowała
wyniki swojej pracy podczas wspólnej dyskusji. Wspólnie udano się do Europejskiego Centrum
Solidarności, aby zwiedzić wystawę stałą.
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Projekt modelowy „Razem osiągniemy więcej” polsko-niemieckiej współpracy młodzieży jest
dofinansowany z funduszu innowacyjnego Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i
Młodzieży (BMFSFJ) oraz ze środków Fundacji F.C. Flick’a.
Więcej informacji: http://zusammen-im-austausch.de/
„Razem osiągniemy więcej” – polsko-niemiecki projekt modelowy (24-30 czerwca)
W dniach 24.-30.06.2017 w DMK młodzież z Braniewa i Wiesbaden uczestniczyła w programie
„Razem osiągniemy więcej“. Było to kolejny projekt w ramach wieloletniej współpracy DMK i Haus
am Maiberg w Heppenheim. Temat spotkania skupiał się wokół zagadnienia mediów
społecznościowych.
Dwa pierwsze popołudnia spędzono na zapoznawaniu się przy pomocy licznych gier integracyjnych
oraz animacjach językowych. Czas ten był świetnym wstępem do bardzo intensywnego i bogatego
merytorycznie programu.
Podczas wspólnego tygodnia w Gdańsku odwiedzono między innymi redakcję Radia Gdańsk, gdzie
można było przyjrzeć się bliżej pracy dziennikarzy oraz dowiedzieć się jak powstają nagrania, które
możemy usłyszeć w radio.
Głównym punktem programu były dwudniowe warsztaty medialne. Prowadzący warsztaty,
Przemysław Krysiński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapoznał uczestników z
możliwościami, jakie oferują media społecznościowe. Jak się okazuje, na co dzień wykorzystujemy
tylko niewiele z nich. Podczas warsztatów młodzież próbowała swoich sił w promowaniu stworzonych
na potrzeby warsztatów produktów w Internecie i zdobywała praktyczne umiejętności cenione na
rynku pracy. W międzynarodowych zespołach powstały naprawdę ciekawe i wartościowe projekty.
Po długich i intensywnych dniach projektowych był czas na zasłużony odpoczynek. Wieczorami
uczestnicy z Polski i Niemiec przyjemnie spędzali czas przy grze w bilarda, na plaży czy wspólnie
przygotowując pizzę.
Projekt modelowy „Razem osiągniemy więcej” polsko-niemieckiej współpracy młodzieży jest
dofinansowany z funduszu innowacyjnego Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i
Młodzieży (BMFSFJ) oraz ze środków Fundacji F.C. Flick’a. Więcej informacji: http://zusammen-imaustausch.de/.

„Razem dla Europy” (11-17 września)
W dniach 11-17 września grupa z Hamm (Niemcy) i z Kartuz wzięła udział w projekcie „Razem dla
Europy”. Pierwsza część spotkania odbyła się w DMK. W dniu przyjazdu uczestnicy brali udział w
różnych grach integracyjnych, takich jak Zip-Zap, Poszukiwany i inne. Animacja językowa stanowiła
integralną część programu kolejnych dni. Uczestnicy poznawali miasto w ramach gry miejskiej. Grupa
brała udział w warsztatach o Unii Europejskiej i odwiedziła Sopot. Następnie uczestnicy w dwóch
grupach brali udział w kreatywnym warsztacie z historycznymi zdjęciami Starego Miasta oraz w kursie
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pierwszej pomocy. W piątek wszyscy udali się do Kartuz, gdzie odbyła się dalsza część programu.
Tam odwiedzili Ratusz i poszerzyli swoją wiedzę o Kaszubach. Niemiecka grupa poznała polskie
rodziny, z którymi spędziła kolejny dzień.
„Razem dla Europy” (9-13 października)
W dniach 9-13 października 2017 w DMK młodzież polska i niemiecka spotkała w ramach wspólnego
projektu „Razem dla Europy“. Uczestnicy odkrywali zakątki Gdańska, poznając polsko-niemiecką
historię najnowszą. Największym wyzwaniem okazała się gra miejska, w której młodzież miała między
innymi za zadanie przeprowadzić wywiady uliczne. Jak przyznali uczestnicy, jest to o wiele więcej niż
sposób na samodzielne zwiedzanie miasta. To także świetna metoda do nauki działania w zespole.
Zadania wymagały od nich dobrej komunikacji. Także w tym względzie młodzież mogła liczyć na
wsparcie prowadzących, którzy wspierali wzajemne zrozumienie między innymi w ramach animacji
językowej. Oprócz licznych warsztatów młodzi uczestnicy wspólnie spędzali wieczory, co pozwoliło im
się lepiej poznać i zżyć ze sobą.
W 2017 roku zostały przeprowadzone następujące szkolenia:
„Metodyka wymian” dotycząca organizacji projektów polsko-niemieckich dla nauczycieli i
pedagogów, multiplikatorów (Gdańsk, 16 marca, 17 listopada)
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, 11 stycznia)
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.

4. Programy Wschodnie
W ramach programów wschodnich w DMK koordynatorka Mavile Ablaieva zrealizowała program
dofinansowany z funduszy Erasmus+ (Mobilność osób pracujących z młodzieżą) Temat programu
brzmiał: Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
Program realizowany był w okresie od 01.04 do 30.09.2017. Dnia 7 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr
21 w Gdańsku odbyło się spotkanie przygotowawcze. Koordynator projektu Mavile Ablaieva wraz z
trenerami Katarzyną Stryjek i Galiną Tyshchenko omówiły szczegóły programu, materiały szkoleniowe
oraz zapoznały się z listą uczestników z Polski i Ukrainy.
W programie uczestniczyła grupa 20 nauczycieli z Ukrainy i Polski. W trakcie pięciodniowej pracy
warsztatowej w DMK uczestnicy zdobywali wiedzę nt. dyskryminacji w szkole, podejmowania działań
przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka w szkole;
formułowania aktywnych postaw i rozwinięcia umiejętności identyfikowania, reagowania oraz
przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i związanej z nią przemocy wśród kadry pedagogicznej i w
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środowisku uczniowskim; stworzenia przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej wymianę informacji i
doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz promocją dobrych praktyk.
Grupa uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych poprowadzonych przez Mariyę Yasenovską oraz
Katarzynę Stryjek. Warsztaty miały na celu zrozumienie natury zjawiska dyskryminacji, rodzajów
dyskryminacji, a także roli nauczyciela w sytuacjach dyskryminacji w szkole.

W ramach programów wschodnich zrealizowano program STP – Study Tours to Poland 16-26 maja
2017, w których wzięło 13 uczestników z Ukrainy, Rosji, Mołdawi, Białorusi. Projekt finansowany jest
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem wizyty jest prezentacja współczesnej
Polski młodym obywatelom państw sąsiedzkich poprzez prezentację najważniejszych aspektów
rzeczywistości społeczno-politycznej. Ważnym elementem wizyt jest również stworzenie
uczestnikom okazji do poznania polskich rówieśników, np. udział we wspólnych warsztatach, wizyty
na uczelniach wyższych, organizacja programu wieczornego itp.

5. Wolontariat Europejski EVS
W roku 2017 kontynuowaliśmy udział w programie wolontariatu EVS. Do 31 lipca obecna była w
naszym Domu Karina z Niemiec oraz do 7 października Francesco z Italii. Ponadto 6 stycznia
rozpoczęła wolontariat Nicole z Italii. Cele wolontariuszy to: budzenie inicjatywy, kreatywności i
zainteresowań przez realizację pomysłów, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, wzbogacenie
doświadczenia, zmiana sposobu patrzenia na świat przez rozszerzenie perspektywy, czerpanie z
doświadczeń organizacji goszczącej. Cele te realizowane są poprzez udział w międzynarodowych oraz
lokalnych projektach DMK, współpracę z organizacjami oraz placówkami edukacyjnymi, a także
poprzez kontakt z lokalnym środowiskiem młodzieżowym. 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.
Wolontariusze mają okazję uczestniczyć w pracy doświadczonych koordynatorów, ale także planować
i realizować własne projekty – zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności oraz wiedzę
metodyczną.
W czasie trwania programu nasi wolontariusze realizują następujące zadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pomoc przy realizacji projektów DMK (międzynarodowych, szkoleniowych, kulturalnych)
Uczestnictwo w spotkaniach programowych teamu.
Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych.
Udział w szkoleniach organizowanych przez Program Erasmus+.
Promocja działalności DMK na forum międzynarodowym (portale internetowe itp.)
Pomoc w tłumaczeniu na języki obce materiałów projektowych.
Wsparcie pracy biurowej teamu DMK.
Pomoc w recepcji, przyjmowanie i opieka nad gośćmi w ramach projektów.
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