
Program wyjazdu 

26.06 wyjazd z Lublina 
 
27.06. przyjazd do Trewiru 
Przedpołudnie – zakwterowanie w hotelu 
Popołudnie: Workshop: Runda wspólnego poznawania się, zapoznanie z programem 
Wieczór:  kolacja i wspólny udział w święcie Starego Miasta  
 
28. 06.   
Przedpołudnie: Sposób obchodzenia się z niepełnosprawnymi w Niemczech i w 
Polsce. Rozmowa o koncepcji zintegrowanego domu. 
Popołudnie:  „Śladami historii Europy w  mieście Trewir – zwiedzanie z 
przewodnikiem  
Wieczór: a/ Workshop: kurs niuansów języka niemieckiego 
b./ Przejawy wolności i jej braku w Niemczech i Polsce. 
 
29. 06 – udział w nabożeństwie ekumenicznym 
Na drodze do wolności w Europie – Relacje z pierwszego spotkania w Lublinie i 
podpisania porozumienia partnerskiego w roku 1989 - J. Metzdorf-Schmitthüsen 
 
13 – wyjazd do Aachen 
popołudnie – zakwaterowanie w ESG -Aachen 
wieczór: udział w letnim fieście studentów w ESG – Aachen 
 
30. 06 
przedpołudnie: Rok Cesarza Karola Wielkiego 2014 – 1200 lat Europy – zwiedzanie 
miasta  
popołudnie: Workshops: Wartości  uznawane za ważne w społeczeństwie. 
Podobieństwa i różnice między Polską a Niemcami. 
Późne popołudnie: wędrówka do tzw. Trójkąta Krajów granicznych 
wieczór: wspólny udział w kibicowaniu MŚ w piłce nożnej - Public Viewing WM na 
miasteczku akademickim 
 
1. 07  
przedpołudnie: wizyta w Ratuszu Akwizgranu – Zapoznanie z historią Europejskiej 
Nagrody im. Karola Wielkiego 
popołudnie: wykład i dyskusja: „Europa – wartości odnawiające i wzmacniające 
Wspólnotę w kryzysie . 
wieczór: zwiedzanie dzielnicy studenckiej w Aachen 
 
2.07 
przedpołudnie: wizyta w akwizgrańskim lesie wspinaczkowym  
popołudnie: czas wolny w Aachen 
wieczór: wspólny gril ze studentami z różnych krajów studiujących w Aachen 
 



3.07. przedpołudnie: rozwój studenckiego Campusa w konteksście Europejskim – 
oprowadzanie po nowopowstałym  Campusie Melaten jako przykładzie 
niepowtarzalnego modelu kooperacyjnego następnie zwiedzanie Uniwersytetu. 
popołudnie: Workshop: 
Polska-niemiecka wymiana studentów w zwierciadle 25 lat – spotkania z 
uczestnikami wymian z ubiegłych lat. 
Wieczór : uroczystość 25 lat funkcjonowania wymiany 
 
4. 07 
przedpołudnie: „Czy ceną wolności w Europie jest izolacja poprzez tworzenie granic ? 
Wykład odnośnie sytuacji na zewnętrzych granicach Europy  - S. Degenhardt. 
popołudnie: Dzielić się wolnością -  Amnesty International przedstawia „Save-me 
Kampagne“  
wieczór: Workshop: ewaluacja i podsumowanie wymiany 
 
5.7 
Przedpołudnie: Workshop  
Przygotowanie od odjazdu , wspólne nabożeństwo ekumeniczne  
Popołudnie: wyjazd polskiej grupy 
 
Kontakt z organizatorem projektu:  
mgr Elżbieta Kocyła, e-mail: ellakoc7@go2.pl, tel. kom. 601 675 414 
 


