Польський - "Українська біржа" молоді
Проект реалізується в
Polsze (Gdansk, Warszawa, Żywiecczyzna)
3.09.2010 r. – 10.09.2010 r. 8 dni
МЕНШЕ ПЛАН СЕМІНАРУ:
1 день - п'ятниця 3.IX.2010
7:10 - Приїзд делегації України на польський (Краків). Там буде їсти на обід та молоді
розділені на 8 груп - 2 - 3 осіб у Великобританії-UA кожного з них, буде брати
активну участь в pogadankach буде задавати питання і збирати необхідну інформацію
для кінцевого продукту. Молодь візьме участь у першому семінарі з історії та
культури регіону дізнатися про історію та культури, пов'язані з Вавельський Замок,
церква Св. Діви Марії (вівтар Вейт штос) Ukrainistyki Департаменту Ягеллонського
університету. По дорозі до зупинки Вепш в Вадовіце в особняку, де Кароль Войтила, і
разом ми знаємо історію молоді, тато - поляк. З Кракова ми підемо на Вепш.
Українська молодь будуть розміщені день народження по-польськи. Кожен поляк
запрошує Вас до себе у віці в себе вдома в Україні. Кожна група отримує першу
вкладку "класів. "Особистість історичних і культурних цінностей регіону
Малопольщі", яка заповнює як Мови (EN-RU).
2 день - субота 4.IX.2010
Після сніданку (9:00) молодь EN-АС відправляться в школи, щоб зустрітися з
спільнотою середньої школи для студентів у Вепш 2-а (11:30). Молодь в Україні
представляє свою країну, регіон і в школі. Тоді молодь з Wieprza представляє собою
багаті і динамічні культурні цінності сьогодні Żywiecczyzny регіоні. Крім того, карта
буде представлена в інших польських регіонів з докладним описом регіонів Сілезії,
Померанії і Мазовії, як у цьому проекті були відібрані для ближче. Після лекції
відбудеться дискусія про причину різноманіття в цих регіонах. (13:00) - обидва підемо
до Moszczanicy на вечерю. Після обіду (14:00) Молодь поїде до Великобританії-UA
місті Живець. Там, в Музеї молоді Живець буде брати участь у класах з історії та
культури Żywiecczyzny. Крім того, молодь буде вивчати історію та роль у
Żywiecczyźnie Габсбургів замок з прекрасними садами і розташований його
унікальним у світі - китайський будиночок. (16:00) ми підемо в тому, що потім Щирк
крісельна канатна дорога до початку Кавказу (Варіант II - Top зар). Там, в атмосфері
гарна панорама Живець Бескид раніше відомий повторювати типових туризму пісні
нашого регіону. Повернутися на вечерю (20:00) і на ніч.
3 день - неділя 5.IX.2010
Після сніданку (8:30) - польський пісні ми плануємо вивчити туризм, прогулянка по
фермі (chodowla коней, інші визначні пам'ятки) ходити на цвинтар радянських воїнів,
які під час Другої світової війни загинули в żywiecczyźnie. потім (11:00) Міжнародних
змагань буде проходити з орієнтування (11:15 - 14:00). Мер нашого суспільства
будуть представлені пам'ятні дипломи, призи, а також зустрінеться з українською
делегацією школи № 323 в Києві. (15:00) Перейти до сімейний обід, робота в групах
(полюс + український) іншу роботу карти для заповнення "регіону Живецькі традиція і сучасність". Упаковка багажу, за одну ніч.

4 день - понеділок 6.IX.2010
Після раннього сніданку (7:01) виїзд у напрямку Pszczyny - наприклад, там Pszczyna
Palace - молоді люди знають історію цього регіону. Потім ми відправимося в Bałtów
(14:00) - ще один проект. Після обіду (15.00) молодь буде приймати участь у
діяльності ілюстративний палеонтології (у плані включати Джордж Парк, єврейські
Jar, тваринний світ, інші визначні пам'ятки) 18:30, доїхати до Острув Свентокшиське
(Hotel *** RED) для вечерю. (20:00) - йти в напрямку Гданська - основні місця
реалізації проекту. При русі у польській та українській молоді буде брати участь в
мультимедійній лекції про особливості окремих польських регіонів, а в проміжках
між ними буде дізнатися кілька польських пісень.
5 день - вівторок 7.IX.2010
Вранці реєстрація центру "Форест Корнер" (будинки 6-7 автомобілів на місіс Габі).
Resort центр "Сонячна". Після обіду, обидві групи візьмуть участь у культурних
заходах - мова Кашубська організував в інституті. Після цього ми відправимося в
Гданськ, де ми знаємо, історія регіону і польських пам'яток, пов'язаних з "три хрести"
в ознаменування убитий співробітниками поліції і військової верфі в 1970 році, а
також через пізнання інших важливих місць узбережжя - молоді люди зможуть
активно форма керівництва регіону. Довести, корисні фотографії та плівки з обох
дружніх груп. Після обіду ми підемо з молоддю на пляжі, де будуть спортивні
змагання: гра з пляжного футболу, пляжні смуги з перешкодами та інших ігор,
спрямованих на подальшу інтеграцію молодих людей. Після обіду молодь вісім груп
PL + АС, під патронажем викладачів - будуть працювати на презентації (у нас є
чотири ноутбука - (4 групи PL-RU - обробка зображень з проекту інші групи для
підготовки матеріалів та інших повідомлень в місцевій пресі.
6 день - середа 8.IX.2010
Сопот / Гдиня - ми знаємо, місця, пов'язані з польської історії та культури області
Померанії. (Монте Казино Героїв вулиця, будинки на рубежі століть, Сопот Пір.) Є
планування обід у поєднанні з вікторини і науки вітрильних пісні (хижі). Звичайно, у
нас є гітара з ним. Трансфер в Гдиню - де молоді люди знають, розповіді про
знаменитих польських есмінця ОРО Блискавка і самий відомий польський парусник Дар Помор'я. Додатковий досвід з глибини моря і океани учасників українського
польської молоді Exchange - Гдиня акваріум. Молодь буде поглиблювати знання
історії Польщі та регіону шляхом участі в освітній діяльності в один з найважливіших
місць для кожного поляка -. Вестерплатте. (Цвинтар охорони Ні 1 і 3, руїни казарм,
танк і відкрили в 1966 році, пам'ятник Захисникам Берегу). Потім ми відправимося в
Гданську - Олива, щоб дізнатися про багату культуру та духовної музики (Олива
собор - знаменитий орган і щорічний фестиваль органної музики). Це буде прекрасна
можливість побачити зразки рідкісних дерев і чагарників у Оливі Парк 2 гектарів там і сідай обідати і говорити про самобутність регіону польської культури та історії.
Після обіду (19:00) буде більш семінарів EN-АС "історії та культури регіону
Померанії (заповнити свою роботу). Тоді молодь буде приймати участь у роботі
другої частини традиційної танцювальної музики Полонез (змішані пари EN-АС).
карти Робота з молоддю "Quiz знань Помор'я". Після цього, ввечері яскравий (молоді
люди зі своїми ідеями, таких як сценки, пісні, міні-виробництв - представляє кожної
групи окремо) в кінці новини вікторина з питань культурної розмаїтості окремих
польських регіонів, а також виконання пари EN - UA танцювати полонез. Longed
ліжку ...

7 день - четвер 9.IX.2010
Після раннього сніданку ми підемо на автобусі в напрямку Варшави. У польській
молоді та України візьмуть участь у вікторині з проекту в цілому. Вони будуть
перетинати польсько - українські пісні, витягнутих в ході цього проекту, а також
інших заходів щодо інтеграції. Як тренер буде A-відео техніка - всі будуть пам'ятати
ті чудові моменти, витрати на цей проект Польща (мультимедіа: відео, фото). У
Варшаві, PL-UA молоді, щоб досягти успіху в Музеї Варшавського повстання, де він
візьме участь у семінарі дуже цікаву історію. Крім того, ми маємо намір зробити
короткий візит в наш проект спільного фінансування установ: NCK, вул. Сенатори і
після неї читати принади Старого міста (Королівський замок, Зигмунт колона,
Barbican, та інші. Ми пообідаємо в Королівському палаці (15:00). На вечерю і нічліг
ми підемо в гуртожитку Garden Villa (район Мокотов) Вечеря 19:00 , після чого
анімація мова - Агнешка п'ятницю (оригінальна ідея).
8 день - п'ятниця 10.IX.2010
Продовження програми освіти у Варшаві - Ванни, Палац культури та науки, інших
визначних пам'яток. З'їжте вечерю в королівському палаці (13:00) - я сподіваюся, ми
будемо тримати вас президент компанії. Близько 16:00 - Варшава Central Station польська залишити молоді своїх однолітків в Україні, який разом зі своїми вчителями
встане на зворотному шляху до Києва. Польська група повернулася додому близько
22:00.

Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży
Projekt realizowany w Polsce (Żywiecczyzna, Bałtów, Gdańsk, Warszawa) przez dwa znakomite gimnazja:
Gymnasium №323 м. Київ, Україна

1. Gimnazjum Publiczne nr 2 w Wieprzu ul. Szkolna 800

„Tożsamość historyczna a zróżnicowanie językowo – kulturowe
wybranych regionów Polski”
3.09.2010 r. – 10.09.2010 r. 8 dni
Uczestnicy

do celów ubezpieczenia od 2 do 10 IX.2010
Liczba uczestników
Liczba uczestników

Młodzież (wiek 12 – 18 lat)
Opiekunowie
Goście/tłumacze

(Polska)
18
3

(Ukraina)
18
4
1

SKRÓCONY PLAN WARSZTATÓW:
,

Dzień 1 – Piątek 3.IX.2010 r.
7:10 - Przyjazd delegacji Ukraińskiej do Polski (Kraków). Tam zjemy wspólny Lunch a po nim młodzież podzielona na 8 grup - po dwie – trzy osoby PL-UA w każdej, weźmie aktywny udział
w pogadankach, będzie zadawać pytania i gromadzić potrzebne do finalnego produktu informację.
Młodzież wezmą udział w pierwszych warsztatach na temat historii i kultury tego regionu poznając

historię i kulturę związaną z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Kościołem Mariackim (ołtarz Wita
Stwosza), Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W drodze do Żywca zatrzymamy się
w Wadowicach przy domu rodzinnym Karola Wojtyły i tam wspólnie poznamy historię młodości Papieża - Polaka. Po kolacji krótki odpoczynek, po nim prezentacje multimedialne (grupa polska) Na
koniec grupa ukraińska wypełnia kartę ćwiczeń pn. „Tożsamość historyczna i walory kulturowe regionu Małopolski”.

Dzień 2 – Sobota 4.IX.2010 r.
Po śniadaniu (9:00), młodzież PL-UA uda się do szkoły na spotkanie ze społecznością uczniowską
Gimnazjum nr2 w Wieprzu (11:30). Młodzież z Ukrainy prezentuje swój kraj, region oraz szkołę.
Następnie młodzież z Wieprza prezentuje bogate i żywe do dziś walory kulturowe regionu
Żywiecczyzny. Ponadto na mapie Polski zostaną zaprezentowane pozostałe regiony ze
szczególnym opisem regionów Śląska, Mazowsza i Pomorza jako tych, które w tym projekcie
zostały wybrane do bliższego poznania. Po prelekcjach odbędzie się dyskusja poświęcona
przyczyną różnorodności tych regionów. (13:00) - obie grupy udadzą się do Moszczanicy na obiad.
Po obiedzie (14:00) nastąpi przejazd młodzieży PL-UA do miasta Żywca. Tam (14:00) w Muzeum
Ziemi Żywieckiej młodzież weźmie udział w zajęciach z zakresu historii i kultury Żywiecczyzny.
Ponadto młodzież pozna historię i rolę na Żywiecczyźnie Zamku Habsburgów wraz z pięknym
ogrodem i znajdującym się w nim unikatowym w świecie - Domkiem Chińskim. (17:00) udamy się
na Górę Mastykę lub Górę Żar (zależnie od pogody). Tam w klimacie przepięknej panoramy
Beskidu Żywieckiego nauczymy się jednej z piosenek turystycznych naszego regionu. Powrót na
kolację ok. (19:00) i nocleg.

Dzień 3 – Niedziela 5.IX.2010 r.
Po śniadaniu (8:30) - planujemy naukę polskich piosenek turystycznych, spacer po terenie gospodarstwa (hodowla koni, inne atrakcje) Spacer na cmentarz żołnierzy radzieckich, którzy podczas II
wojny światowej stracili tu swoje życie. O godzinie 11:00 odbędą się Międzynarodowe zawody w
biegu na orientację (11:15 - 14:00). Około 14:00 Wójt naszej Gminy wręczy pamiątkowe dyplomy,
puchary i spotka się z ukraińską delegacją szkoły nr 323 z Kijowa. (15:00) Powrót do rodzin, obiadokolacja i praca w grupach (Polak + Ukrainiec) wypełnią kolejną kartę pracy: „Region Żywiecki –
tradycja i współczesność”. Pakowanie bagażu, nocleg.

Dzień 4 – Poniedziałek 6.IX.2010 r.
Po wczesnym śniadaniu (7:01) wyjazd w kierunku w kierunku Pszczyny – tam na przykładzie Pałacu pszczyńskiego - młodzież pozna historię regionu. Następnie udamy się do Bałtowa (14:00) –
kolejnego miejsca realizacji projektu. Po lunchu (15:00) młodzież weźmie udział w zajęciach poglądowych z zakresu paleontologii (w planie m.in. Jura Park, Żydowski Jar, zwierzyniec, inne
atrakcje); 18:30 przejazd do Ostrowa Świętokrzyskiego (Hotel *** RED) na obiadokolację. (20:00) wyjazd w kierunku Gdańska – głównego miejsca realizacji projektu. Podczas jazdy młodzież polska i ukraińska weźmie udział w multimedialnej prelekcji na temat cech charakterystycznych wybranych regionów Polski, zaś w przerwach między nimi nauczy się kilku polskich piosenek.

Dzień 5 – Wtorek 7.IX.2010 r.
W godzinach porannych meldujemy się w ośrodku „Leśny Zakątek” (domki 6-7 osobowe u pani
Gabrysi).

www.lesnyzakatek.mierzeja.plgabriella121@wp.pl

http://www.mierzeja.pl/mikoszewo/domki/lesnyzakatek.html

w Ośrodku Wypoczynkowym „Solar” mamy zapewnione wyżywienie.
owsolar@interia.pl

(Jankowska Małgorzata 602 185 939)

Po śniadaniu obie grupy wezmą udział w zajęciach kulturowo – językowych zorga-

nizowanych w Instytucie Kaszubskim. Po nich udamy się do Gdańska, gdzie poznamy historię regionu i Polski związaną z pomnikiem „3 krzyży” upamiętniającym zamordowanych przez milicję i
wojsko stoczniowców w 1970 r. Ponadto poprzez poznanie innych ważnych miejsc wybrzeża - młodzież będzie mogła aktywnie współtworzyć przewodnik regionu. Pomocne okażą się fotografie i filmy z udziałem obu zaprzyjaźnionych grup. Po lunchu udamy się z młodzieżą na plażę, gdzie odbędzie się sportowa rywalizacja: mecz w piłce plażowej, plażowy tor przeszkód oraz inne zabawy,
których celem będzie dalsza integracja młodzieży. Po obiadokolacji młodzież w ośmiu grupach
PL+UA, pod opieką merytoryczną nauczycieli - pracować będzie nad prezentacjami (będziemy dysponować 4 laptopami - (4 grupy PL-UA - obróbka zdjęć z projektu pozostałe grupy przygotują materiały do sprawozdania i inne dla lokalnej prasy.

Dzień 6 – Środa 8.IX.2010 r.
Sopot /Gdynia – poznajemy zakątki związane z historią oraz kulturą Polski i regionu Pomorza. (ul.
Bohaterów Monte Casino, kamienice z przełomu XIX i XX wieku, sopockie Molo). Tam planujemy
lunch połączony z quizem i nauką piosenki żeglarskiej (szanty). Oczywiście gitarę mamy z sobą.
Przejazd do Gdyni – tam młodzież pozna historie słynnego polskiego niszczyciela ORP Błyskawica
oraz najsłynniejszego polskiego żaglowca - Dar Pomorza. Dodatkowych wrażeń z głębi mórz
i oceanów dostarczy uczestnikom Polsko Ukraińskiej Wymiany Młodzieży - Akwarium Gdyńskie.
Młodzież pogłębi znajomość historii Polski i regionu poprzez udział w zajęciach edukacyjnych
w jednym z najważniejszych miejsc dla każdego Polaka -. Westerplatte. (cmentarz, wartownia nr
1 i 3, ruiny koszar, czołg oraz odsłonięty w 1966 r., pomnik Obrońców Wybrzeża). Potem udamy
się do Gdańska – Oliwy by zapoznać się z bogatą kulturą sakralną i muzyczną (Katedra Oliwska słynne organy i coroczny Festiwal Muzyki Organowej). Będzie okazja by zobaczyć cenne okazy
rzadkich drzew i krzewów w 2 hektarowym Parku Oliwskim – tam też usiądziemy by spożyć lunch
i porozmawiać na temat oryginalności tego regionu dla kultury i historii polskiej. Po obiadokolacji
(19:00) odbędą się kolejne warsztaty PL-UA „historia i kultura regionu Pomorza (wypełniają karty pracy). Następnie młodzież weźmie udział w II części nauki tradycyjnego tańca Polonez (pary
mieszane PL-UA). młodzież wypełni kartę pracy „Quiz wiedzy o Pomorzu”. Po nim wieczorek pogodny (własne pomysły młodzieży np. skecze, piosenki, mini inscenizacje – prezentuje każda grupa osobno) na koniec quiz wiadomości na temat różnorodności kulturowej wybranych regionów
Polski oraz wykonanie przez pary PL – UA tańca Polonez. Upragniony nocleg...

Dzień 7 - Czwartek 9.IX.2010 r.
Po wczesnym śniadaniu udamy się autokarem w kierunku Warszawy. W drodze młodzież polska
i ukraińska weźmie udział w quizie z całości projektu. Będą krzyżówki polsko – ukraińskie, piosenki poznane podczas tego projektu oraz inne zabawy integracyjne. Ponieważ w autokarze będzie sprzęt A-Video – wszyscy przypomną sobie cudowne chwile spędzone na projekcie
w Polsce (multimedia: filmy, zdjęcia). W warszawie młodzież PL-UA uda do się Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego gdzie weźmie udział w bardzo interesujących warsztatach historycznych. Ponadto zamierzamy złożyć krótka wizytę u instytucji współfinansującej nasz projekt: NCK, przy ul.
Senatorskiej a po niej zapoznać się z urokami Starego Miasta (Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta, Barbakan i inne. Obiad zjemy na Zamku Królewskim (15:00). Na obiadokolację i nocleg
udamy się do Hostelu Garden Villa (dzielnica Mokotów) Obiadokolacja 19:00, po niej animacje językowe – prowadzi Agnieszka Piątek (autorski pomysł).

Dzień 8 – Piątek 10.IX.2010 r.
Ciąg dalszy programu edukacyjnego w Warszawie – Łazienki, Pałac Kultury i Nauki, inne atrakcje.
Obiad zjemy na zamku Królewskim (13:00) Około 16:00 – Dworzec Centralny w Warszawie młodzież polska pożegna swoich rówieśników z Ukrainy, którzy wraz z opiekunami udadzą się
w podróż powrotną do Kijowa. Grupa Polska wraca do domu około godziny 22:00.

Polish - Ukrainian Youth Exchange
The project is realized in Poland (Gdans, Warsow, Żywiec) for two excellent secondary schools:
Gymnasium № 323 м. Київ, Україна
Public Middle School No. 2 in Wieprz Street. School 800
"The identity of historical and linguistic diversity - cultural selected Polish regions"
03.09.2010 r. - 10.09.2010 was 8 days
Day 1 - Friday 3.IX.2010 the
7:10 - Arrival of the delegation of Ukraine to the Polish (Krakow). There will eat for lunch followed
by a youth divided into 8 groups - two - three people in the UK-UA of each, will take an active part
in pogadankach will ask questions and gather needed information to the final product. Youth will
participate in the first workshop on the history and culture of the region learn about the history and
culture associated with the Wawel Royal Castle, St. Mary's Church (altar of Veit Stoss) Ukrainistyki
Department of the Jagiellonian University. On the way to Wieprz stop in Wadowice in a family
house where Karol Wojtyla, and together we know the story of youth, the Pope - a Pole. From
Krakow we will go to Wieprz.
Day 2 - Saturday 4.IX.2010
After breakfast (9:00) youth EN-AU will travel to schools to meet with the community of Middle
School Student in Wieprz nr2 (11:30). Youth in Ukraine presents its country, region and school.
Then youth from Wieprza presents a rich and vibrant cultural values today Żywiecczyzny region. In
addition, the map will be presented to other Polish regions with a particular description of the regions of Silesia, Mazovia and Pomerania as those in this project have been selected for a closer

look. After the lectures will be held discussion on the cause of diversity in these regions. (13:00) both of us go to Moszczanicy for dinner. After dinner (14:00) Youth will travel to the UK-UA town of
Zywiec. There, in the Museum of Zywiec youth will participate in classes on the history and culture
Żywiecczyzny. In addition, youth will learn the history and role in Żywiecczyźnie Habsburg Castle
with beautiful gardens and situated it unique in the world - the Chinese house. (16:00) we will go to
that then go Top Zar). There, in an atmosphere of a beautiful panorama of Zywiec Beskid previously known repeat typical of our region's tourism song. Back for dinner (20:00) and overnight.
Day 3 - Sunday 5.IX.2010 the
After breakfast (8:30) - Polish songs we plan to study tourism, walk around the farm (chodowla
horses, other attractions) walk to the cemetery of Soviet soldiers who, during World War II lost their
lives in żywiecczyźnie. followed by (11:00) International competitions will be held Orienteering
(11:15 - 14:00). Mayor of our community will present commemorative certificates, trophies, and
meet with the Ukrainian delegation of school No. 323 in Kiev. (15:00) Back to the family dinner,
working in groups (Pole + Ukrainian) another work card to fill "the region Zywiecki - tradition and
modernity." Packing luggage, overnight.
Day 4 - Monday 6.IX.2010 the
After an early breakfast (7:01) exit in the direction towards Pszczyny - for example, there Pszczyna
Palace - young people know the history of the region. Then we will go to Bałtów (14:00) - another of
the project. After lunch (15.00) youth will participate in activities illustrative of paleontology (in the
plan include George Park, Jewish Jar, wildlife, other attractions) 18:30, drive to Ostrow Świętokrzyskie (Hotel *** RED) for dinner. (20:00) - go in the direction of Gdansk - the main venue of the
project. When driving in Polish and Ukrainian youth will participate in a multimedia lecture on the
characteristics of selected Polish regions, and in the intervals between them will learn a few Polish
songs.
Day 5 - Tuesday 7.IX.2010 the
In the morning check-in center "Corner Forest After lunch, both groups will take part in cultural
activities - language Kashubian organized at the Institute. After that we will go to Gdansk, where we
know the history of the region and the Polish monument associated with "three crosses" commemorating murdered by the police and the military shipyard in 1970, also through the knowledge of
other important places of the coast - young people will be able to actively shape the guide region.
Prove helpful photographs and films with both friendly groups. After lunch we will go with youth on
the beach, where there will be sports competition: a game of beach football, beach obstacle course
and other games aimed at further integration of young people. After dinner the youth of eight
groups PL + AU, under the patronage of the teachers - will work on presentations (we have four
laptops - (4 groups of PL-AU - processing images from the project other groups to prepare materials and other reports in the local press.
Day 6 - Wednesday 8.IX.2010

Sopot / Gdynia - we know the places connected with Polish history and culture and the region of
Pomerania. (Monte Casino Heroes Street, houses from the turn of the century, Sopot Pier.) There
are planning lunch combined with a quiz and science of sailing songs (shanties). Of course, we
have a guitar with him. Transfer to Gdynia - where young people know the stories of the famous
Polish destroyer ORP Lightning and the most famous Polish sailing ship - Gift of Pomerania. Additional experience from the depths of the seas and oceans provide the participants of the Ukrainian
Polish Youth Exchange - Gdynia Aquarium. Youth will deepen knowledge of Polish history and the
region through participation in educational activities in one of the most important sites for every
Pole -. Westerplatte. (A cemetery guard No 1 and 3, the ruins of the barracks, tank, and unveiled in
1966, a monument to the Defenders of the Coast). Then we will go to Gdansk - Oliwa to learn
about the rich culture and sacred music (Oliwa Cathedral - the famous organ and the annual Festival of Organ Music). It will be a valuable opportunity to see specimens of rare trees and shrubs in
Oliwa Park 2 acres - there also sit down to eat lunch and talk about the originality of the region to
Polish culture and history. After dinner (19:00) will be more workshops EN-AU "history and culture
of the region of Pomerania (fill your job). Then youth will participate in the second part of the traditional dance music Polonaise (mixed couples EN-AU). Youth work cards "Quiz knowledge of Pomerania." After that, the evening bright (young people with their own ideas such as skits, songs, miniproductions - presents each group separately) at the end of the news quiz on cultural diversity of
selected Polish regions and the implementation by couples EN - UA dance Polonaise. Longed
bed ...
Day 7 - Thursday 9.IX.2010 the
After an early breakfast we will go by bus in the direction of Warsaw. By the Polish youth and
Ukraine will take part in a quiz with the whole project. They will cross the Polish - Ukrainian songs
learned during this project, and other integration activities. As the coach will be A-video equipment all will remember the wonderful moments spent on the project Poland (multimedia: videos,
pictures). In Warsaw, PL-UA youth to succeed in the Warsaw Uprising Museum where he will attend the workshop very interesting history. In addition, we intend to make a brief visit to our project
co-financing institutions: NCK, ul. Senators and after it read the charms of Old Town (Royal Castle,
the Zygmunt Column, Barbican, and others. We'll have lunch at the Royal Palace (15:00). At the
dinner and overnight we will go to the hostel Garden Villa (district Mokotow) Dinner 19:00 , followed
by the animation language - by Agnieszka Friday (original idea).
Day 8 - Friday the 10.IX.2010
Continued education program in Warsaw - Baths, the Palace of Culture and Science, other attractions. Eat dinner at the Royal Castle (13:00) - hopefully we will keep you company president.
Around 16:00 - Central Station in Warsaw - the Polish youth leave of their peers in Ukraine, who together with their teachers will embark on a journey back to Kiev. Polish group returned home about
22:00.

