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"Polenorientiert. Dlaczego Polska jest krajem interesującym dla 

Niemców?" 

 

Termin: 

31.03 - 03.04.2011 

 

Miejsce: 

Warszawa 

 

Cel projektu: 

Zainteresowanie Niemców Polską jest kwestią mało znaną, zatem zwrócenie uwagi na to 

zjawisko, znalezienie jego przyczyn jest ważnym i znaczącym celem konferencji. Na 

konferencji swoje referaty wygłoszą studenci oraz doktoranci z obydwu państw, co będzie 

okazją do poznania różnych teorii wyjaśniających fenomen zainteresowania Niemców Polską, 

a ponadto do dyskusji na powyższy temat. Priorytetem spotkania jest polepszenie stosunków 

między naszymi krajami. Poprzez udział w spotkaniu uczestnicy dowiedzą się jak ważną rolę 

odgrywają w kształtowaniu stosunków polsko-niemieckich zarówno na poziomie mikro 

(doświadczenie pojedynczych jednostek, grup), jak i makro (stosunki międzynarodowe). 

Przewidywanym efektem konferencji jest integracja młodych badaczy z Polski i Niemiec. 

Program spotkania został ułożony tak, aby jego uczestnicy mieli okazję poznać kulturę obu 

krajów oraz wspólnie zwiedzić Warszawę. Stolica zostanie ukazana jako miejsce wielu 

możliwości, miejsce gdzie na każdym kroku nowoczesność przeplata się z przeszłością. 

 

Opis projektu: 

"Polenorientiert. Dlaczego Polska jest krajem interesującym dla Niemców?" to tytuł 

socjologicznej konferencji polsko-niemieckiej połączonej z dyskusją panelową na temat 

współczesnych stosunków między tymi krajami. W ostatnich latach można zauważyć wzrost 

liczby Niemców uczących się języka polskiego i odwiedzających Polskę, dlatego konferencja 

będzie poświęcona pytaniu: "dlaczego Polska staje się krajem coraz bardziej interesującym 

dla Niemców?". Główną część konferencji będą stanowiły referaty wygłoszone przez 18  
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młodych naukowców zarówno z Polski jak i z Niemiec. Do udziału w projekcie zostaną 

zaproszone osoby zainteresowane tematyką stosunków polsko-niemieckich, wzajemną kulturą  

oraz nawiązaniem współpracy między obydwoma krajami. W czasie konferencji  

GFPS-Polska (Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo 

Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej) oraz socjologiczne koła naukowe będą miały 

okazję do zaprezentowania swojej działalności oraz zachęcenia uczestników spotkania  

do czynnego udziału w tworzeniu partnerstwa polsko - niemieckiego. W konferencji wezmą 

udział specjaliści zajmujący się tematyką polsko niemiecką. Dodatkowo dla uczestników 

konferencji zaplanowany jest szeroki program kulturalny: zwiedzanie Warszawy wraz  

z przewodnikiem, wizyta w muzeum Chopina, wyjście do klubu jazzowego oraz spektakl  

w jednym z warszawskich teatrów. 

 

 

Ramowy program konferencji: 

 

31.03.2011- Czwartek 

 

14:00  przyjazd uczestników, zakwaterowanie i ciepły posiłek 

16:00  uroczyste otwarcie, prezentacja GFPS - Polska oraz kół naukowych działających przy 

Uniwersytecie Warszawskim 

17:00  dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, zajmujących się na co dzień 

tematem współpracy polsko-niemieckiej 

20:00  kolacja 

21:00  wspólne wyjście do klubu jazzowego. Koncert zespołu State Urge. 

 

01.04.2011- Piątek 

 

08:00  śniadanie 

09:00  I sesja referatowa 

11:30  przerwa kawowa 

12:00  II sesja referatowa 

14:30  obiad 
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15:00  III sesja referatowa 

17:00  wykład  

19:00  teatr 

21:00  uroczysta kolacja 

 

02.04.2011- Sobota 

 

08:00  śniadanie 

09:00  IV sesja referatowa 

11:30  przerwa kawowa 

12:00  V sesja referatowa 

14:30  obiad 

15:00  zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem 

19:00  uroczyste podsumowanie projektu, połączone z kolacją 

21:00  koncert 

 

03.04.2011- Niedziela 

 

08:00  śniadanie 

09:00  warsztaty związane z tematyką integracji polsko-niemieckiej 

12:00  ewaluacja projektu 

13:30  obiad 

15:00  wyjazd uczestników 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 

www.polenorientiert.pl 


