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EBB2022

Europejskie Spotkanie Obywateli
1. - 4. września 2022 w Kassel2.

Współpraca

Co planujemy?

Kontakt

Zgłoszenia

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub
chcą wziąć udział w warsztatach, wesprzeć
nas jako tłumacze lub przyjąć gości, to prosimy
o skontaktowanie się z nami. Mile widziane są
również propozycje warsztatów.

EBB2022 - Europäische Bürgerbegegnung
Biuro:
Treppenstr. 5, D-34117 Kassel
Telefon: +49 (0) 561 70 59 927
E-Mail: office@kassel-ebb.eu

Prosimy o zgłoszenia online przy pomocy
formularza na naszej stronie internetowej:
www.kassel-ebb.eu

Europa obywatelek i obywateli
Z niepokojem obserwujemy rozwój sytuacji
politycznej w Europie. Wzmacniające się
tendencje antyeuropejskie znajdują w wielu
krajach Unii Europejskiej swoje odzwier-
ciedlenie w wynikach wyborów. Potrzebujemy
pogłębionej integracji i wzajemnej solidar-
ności, aby się im skutecznie przeciwstawić.
Ludzie muszą się poczuć członkami
wspólnoty, aby zachować i dalej kształtować
jedność Europy.

Dlatego: zjednoczona Europa może w
przyszłości istnieć tylko jako Europa
obywatelek i obywateli!

Stowarzyszenie Europa.Unia.Kassel oraz
Pulse of Europe Kassel zapraszają w dniach
1 – 4 września 2022 r. na drugie Europejskie
Spotkanie Obywateli. Zaproszeni są wszyscy
mieszkańcy państw członkowskich Unii
Europejskiej.

Chcemy poszukiwać nowych dróg
porozumienia. Europa musi rozwĳać się
oddolnie. Ludzie muszą spotkać się z ludźmi
– to jest nasz pomysł na Europejskie
Spotkanie Obywateli. Jesteśmy przekonani,
że zaufanie i wzajemna solidarność mogą
narodzić się tylko wtedy, kiedy obywatelki i
obywatele różnych krajów lepiej się poznają.

Chcemy spotkać się w Kassel, poznać się,
wymienić doświadczeniami i wspólnie się
bawić. Uczestnicy i uczestniczki z innych
miast będą gośćmi rodzin z Kassel.
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Możliwe są zmiany w programie.
Aktualne informacje i formularz

zgłoszeniowy
www.kassel-ebb.eu

Warsztaty

Czwartek, 01.09.2022

12:00 - 17:00 przyjazd, zakwaterowanie u rodzin

18:00 uroczyste rozpoczęcie w ratuszu

19:00 kolacja i wspólny wieczór

Piątek, 02.09.2022

10:00 warsztaty część 1

13:00 - 14:00 przerwa obiadowa

14:15 warsztaty część 2

19:00 wspólna kolacja, program kulturalny

Sobota, 03.09.2022

10:00 warsztaty część 3

12:30 - 14:00 przerwa obiadowa

14:00 demonstracja

15:15 spotkanie plenarne

19:00 Europa-Party

Niedziela, 04.09.2022

10:00 program turystyczno-kulturalny

Warsztaty i program spotkania


