
 

Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit:    
   
 

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 
Europe Direct Informationszentrum 

 
 
Zaproszenie na polsko-niemieckie wydarzenie:  
DOKULIVE @ Open Borders: „70 lat Unii Europejskiej – bilans” 
i dialog obywatelski:  
„Przyszłość Unii Europejskiej – co porusza młodych i starszych” 

Szanowni Państwo, 
drodzy uczniowie, 
drodzy Europejczycy, 
 
wraz z naszym Centrum Informacyjnym Europe Direct chcielibyśmy, wspólnie z Europejskim Centrum Ekumenicznym, 
zaprosić Państwa oraz obywateli z naszego polsko-niemieckiego pogranicza przy okazji 70. jubileuszu podpisania 
Deklaracji Schumana na multimedialne wydarzenie DOKULIVE połączone z dialogiem obywatelskim 28 września 2020 r. 
do Kościoła Pokoju (Friedenskirche) we Frankfurcie nad Odrą (Schulstraße 4A, 15230 Frankfurt nad Odrą).  
 

Z pomocą DOKULIVE - formatem multimedialnym z komentarzem na żywo – w innowacyjny sposób podsumowany 
zostanie proces zjednoczenia Europy i historia Unii Europejskiej. W drugim kroku chcielibyśmy nawiązać z Państwem, 
uczniami i seniorami oraz wszystkimi zainteresowanymi dialog o przyszłości Unii Europejskiej. Z tej okazji 
przygotowaliśmy dla Państwa następujący program: 

od 13:30 Rejestracja uczestników 

14:00 Powitanie i otwarcie 

14:15 DOKULIVE @ Open Borders*: 
 „70 lat Unii Europejskiej – bilans“ (60min) 

15:15 Przerwa (napoje i mały poczęstunek) 

15:30 Dialog obywatelski „Europa kontrowersyjnie“: 
„Przyszłość Unii Europejskiej – co porusza młodych i starszych“ 

ok. 16:30  Zakończenie 
* DOKULIVE to format multimedialny z obrazami, filmami i animacjami, do których tekst jest wypowiadany na żywo. Z okazji 70. rocznicy Unii 

Europejskiej w 2020 r., politolog Ingo Espenschied podróżuje po całych Niemczech i Europie, aby dać młodym ludziom innowacyjne spojrzenie na 
znaczenie procesu zjednoczenia Europy i 70-letniej historii UE.  

 
Wydarzenie to jest częścią cyklu dialogów obywatelskich EUROPA KONTROWERSYJNA trzech punktów informacyjnych 
EUROPE DIRECT (EDIC) w Brandenburgii. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, prosimy uprzejmie o 
zarejestrowanie się telefonicznie lub pisemnie do 23.09.2020r.: 
(E-Mail: europedirect@euroregion-viadrina.eu  / Tel: +49 335 55313692) 

 
Cieszymy się na Państwa przybycie i aktywny udział!  
 
Z poważaniem 
 

 
Frankfurt nad Odrą, 15.09.2020r. 

 
Toralf Schiwietz 
 - Dyrektor - 
 
Wskazówki organizacyjne: 
Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim i polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, a zalecany minimalny wiek to 16 lat. 
Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny i odstępu. 
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