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DLACZEGO TRÓJKĄT WEIMARSKI E.V.? 
 

Dwudziestego ósmego sierpnia 1991 roku ówcześni 

ministrowie spraw zagranicznych Francji, Polski i Nie-

miec powołali do życia trójstronne forum konsultacyjne 

czyli Trójkąt Weimarski. 

 

W 2010 roku grupa zaangażowanych obywateli 

założyła stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V., 

którego celem jest stworzenie społeczno-obywatelskiej 

podbudowy pod realizację wielkiej idei ministrów spraw 

zagranicznych, a tym samym aktywny współudział w 

formowaniu wspólnego społeczeństwa europejskiego. 

 

Liczne polsko-niemiecko-francuskie projekty kulturalne, 

edukacyjne, sportowe albo muzyczne ułatwiają na-

wiązywanie kontaktów i budowanie spójności między 

ludźmi z Francji, Polski i Niemiec. Stowarzyszenie od-

grywa w nich nie tylko rolę podmiotu, lecz ponadto 

stanowi rodzaj platformy kontaktowej dla międzynaro-

dowych przedsięwzięć. Wzmacnianie trójstronnej przy-

jaźni jest przy tym z zasady otwarte na dalsze kraje 

europejskie, a celem nakierowanych międzykulturowo 

akcji i działań jest kompleksowe umacnianie ducha 

europejskości. 
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ORGANIZACJE PARTNERSKIE 
 

Weimarer Dreieck e.V oraz jego organizacje partnerskie 

„Stowarzyszenie Trójkąt Weimarski” w Polsce i 

„Association Triangle de Weimar” we Francji angażują 

się w niemiecko-francusko-polskie porozumienie na 

płaszczyźnie obywatelskiej. Uwzględniając historyczne 

i społeczno-obywatelskie doświadczenia swoich człon-

ków oraz aktualne wydarzenia, Stowarzyszenie wy-

konuje bezinteresowną pracę na rzecz:  

- pokoju i porozumienia między narodami, 

- krzewienia wspólnych wartości europejskich, 

- wolności, różnorodności, solidarności i poszanowania 

dla innych kultur, 

- przyjacielskich, międzykulturowych spotkań między 

ludźmi z Niemiec, Francji i Polski w Europie. 
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CZŁONKOWIE HONOROWI 
 

Honorowymi członkami stowarzyszenia zos-

tali byli ministrowie spraw zagranicznych 

Hans-Dietrich Genscher (2011), Władysław 

Bartoszewski (2014) i Roland Dumas (2018).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „ Trójkąt Weimarski to wspólnota trzech 

krajów, które są ważne dla przyszłości 

Europy, a za moją propozycją spotkania w 

Weimarze stała chęć uświadomienia ludziom, 

że rdzeń tej nowej Europy stanowią te same 

wartości i wielka wspólna kultura europejska, 

do której wszystkie narody wniosły swój 

znaczący wkład”. 

Hans-Dietrich Genscher 
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 „ Trójkąt Weimarski był jedną z 

najmądrzejszych decyzji europejskiej 

polityki. Można nawet powiedzieć, że wyprze-

dził swoją epokę”. 

Władysław Bartoszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 „ ... j'espère que le triangle de Weimar 

continuera de prospérer”. 

Roland Dumas 
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Z LISTÓW GRATULACYJNYCH 

Polska organizacja partnerska „Stowarzyszenie Trójkąt Weimarski” składa gratulacje stowarzyszeniu Weimarer Dreieck 

e.V. z okazji dziesięciolecia działalności. 

 

Stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. jest przykładem tego, że polsko-niemiecko-francuski dialog między ludźmi,  

regionami, miastami i szkołami jest prowadzony na płaszczyźnie społeczeństwa obywatelskiego i ma ogromne 

znaczenie. Jego praca pomaga nam w odkrywaniu społecznych okazji do bliskiej trójstronnej wymiany. Celem Stowa-

rzyszenia jest promowanie ponadgranicznej wymiany między ludźmi w celu budowania przyjaźni i wzmacniania 

spójności Europy. Dziękujemy za liczne projekty, które to umożliwiły. Praca Stowarzyszenia świadczy o kulturowej 

dojrzałości partnerstwa naszych trzech krajów.  

 

Od pięciu lat członkowie i przyjaciele polskiego Stowarzyszenia angażują się w realizaję projektów, które przyczyniają 

się do zrozumienia procesów zachodzących w społeczeństwach i kulturze Niemiec, Polski i Francji. Wspieramy 

inicjatywy, które rozpowszechniają wiedzę o kraju sąsiada i umożliwiają wymianę doświadczeń. 

 

Priorytetem naszej organizacji jest docenienie różnorodności kulturowej i językowej. W naszych trójstronnych projek-

tach chcemy przyznać bardziej poczesne miejsce wielojęzyczności oraz uwrażliwiać młodych ludzi na wielką 

różnorodność językową Europy. 

 

Stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. już od 10 lat przyczynia się do budowania solidarnej, zjednoczonej i kosmopoli-

tycznej Europy. Zarówno jego Zarząd, jak i członkowie budują pomosty i przezwyciężają różnice. Cenimy Państwa 

zaangażowanie i wkład pracy w dziedzinie kultury, a także cieszymy się na naszą dalszą trójstronną współpracę. 

 

 

 

Kontakt: Stowarzyszenie Trójkąt Weimarski * office@trojkatweimarski.org * www.trojkatweimarski.org  

ul. Kleczewska 69, 01-826 Warszawa 
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Francuska organizacja partnerska „Association Triangle de Weimar” składa gratulacje stowarzyszeniu Weimarer Dreieck 

e.V. z okazji dziesięciolecia działalności. 

 

Od chwili założenia stowarzyszenie „Triangle de Weimar” koncentruje swoją działalność na promowaniu idei Trójkąta 

Weimarskiego na terenie Francji, rozwijaniu trójstronnej współpracy, wzmacnianiu wzajemnego zrozumienia oraz pracy 

na rzecz zbliżenia społeczeństw obywatelskich. 

 

Szczególnie dużym zainteresowaniem publiczności cieszył się trójstronny projekt pt. „Piosenki to mosty” dla francus-

kich, niemieckich i polskich dzieci w wieku 9-12 lat. Spotkanie w Amiens zatytułowane „L'avenir de nos pays, c'est l'Eu-

rope / Zukunft unserer Länder - das ist Europa / Przyszłość naszych krajów - to Europa”, w którym wzięły udział trzy 

klasy szkolne z Froissy, Erfurtu i Rabki Zdroju, zakończyło się koncertami w Amiens i w Beauvais. Na koncertach 

wystąpiły dzieci z trzech krajów w towarzystwie artystów Rolfa Zuckowskiego, Jacka Cygana i Christophe'a Schittulli, 

wykonując piosenki w trzech językach. Dzięki takim wspólnym doświadczeniom dzieci nie tylko poznają rówieśników z 

sąsiednich krajów, lecz także przezwyciężają dzielące je granice i mogą poczuć się częścią Europy. 

 

Po tych udanych doświadczeniach francuska organizacja partnerska widzi możliwość przyszłej współpracy i liczy na 

współdziałanie przy realizacji konkretnych projektów z dziedziny kultury, edukacji i gospodarki. Takie projekty powinny 

przede wszystkim służyć porozumieniu i zbliżeniu społeczeństw obywatelskich wszystkich trzech krajów. Naszym or-

ganizacjom partnerskim z Niemiec i Polski oraz innym partnerom proponujemy stworzenie wędrownej wystawy prac 

młodych artystek i artystów (chętnie w formie wirtualnej, do której się tymczasem wszyscy przyzwyczaili) będące kon-

tynuacją tego „Trójkącika Weimarskiego” oraz organizację konferencji na tematy polityczne i gospodarcze.  

 

Cieszymy się na przyszłą współpracę i realizację konkretnych trójstronnych projektów w najbliższych latach.  

 

Kontakt: Association Triangle de Weimar * association@triangle-de-weimar.org * www.triangle-de-weimar.org 

Triangle de Weimar * Association - loi 1901 * 18, rue Balard 75015 Paris 

OD ORGANIZACJI PARTNERSKICH 
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„Nagroda Trójkąta Weimarskiego” za zaangażowanie obywatelskie przyzna-

wana jest od 2012 roku przez Stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. we 

współpracy z burmistrzem miasta Weimar. Nagroda ma na celu promowanie 

kontaktów między młodymi ludźmi z Francji, Polski i Niemiec, a tym samym 

jest okazją do budowania wzajemnego zaufania, uczenia się międzykulturo-

wości, okazywania tolerancji i otwartości. Ponadto prowadzi do dalszego 

zbliżenia ludzi z różnych stron Europy, wzmacniając ich poczucie odpowie-

dzialności za tworzenie pokojowego i sprawiedliwego świata. W corocznym 

konkursie mogą brać udział osoby prywatne, stowarzyszenia oraz instytucje 

realizujące innowacyjne projekty trójstronne, przyczyniając się tym samym 

do utrwalania doświadczenia Trójkąta Weimarskiego w społeczeństwie oby-

watelskim.   

W różnych regionach świata ostatnie dziesięciolecia upłynęły pod znakiem 

wojen i terroru. W takich czasach niezwykle ważne jest przede wszystkim 

dotarcie do młodych ludzi i wspieranie ich w międzykulturowych działaniach, 

rozumieniu znaczenia wolności, demokratycznym myśleniu i działaniu, krea-

tywności oraz orientacji zawodowej. Do tego należy także zachęcanie ich do 

angażowania się w pracę na rzecz pokojowego współistnienia w Europie. 

 

 

 

 

 

 

 

Drewniana statuetka nagrody z 2020 roku dłuta Thomasa Kretschmera. 

NAGRODA TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO 
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LAUREACI NAGRODY TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO 

2012 „Cyrk Trzech Narodów”, Cyrk Dziecięcy i Młodzieżowy Tasifan, Kindervereinigung Weimar e.V.  

 

2013 „Trójstronne letnie warsztaty artystyczne”, Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen e.V. 

 

2014 „Europa 1914-2014 - co dzieci i młodzież wiedzą o swoich sąsiadach? Niemcy, Francja i Polska dziś i 100 lat temu 

- trójnarodowy projekt multimedialny z okazji rocznicy wybuchu I wojny światowej w sierpniu 1914 roku”, stowarzysze-

nie Grand méchant loup | Böser Wolf (Zły wilk) z Berlina 

 

2015 „Trójstronne Spotkanie Młodzieży 2014-2016”, turyński oddział stowarzyszenia Volksbund Deutsche Kriegsgräber-

fürsorge e.V. 

 

2016 „Trójstronne Kolokwium”, wspólne przedsięwzięcie trzech uniwersytetów: 

     Université d'Angers/ Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines/ Département Allemand 

     Universität Vechta/ Department III/ Germanistische Didaktik 

     Uniwersytet Zielonogórski/ Wydział Humanistyczny/ Instytut Filologii Germańskiej 

 

2017 „Aspekty opieki specjalistycznej w Europie w niemieckiej, francuskiej i polskiej ochronie zdrowia i opiece  

zdrowotnej”, EUROPA-DIREKT e.V., Institut für interkulturelle und europäische Studien w Dreźnie  

 

2018 „Trójstronne Spotkanie Chórów Weimar-Amiens-Kraków (2016-2018)”, Studierendenwerk Thüringen  

 

2019 „Trzy kraje, sześć języków, jeden projekt: Trójkąt Weimarski na scenie”, Centre Français de Berlin gGmbH  

 

2020 „Europa powstaje w wyniku spotkań” z projektami: „Wolność i tolerancja w czasach migracji i zagrożenia terro-

rystycznego - co dla nas znaczą?” (2019) i „Peace, dude! Europa, projekt pokojowy - i co poza tym?” (2020); Europäische 

Akademie Otzenhausen gGmbH 
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Stowarzyszeniu Trójkąt Weimarski szczególnie zależy na pracy z dziećmi i 

młodzieżą. Znakomitym przykładem takiej pracy jest trójstronny projekt dzie-

cięcy „TRÓJKACIK WEIMARSKI/ WEIMARER DREIECKCHEN/ PETIT TRIANG-

LE DE WEIMAR” dla dzieci z Polski, Francji i Niemiec w wieku 9-12 lat. 

 

Wspólnie z organizacjami partnerskimi Stowarzyszenie Trójkąt Weimarski 

(Warszawa) i Association Triangle de Weimar (Paryż) zorganizowano już 

kilka takich spotkań. Decydujący wpływ na te spotkania wywarli tacy artyści 

jak Rolf Zuckowski, Jacek Cygan, Pauline Paris czy Christophe Schittulli, 

którzy w nich uczestniczyli. Dzięki udziałowi doświadczonych, wie-

lojęzycznych prelegentów ze wszystkich trzech krajów omawiano na nich 

różne ważne dla Europy tematy, ożywiając rozmowy występami muzyczny-

mi, tańcem/ruchem, teatrem lub pantomimą. 

 

Ten wyjątkowy projekt ma przyczynić się do przezwyciężenia głęboko 

zakorzenionych w świadomości zbiorowej granic, poszerzając horyzonty 

dzieci z trzech krajów europejskich. Niech poznają się i uczą od siebie. 

Dopóki dzieci z różnych krajów spotykające się na płaszczyźnie społeczeń-

stwa obywatelskiego będą nastawione do siebie entuzjastycznie, dopóty 

pozostaną wzorem do naśladowania oraz gwarancją pokojowej Europy i 

dobrych widoków na przyszłość. 

 

Projekt nawiązuje do zainteresowań dzieci i w dostosowany do ich wieku 

sposób uczy samostanowienia i przejmowania odpowiedzialności oraz 

zachęca do angażowania się w działalność społeczną. Dzięki niemu dzieci 

mogą się poczuć częścią Europy. 

TRÓJKĄCIK WEIMARSKI 



11 

 

TRÓJSTRONNY PROJEKT DLA DZIECI 

Do instytucji wspierających należą: Niemiecko-

Francuska Współpraca Młodzieży, Kancelaria Stanu 

Turyngii, Centrum Informacji Europejskiej (EIZ) oraz 

Turyńskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu, 

jak również stowarzyszenie Jugend-Sozialwerk e.V.- 

Bildungscampus Rothleimmühle Nordhausen jako part-

ner kooperacyjny. Koordynatorką projektu ze strony 

Turyngii jest nasza członkini Evelyn Ziegenrücker.  

 

Lista wydarzeń 

 

2014 - Nordhausen /Turyngia: „Mali Europejczycy 

nadciągają...” (Rolf Zuckowski) „Niech piosenki łączą 

nas!”, „Les chansons sont comme des ponts!”, „Lieder, 

die wie Brücken sind” 

 

2015 - Rabka-Zdrój/Małopolska: „Dzieci jednego świata, 

Children of one world, Enfants d'un même monde” 

 

2018 - Amiens i Beauvais/Hauts-de-France: „Przyszłość 

naszych krajów - to Europa”, „L'avenir de nos pays, c'est 

l'Europe”, „Die Zukunft unserer Länder – das ist Europa” 

 

2019 - Nordhausen, Weimar, Suhl /Turyngia : „Razem 

jesteśmy Europą”, „Ensemble, nous sommes l'Europe”, 

„Zusammen sind wir Europa” 
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Od 2011 roku Stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. organizuje regularne spotkania z 

udziałem ekspertów oraz multyplikatorów swojej idei, które są okazją do regularnej 

wymiany doświadczeń - podstawy zrównoważonego rozwoju współpracy transgra-

nicznej. Pezentacje, informacje i rozmowy na temat francusko-niemiecko-polskich 

projektów są źródłem nowych pomysłów, bodźcem do działania oraz okazją do na-

wiązania ważnych kontaktów z przedstawicielami świata polityki, gospodarki, edu-

kacji i kultury. 

 

Przy okazji tych spotkań powstają zbliżające ludzi powiązania sieciowe między przed-

stawicielami społeczeństw Polski, Francji i Niemiec. Liczne kooperacje i projekty 

dowodzą, że wielu Europejczyków od dawna utrzymuje ze sobą kontakty na płasz-

czyźnie społeczeństwa obywatelskiego, prezentacje utwierdzają ich w przekonaniach 

i zachęcają do rozszerzania dotychczasowych działań.  

 

2011 - Weimar 

I spotkanie ekspertów i multyplikatorów w weimarskim Ratuszu; 

„Społeczne i obywatelskie zaangażowanie w krajach Trójkąta Weimarskiego” 

 

2012 - Weimar  

II spotkanie ekspertów i multyplikatorów w weimarskim Ratuszu;  

„Wymiana informacji, pomysłów i doświadczeń dla porozumienia między narodami” 

 

2013 - Erfurt  

III spotkanie ekspertów i multyplikatorów w Sali Barokowej urzędu Kancelarii Stanu 

Kraju Turyngii w Erfurcie;  

„Stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. wspiera, łączy, doradza i rozwija, 

wzmacniając ducha Trójkąta Weimarskiego” 

SYNERGIA  



13 

 

SPOTKAŃ MULTYPLIKATORÓW 

2014 - Erfurt  

IV spotkanie ekspertów i multyplikatorów w Sali Barokowej urzędu Kancelarii Stanu 

Kraju Turyngii w Erfurcie; „Budowanie sieci powiązań w Europie” 

 

2016 - Erfurt  

V spotkanie multyplikatorów stowarzyszenia Weimarer Dreieck e.V. i Centrum Infor-

macji Europejskiej Turyngii w Erfurcie/Kancelaria Stanu Turyngia; „25 lat Trójkąta 

Weimarskiego - perspektywy współpracy między Polską, Francją i Niemcami” 

 

2017 - Berlin  

VI spotkanie multyplikatorów w Berlinie w Przedstawicielstwie Wolnego Państwa 

Turyngii przy rządzie federalnym; „Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego 

podstawą europejskiego społeczeństwa obywatelskiego” 

 

2018 - Hanower  

VII spotkanie multyplikatorów we współpracy z Centrum Informacji Europejskiej w 

Hanowerze: „Inicjatywy obywatelskie Trójkąta Weimarskiego na rzecz pokojowej 

Europy - tworzenie powiązań sieciowych w Europie” 

 

2019 - Garbsen  

VIII spotkanie multyplikatorów stowarzyszenia Weimarer Dreieck e.V. w ratuszu w 

Garbsen; „Trójkąt Weimarski w Europie - formy społecznej i obywatelskiej party-

cypacji” 
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KULTURA PAMIĘCI  
 

Stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. ceni i pielęgnuje 
kulturę pamięci, ponieważ bez niej niemożliwe jest 
pojednanie.  
 
Wybrane działania: 
 
20.11.2012: Deutsches Nationaltheater Weimar: udział 
zaproszonych przedstawicieli stowarzyszenia Weima-
rer Dreieck e.V. w odczycie biograficznym i koncercie 
„ostatniego klezmera Galicji”, duszy Festiwalu Kultury 
Żydowskiej w Krakowie, byłego więźnia Auschwitz, Leo-
polda Kozłowskiego-Kleinmana, prowadzonym przez 
jego biografa, pisarza i członka-założyciela naszego 
stowarzyszenia Jacka Cygana.  
 
11.4.2013: Pałac Ettersburg w Weimarze: udział Wei-
marer Dreieck e.V. w prezentacji książki „Der gefesselte 
Wald - Gedichte aus Buchenwald” (Spętany las – 
wiersze z Buchenwaldu) wydanej pod redakcją Wulfa 
Kirstena i Annette Seemann. Wprowadzenie i słowo 
powitalne wygłosił przewodniczący Stowarzyszenia, 
Dieter Hackmann. 
 
10.12.2013: Paryż, Ambasada Niemiec: Prezentacja 
książki „Der gefesselte Wald” z okazji dziewięćdzie-
siątych urodzin Jorge Sempruna. W uroczystościach 
wzięli udział członkowie zarządu Weimarer Dreieck e.V. 



15 

 

Od 2015: Weimar: uroczyste składanie kwiatów przy pomni-

ku ofiar nalotu na zakłady zbrojeniowe Gustloff-

Rüstungswerke z 9 lutego 1945 r. i ofiar deportacji w wago-

nach kolejowych (zbieg ulic Andersen-Strasse i Kromsdorfer 

Strasse w Weimarze) połączone z oddaniem pamięci pierw-

szemu czarnoskóremu burmistrzowi Francji, bojownikowi 

ruchu oporu, Raphaëlowi Élizé przez członków stowarzysze-

nia Weimarer Dreieck e.V, Bürgerbündnis gegen Rechts 

(BgR), Instytut Kultury Francuskiej w Turyngii, przy wsparciu 

ze strony miasta Weimaru. 

 

4.4.2016: Ambasada Niemiec w Paryżu: Godzina wspomin-

kowa na cześć Floréala Barriera, byłego więźnia, a zarazem 

wieloletniego przewodniczącego Rady Byłych Więźniów KL 

Buchenwald. Wśród gości znaleźli się jego krewni, byli 

więźniowie obozu koncentracyjnego, przedstawiciele 

Association Française Buchenwald Dora et Kommandos 

oraz Międzynarodowego Komitetu Buchenwald Dora i Ko-

manda, sekretarz stanu ds. europejskich we francuskim mi-

nisterstwie spraw zagranicznych Harlem Désir, przewod-

niczący parlamentu Turyngii Christian Carius oraz przewod-

niczący Weimarer Dreieck e.V. Dieter Hackmann.  

 

6.9.2016: koncert i rozmowa biograficzna z Leopoldem Ko-

złowskim-Kleinmanem w Kancelarii Stanu Turyngii w ra-

mach festiwalu „Achava Fespiele”, zainicjowane przez Wei-

marer Dreieck e.V. 
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KULTURA PAMIĘCI 
 

22.3.2017: „Usłyszcie świadków - raport Ocalałych z 

Zagłady”. Wspólna prezentacja płyty CD wydanej przez 

stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. i premiera Tu-

ryngii.  

Płyta zawiera nagrania wywiadów ze świadkami histo-

rii, Bertrandem Herzem (Francja), Leopoldem Ko-

złowskim-Kleinmanem (Polska), Naftalim Fürstem 

(Izrael), Esther Bejarano (Niemcy), Anne Aquenin 

(Polska, Francja) i Evą Pusztai (Węgry) przepro-

wadzonych przez Blankę Weber, dziennikarkę i byłą 

członkinię zarządu Weimarer Dreieck e.V.  

Jako dokument historii współczesnej płyta została 

włączona do Archiwum Urzędu Prezydenta Republiki 

Federalnej Niemiec.  

 

27.11.2017 „Dzieci z Himmlerstadt”:  

Weimar przypomniał o narodowosocjalistycznych 

zbrodniach popełnionych w Zamościu 

Film i rozmowa o zbrodniach popełnionych 75 lat temu 

w Zamościu, który obecnie jest miastem partnerskim 

Weimaru.  

W poniedziałek, 27 listopada, stowarzyszenia Bürger-

bündnis gegen Rechts, Weimarer Dreieck e.V. wraz z 

miejskim wydziałem kultury przypomniały w Weimarze 

o stosunkowo mało znanej zbrodni. Siedemdziesiąt 

pięć lat wcześniej tego właśnie dnia rozpoczęła się 

„Akcja Zamość”. Celem niemieckich okupantów było 
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wysiedlenie całej ludności polskiej z tego podlaskiego mias-

ta i jego pełna germanizacja obejmująca także zmianę na-

zwy na „Himmlerstadt”. „Akcja Zamość” była m.in. począt-

kiem gehenny 45 tysięcy polskich dzieci. Przemocą 

oddzielono je od rodziców i wysłano na długie transporty. 

Wiele zmarło z wycieńczenia, zimna lub trafiło do obozów 

zagłady.  

Dla upamiętnienia tego wydarzenia kino „mon ami” w Wei-

marze pokazało film „Dzieci Himmlerstadt” z 1983 roku. W 

filmie dokonano rekonstrukcji losów ludzkich w oparciu o 

współczesne wypowiedzi świadków historii. Po projekcji 

Andy Faupel poprowadził rozmowę reżyserki Elke Jonigkeit-

Kaminski z publicznością.  

 

13.7.2018 Weimarer Dreieck e.V., Lebenshilfe-Werk Weimar/

Apolda e.V., Biuro Kultury Francuskiej w Turyngii, BgR Wei-

mar, Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora 

pozostawiły trwały ślad, zasadzając drzewko klonowe dla 

Raphaëla Elizé.  

Celem wspólnego projektu tych organizacji „Drzewo dla 

Raphaëla Elizé” było upamiętnienie przy trasie marszu 

śmierci jego osoby i losu, a także losu innych więźniów 

obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie wypędzonych na 

ten marsz. 
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KULTURA PAMIĘCI 
 

27.11.2020: Weimar: Prezentacja broszury o Raphaëlu 

Élizé „Rendez-vous avec l'heure qui blesse” („Spotkanie 

z godziną, która boli”) wydanej przez Weimarer Dreieck 

e.V., Bürgerbündnis gegen Rechts, Instytut Kultury 

Francuskiej w Turyngii przy wsparciu przez miasto Wei-

mar. Przy realizacji projektu pracowali członkowie sto-

warzyszenia dr Johananes Bock, Gisela Hösch, Evelyn 

Ziegenrücker i Thomas Schmidt. Broszura jest dostęp-

na w Centrum Informacji Turyngii, Anger 39, 99084 Er-

furt. Pojedyncze egzemplarze można zamawiać na 

stronie eiz@tsk.thueringen.de. Nauczyciele mogą po-

brać publikację w formie cyfrowej na stronie 

www.thillm.de (pod zakładką Schulportal/Weimarer 

Dreieck) THÜRINGER INSTITUT FÜR LEHRERFORTBIL-

DUNG, LEHRPLANENTWICKLUNG UND MEDIEN  

 

  „  (...) zrozumieć, że bez pamięci niemożliwe jest 

pojednanie”.  

Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Richard von 

Weizsäcker, przemówienie z 8.5.1985 r. z okazji 40 

rocznicy zakończenia II wojny światowej. 
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POZNAĆ SIĘ I UCZYĆ OD SIEBIE 
NAWZAJEM 
 

Wystawa  

 

29.8.-16.9.2011 w Weimarze: Wystawa stowarzyszenia Wei-

marer Dreieck e.V. „Frühling im Herbst / Wiosna jesienią / Le 

printemps en automne. Od polskiego listopada do nie-

mieckiego maja. Europa Narodów 1830-1832” 

 

Literatura i odczyty 

 

W latach 2012-2014 w Bibliotece im. Księżnej Anny Amalii w 

Weimarze odbył się cykl odczytów polskich i francuskich 

autorów zatytułowany „Obcy przyjaciele” zorganizowany 

przez członka naszego Stowarzyszenia dra Lutza Vogla. 

Wśród autorów znaleźli się:  

 

- Wojciech Kuczok (na zdjęciu z lewej), Joanna Bator i Jacek 

Dehnel (2012), 

- David Foenkinos, Hervé Le Tellier, Pascale Hugues (2013),  

- Radek Knapp i Szczepan Twardoch (2014). 

 

Kurs języka polskiego  

 

Od 2013 roku Stowarzyszenie organizuje Kurs kultury i  

języka polskiego, zainicjowany przez Lucynę Festag, konty-

nuowany przez Hannelore Wuntke. 
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BUDOWANIE SIECI POWIĄZAŃ 
 
Członkowie Weimarer Dreieck e.V. regularnie uczestniczą w wydarzeniach organizo-

wanych przez inne instytucje. Wymiana doświadczeń z gośćmi i organizatorami 

dostarcza im ważnych impulsów. Uczestnicząc w rozmowach, stają się inspiracją dla 

innych. Edukacja, historia, kultura pamięci, polityka europejska i kultura to 

najważniejsze tematy, dla których stale rozwijamy sieć powiązań. Poniższy wybór wy-

darzeń przybliża ten aspekt działalności Stowarzyszenia.  

Historia 

 

7-13.4.2013: Erfurt: EUROCLIO: „REFLECTING REMEMBRANCE” - konferencja European 

Association of History Educators. Przewodniczący Weimarer Dreieck e.V. Dieter Hack-

mann wygłosił referat pod tytułem „Experiences of the Weimar Triangle” i wziął udział 

w dyskusji panelowej „Germany and its Neighbours : at the Crossroads of European 

Memory and Remembrance”. 

 

15.-17.11.2013  

Weimarskie Spotkania z Historią pod tematem przewodnim „Biesiada Historyczna”.  

Piąta edycja weimarskiego festiwalu historycznego zajmowała się powszechną histo-

rią jedzenia, kulturą jedzenia i... głodem. Zainteresowanej publiczności zaoferowano 

różnorodny program obejmujący dyskusje panelowe, wykłady i projekty, którym towa-

rzyszyły atrakcje kulinarne i kulturalne. Stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V., 

współpracując z dyrektorką festiwalu Franką Günther, wsparło trójstronny projekt kuli-

narny uczniów szkół hotelarskich. Pracując przez dwa dni, uczniowie z Blois, Koszalina 

i Weimaru przygotowali bufet ze specjałami z krajów Trójkąta Weimarskiego - Francji, 

Polski i Niemiec. Piętnastego listopada wymyślne przysmaki kulinarne zostały krea-

tywnie zaprezentowane w hotelu Russischer Hof. 
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W CAŁEJ EUROPIE 
 
Młodzież – Edukacja – Wyższe uczelnie 

 
1.9.2011, Weimar, Sala Ratuszowa: Dieter Hackmann, 
przewodniczący Stowarzyszenia, przemawia na zgro-
madzeniu plenarnym Europejskiego Parlamentu 
Młodzieży Niemcy e.V. przed około stu przedstawi-
cielami młodzieży z sześciu krajów europejskich.   
 
7/8.5.2012, Bad Berka.  
Udział w konferencji „Z inspiracji Trójkąta Weimar-
skiego” na zaproszenie Ministerstwa Edukacji, Nauki i 
Kultury oraz Turyńskiego Instytutu Kształcenia 
Nauczycieli, Rozwoju Programów Nauczania i Mediów 
(THILLM). Z okazji konferencji zaprezentowano książkę 
„Z inspiracji Trójkąta Weimarskiego, zarys stosunków 
międzynarodowych w edukacji”, w której znalazły się 
m. in. artykuły Dietera Hackmanna i dr Karin Drechsler.  
 
3./ 4. 3.2016, Erfurt  
VII posiedzenie Podkomisji ds. Współpracy Edukacyjnej 
Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. 
Współpracy Regionalnej i Transgranicznej z aktywnym 
udziałem zaproszonych członków zarządu dr Karin 
Drechsler i Dietera Hackmanna, które uświetniło dwud-
ziestą piątą rocznicę podpisania polsko-niemieckiego 
Traktatu o dobrym sąsiedztwie oraz dwudziestą piątą 
rocznicę współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. 
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BUDOWANIE SIECI POWIĄZAŃ 
 

7.-14.7.2019 

„W poszukiwaniu tożsamości – Młodzieżowa Letnia 

Szkoła Krajów Trójkąta Weimarskiego” w Oßmannstedt 

i Weimarze - projekt zrealizowany w kooperacji między 

Akademią Weimar-Jena, Fundacją Klasyki Weimarskiej 

i stowarzyszeniem Weimarer Dreieck e.V. Młodzi ludzie 

z Polski, Francji i Niemiec zajmowali się tematem mi-

gracji i integracji, także w wymiarze historycznym. Wy-

niki warsztatów są dostępne w formie cyfrowej na plat-

formie internetowej www.youpedia.de.  

 

15.4.2019 - DIALOG DLA EUROPY: reanimacja Trójkąta 

Weimarskiego.  

W Forum Kultury Domu Dacheröden w Erfurcie Fun-

dacja na rzecz Wolności im. Friedricha Naumanna zor-

ganizowała spotkanie dyskusyjne poświęcone szan-

som na odrodzenie współpracy Trójkąta Weimarskiego. 

Wszyscy uczestnicy podium z uznaniem mówili o 

mocnej społecznej i obywatelskiej podbudowie 

Trójkąta Weimarskiego. 
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W CAŁEJ EUROPIE 
 

17-19.9.2019 - Uniwersytet Wrocławski: międzynarodowa konferencja naukowa 

pt. „Europejskie relacje kulturowe w ramach Trójkąta Weimarskiego”. Jednym z 

polskich, francuskich i niemieckich prelegentów był przewodniczący stowarzysze-

nia Weimarer Dreieck e.V., Dieter Hackmann, który wygłosił referat pod tytułem 

„Zaangażowanie społeczne i obywatelskie w Polsce, Niemczech i Francji”. Orga-

nizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, Federalny Instytut Kultury i Historii Niemców 

w Europie Wschodniej (Oldenburg), Université Paul-Valéry (Montpellier), Pädago-

gische Hochschule Freiburg. Na zdjęciu po lewej: prof. Marek Hałub (Uniwersytet 

Wrocławski).  

 

Deutsch-Französische Hochschule / Université franco-allemande to zrzeszenie 

200 uniwersytetów z Niemiec i Francji oraz innych krajów oferujących 186 

kierunków studiów, które reprezentują niemal wszystkie dziedziny wiedzy i pro-

wadzą do uzyskania podwójnego dyplomu lub doktoratu. Członek zarządu 

Dorothee Wassener wniosła swoją wiedzę fachową do prac grup roboczych ds. 

podwójnego kształcenia uniwersyteckiego, uczestniczyła w corocznych spotka-

niach uniwersytetów partnerskich oraz w uroczystym wręczaniu nagród nauko-

wych za wybitne rozprawy doktorskie w Hamburgu, Strasburgu i Paryżu.  

 

28.8.2020, Drezno  

Uroczystość 25-lecia stowarzyszenia EUROPA-DIREKT e.V., Instytut Studiów 

Międzykulturowych i Europejskich w Dreźnie. Dieter Hackmann i dr Karin Drechs-

ler jako zaproszeni goście składają gratulacje i biorą udział w spotkaniu na temat 

„Przyszłość spotkań młodzieży w ramach Trójkąta Weimarskiego”. W krótkim 

przemówieniu przewodniczący Weimarer Dreick e.V. wyraża uznanie dla laureata 

Nagrody Trójkąta Weimarskiego 2017 za wzorowe zaangażowanie w sprawy eu-

ropejskie. 
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Kultura 
 
Impulsy na rzecz trójstronnego projektu orkiestrowego szkół muzycznych 
dla młodzieży w Weimarze, Blois i Zamościu: 8.10.2011,Weimar, 28.5.-2.6.13, 
Blois, 3.-8.6.2014, Zamość 
16.4.2016 Uroczysty koncert z okazji piątej rocznicy powstania projektu, 25-
lecia Trójkąta Weimarskiego oraz pięćdziesiątej rocznicy założenia Szkoły 
Muzycznej im. Johanna Nepomuka Hummela w Weimarze. Słowo powitalne 
w imieniu Weimarer Dreieck e.V. wygłosił przewodniczący Dieter Hackmann.  
 
1.10.-30.11.2014 Dwudziesta pierwsza edycja festiwalu Jazzmeile Thüringen 
„Trójkąt Weimarski” 
Dr Karin Drechsler i Dieter Hackmann wzięli udział w koncercie inaugu-
racyjnym pt. „Trójkąt Weimarski - temat przewodni 21 edycji Jazzmeile Thü-
ringen” w pomieszczeniach E-Werk w Weimarze. W ramach programu festi-
walowego przewodniczący Weimarer Dreieck e.V. przedstawił artystom, 
miłośnikom jazzu, sponsorom i innym zainteresowanym działalność 
społeczną i obywatelską Stowarzyszenia oraz wyraził swoje uznanie dla 
współpracy Jazzmeile Thüringen e.V. z muzykami z Francji i Polski.  
 
21.06.2017 „Fête de la Musique” w Gerze  
W czasie festiwalu „Fête de la Musique 2017” w Gerze, który odbył się w ra-
mach „Międzykulturowej Promenady Muzycznej”, szczególny nacisk 
położono na pogłębianie przyjaźni niemiecko-francusko-polskiej w ramach 
Trójkąta Weimarskiego. Wystąpiły zespoły jazzowe z Francji (Les Jazzti-
cots), Polski (Kinga Głyk) i Niemiec (viertelnach7), a także grupa Deep White 
z Austrii. Słowo powitalne w imieniu Weimarer Dreieck e.V. wygłosiła nasza 
członkini Petra Sawadogo.  

BUDOWANIE SIECI POWIĄZAŃ 
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W CAŁEJ EUROPIE 

20.6.2018, Erfurt: Seminarium pt. „Polska od Ą do Ż - co każdy Niemiec o Polsce 

wiedzieć powinien!”  

Z okazji rocznicy podpisania Polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i 

przyjaznej współpracy Weimarer Dreieck e.V. wraz z Centrum Informacji Euro-

pejskiej Turyngii, przy wsparciu THILLM zaprosił zainteresowanych do Erfurtu na 

kształcące i dowcipne wieczorne seminarium poświęcone Polsce.  

Prowadzący dr Erik Malchow, kulturoznawca i badacz stereotypów, przedstawił 

najważniejsze fakty dotyczące Polski oraz aktualne trendy w stosunkach polsko-

niemieckich. Oprócz mini-kursu językowego oraz przeglądu polskiej historii i kultu-

ry, przedmiotem seminarium był także wizerunek Polaków w Niemczech. Dr Mal-

chow sformułował kilka pomocnych wskazówek, jak postępować w kontaktach z 

sąsiadami ze wschodu, aby przezwyciężać wzajemne uprzedzenia i przyczyniać 

się do budowania porozumienia między Polakami i Niemcami.  

 

 

Polityka  

 

Członkowie Weimarer Dreieck e.V. brali udział w licznych imprezach, konsul-

tacjach i dyskusjach, które odbywały się na szczeblu krajowym i federalnym 

zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak i w innych ministerstwach fe-

deralnych oraz w przedstawicielstwach różnych krajów związkowych w Berlinie. 

Spotykali się także z prezydentami Republiki Federalnej Niemiec. Dzięki temu 

mogli zaprezentować zaangażowanie obywatelskie Stowarzyszenia, rozbudować 

sieć kontaktów oraz zainicjować nowe projekty.   

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia byli zapraszani jako prelegenci albo uczestnicy 

dyskusji panelowych przez fundacje i inicjatywy polityczne takie jak 
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BUDOWANIE SIECI POWIĄZAŃ 
 

np. „Café GEDANKEN FREI”; Fundacja im. Friedricha Eber-

ta; Fundacja im. Friedricha Naumanna; Fundacja im. Kon-

rada Adenauera; Pulse of Europe. 

 

Od kilku lat Stowarzyszenie działa w kooperacji z Konsu-

latem Generalnym RFN w Gdańsku, uczestnicząc m.in. w 

imprezach z okazji Dnia Jedności Niemiec, jubileuszach i 

przyjęciach noworocznych. 

 

14.9.2010, przyjęcie Prezydenta RFN dla korpusu dyplo-

matycznego w Weimarze  

 

17.5.2016, Weimar: jednodniowe seminarium „Polska, 

Francja i Niemcy w Trójkącie Weimarskim i Unii Euro-

pejskiej - perspektywy współpracy trójstronnej”. Dyskuto-

wano m.in. takie kwestie jak stan stosunków między 

Polską, Francją i Niemcami. Na początku prof. dr Henri 

Ménudier, prof. dr Dieter Bingen, prof. dr Jan Rydel i Die-

ter Hackmann wygłosili referaty na temat sytuacji we 

Francji przed wyborami prezydenckimi, nowego polskiego 

rządu oraz jego celów w polityce wewnętrznej i zagra-

nicznej. Organizatorzy: Centrum Informacji Europejskiej 

Turyngii i Akademia Rosenhofa e.V.  

 

8.9.2017, na zaproszenie Prezydenta RFN przewod-

niczący Stowarzyszenia wziął udział w Pikniku Obywa-

telskim w Pałacu Bellevue w Berlinie. 
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W CAŁEJ EUROPIE 
 

22.11.2018, przekazanie urzędu Pełnomocnika Republiki 

Federalnej Niemiec ds. Francusko-Niemieckiej 

Współpracy Kulturalnej przez Pierwszego Burmistrza 

Hamburga Premierowi Nadrenii Północnej-Westfalii w 

Przedstawicielstwie Hamburga w Berlinie  

 

22.1.2019, Akwizgran: dwudziestego drugiego stycznia 

2019 roku w Sali Koronacyjnej ratusza w Akwizgranie 

Prezydent Francji Emmanuel Macron i Kanclerz Niemiec 

Angela Merkel podpisali „Traktat o współpracy fran-

cusko-niemieckiej i integracji”, będący uzupełnieniem 

nadal obowiązującego Traktatu Elizejskiego z 1963 roku. 

Na zaproszenie pani kanclerz stowarzyszenie Weimarer 

Dreieck e.V. reprezentowali jego przewodniczący Dieter 

Hackmann, wiceprzewodnicząca dr Karin Drechsler, a 

także Dorothee Wassener, członek zarządu i była szefo-

wa urzędu Pełnomocnika ds. Francusko-Niemieckiej 

Współpracy Kulturalnej 

 

4.11.2019, Weimar: Rozmowy o Europie, „Polska po wy-

borach parlamentarnych” 

 

Wybory w Polsce mają konsekwencje także dla Unii Euro-

pejskiej oraz dla Niemiec jako kraju sąsiadującego. Był to 

wystarczający powód, aby wraz z ekspertami przyjrzeć 

się ich wynikom oraz przeanalizować je i uporządkować, 
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BUDOWANIE SIECI POWIĄZAŃ 
 

zastanawiając się nad ich znaczeniem dla Niemiec i 

Europy. Dlatego też Weimarer Dreieck e.V. wspólnie z 

Fundacją Konrada Adenauera i Instytutem Polskim w 

Lipsku zorganizował pouczający wieczór dyskusyjny pt. 

„Polska po wyborach parlamentarnych” w ramach cyklu 

Rozmów o Europie. 

 

27.2.2020, Weimar: Stowarzyszenie utrzymuje dobre 

stosunki z przedstawicielami Parlamentu Euro-

pejskiego. Manfred Weber i Marion Walsmann, posło-

wie do Parlamentu Europejskiego (EPP) wizytujący Tu-

ryngię zapoznali się z Weimarskim Trójkątem 

Społeczeństw Obywatelskich i przeprowadzili intensyw-

ne rozmowy z członkami zarządu Weimarer Dreieck 

e.V. na temat przyszłości Trójkąta Weimarskiego i 

znaczenia zaangażowania obywatelskiego dla 

spójności społeczeństw Europy. 
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W CAŁEJ EUROPIE 
 

2020 – Władysław Bartoszewski 

 

W dniach 4.8.-2.9.2020 r. w pomieszczeniach weimar-

skiego Ratusza prezentowana była wystawa poświęcona 

dziełu życia Władysława Bartoszewskiego (1922 - 2015): 

Opór - Pamięć - Pojednanie – Dialog kultur. Dzięki wspar-

ciu członkini stowarzyszenia Brity  Mucke do pokazywa-

nej na terenie całych Niemiec wystawy dołączono dwa 

ważne panele „Władysław Bartoszewski i Trójkąt Wei-

marski”. Wystawa powstała we współpracy Inicjatywy im. 

Władysława Bartoszewskiego, Towarzystwa Niemiecko-

Polskiego w Berlinie, Fundacji im. Konrada Adenauera i 

stowarzyszenia Weimarer Dreieck e.V., przy wsparciu 

miasta Weimar. Kurator: dr Marcin Barcz 
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Społeczeństwo obywatelskie: 

 

Kongresy Zrzeszenia Towarzystw Niemiecko-Francuskich w Europie (VDFG) 

i Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l'Europe (FAFA) w 

Colmar 2018 i w Halle nad Soławą 2019: W Colmar przewodniczący stowa-

rzyszenia Weimarer Dreieck e.V. Dieter Hackmann wraz z członkinią Agnès 

Mouterde przedstawili działalność swojej organizacji na jednym z warsz-

tatów. Dorothee Wassener przeprowadziła w Halle warsztaty pt. 

Różnorodność i partycypacja/ Diversité et participation; tworzono i wzmacni-

ano sieć współpracy. 

 

24-27.10.2019 W Homburgu nad Saarą odbyła się 28. doroczna konferencja 

Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich na temat 

„Sąsiedztwo w środku Europy”. Członkowie federalnej organizacji dyskuto-

wali nad perspektywą dalszego rozwoju współpracy z Polską i Francją. W 

dyskusji panelowej na temat „Społeczeństwo obywatelskie i polityka dla Eu-

ropy - czy Trójkąt Weimarski ma przyszłość?”, prowadzonej przez dzienni-

karkę Joannę Stolarek, udział wzięli Stephan Toscani, marszałek Parlamentu 

Kraju Saary, Barbara Michowka, przewodnicząca Stowarzyszenia Francusko-

Polskiego, Gérard Calais, przewodniczący Związku Regionalnego Grand Est 

Franco-Allemand z ramienia FAFA oraz Dieter Hackmann, członek zarządu 

VDFG i przewodniczący Stowarzyszenia Weimarer Dreieck e.V. z ramienia 

VDFG. Weimarer Dreieck e.V. i Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-

Polskich utrzymują wzajemne członkowstwo. Za pośrednictwem Inicjatywy 

im. Władysława Bartoszewskiego nawiązano szczególnie bliską współpracę 

z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Berlinie. 

BUDOWANIE SIECI POWIĄZAŃ 
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 W CAŁEJ EUROPIE 

 

 

Dzięki konsultacjom i rozmowom z Niemiecko-Francuską Współpracą Młodzieży 

oraz Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży udało się rozbudować sieć po-

wiązań i zainicjować trójstronne projekty takie jak Trójkącik Weimarski, którego 

założycielami i opiekunami byli artyści Jacek Cygan, Rolf Zuckowski i Chris Schit-

tulli. 

 

 

Kolejny istotny węzeł tej sieci powstaje w Hamburgu: W rozmowie z konsulem 

generalnym Republiki Francuskiej w Hamburgu w czasie Dnia Otwartych Drzwi 

Konsulatu Generalnego Francji i Instytutu Francuskiego, Dieter Hackmann i 

Dorothee Wassener prezentują Weimarer Dreieck e.V. i badają możliwości 

współpracy. Do wpółpracy przystępują Towarzystwo Niemiecko-Francuskie z 

Cluny i Towarzystwo Niemiecko-Polskie z Hamburga, a także tamtejszy Uniwer-

sytet, różne instytucje kultury i Kancelaria Senatu. Szczególnym partnerem staje 

się nowo powstałe niemiecko-francuskie gimnazjum; Dorothee Wassener udało 

się rozbudować swoje kontakty w hamburskim środowisku politycznym i edu-

kacyjnym, a także z przedstawicielemi francuskiej dyplomacji, podczas ceremonii 

wmurowania kamienia węgielnego pod to gimnazjum jesienią 2020 roku, w której 

uczestniczyli także Ambasador Francji oraz Pierwszy Burmistrz Hamburga. 
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BUDOWANIE SIECI POWIĄZAŃ 
 

Gospodarka: 

 

12-15.09.2013 - Wizyta stowarzyszenia „Baden-Badener 

Unternehmer Gespräche e.V.” w Turyngii. Nadburmistrz 

Weimaru Peter Kleine przyjął gości 13 września. W cza-

sie przyjęcia w ratuszu rozmawiano o Weimarze i 

Trójkącie Weimarskim. Prezes Weimarer Dreieck e.V. 

Dieter Hackmann mógł opowiedzieć o celach i 

zaangażowaniu swojej organizacji oraz przedstawić 

ważne projekty trójstronne realizowane przez przedsta-

wicieli społeczeństw obywatelskich Polski, Francji i 

Niemiec.  

 

30.10.2019 - Rozmowy w Ambasadzie Republiki Fede-

ralnej Niemiec i w Niemiecko-Francuskiej Izbie 

Przemysłowo-Handlowej (AHK) w Paryżu oraz podczas 

Niemiecko-Francuskiego Dnia Kształcenia Zawodo-

wego AHK przyczyniły się do rozbudowy sieci powiązań 

Trójkąta Weimarskiego i były bodźcem do nawiązania 

ewentualnej współpracy w dziedzinie biznesu, ponadto 

przeprowadzono rozmowy z prezesem AHK z Warsza-

wy dr. Larsem Gutheilem i dyrektor Anną Chojnacką z 

Gdańska. 
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W CAŁEJ EUROPIE 
 

Café International/Izba Handlowa w Erfurcie  

Get together - czas na nawiązywanie kontaktów i pry-

watne rozmowy 

 

Otwarta na początku 2019 roku przez prezesa Izby Rze-

mieślniczej w Erfurcie Stefana Lobensteina międzynaro-

dowa kawiarenka Café International „Praktyki biznesowe 

w innych kręgach kulturowych” cieszy się dużą popu-

larnością.  

Zaproszeni do udziału przedstawiciele zarządu i członko-

wie Weimarer Dreieck e.V. od początku z dużym zainte-

resowaniem uczestniczą w spotkaniach i nawiązali tam 

dobre kontakty.  

W Café International porusza się takie tematy jak 

międzykulturowe aspekty rekrutacji wykwalifikowanych 

pracowników i ich integracja na rynku pracy, efekty syner-

gii w międzynarodowych zespołach oraz kultura otwar-

tości w praktyce biznesowej, przede wszystkim jednak 

przedstawia się i dyskutuje przykłady najlepszych prak-

tyk. 
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PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ 
 
Projekty i działania stowarzyszenia Weimarer Dreieck e.V. na 

płaszczyźnie obywatelskiej mają ogromne znaczenie dla budo-

wania spójności Europy. Palące kwestie polityczne w Unii Euro-

pejskiej da się rozwiązać tylko wspólnie, a Trójkąt Weimarski 

może pomóc znaleźć takie rozwiązania. Jedność da się osiągnąć 

wyłącznie w porozumieniu ze społeczeństwem. Dążenie do jed-

ności zostanie zwieńczone powodzeniem, jeżeli ludzie będą prze-

konani, że zjednoczona Europa jest dla nich dobra. 

 

Sukcesy odnoszą nie te kraje, które zamykają swoje granice i od-

gradzają się od świata. O wiele ważniejsza jest otwartość na in-

nych, poznawanie się i uczenie od siebie nawzajem. Dlatego tak 

ważne jest stwarzanie okazji do spotkań. Stowarzyszenie Weima-

rer Dreieck e.V. już od dziesięciu lat przyczynia się do takich 

spotkań z wielkim zaangażowaniem społecznym i obywatelskim, 

umożliwiając i wspierając wspólne przedsięwzięcia np. w zakre-

sie edukacji, kultury, polityki, gospodarki i literatury. 

  

Weimarer Dreieck e.V. oraz jego europejscy partnerzy, a także 

laureaci Nagrody Trójkąta Weimarskiego, jak również trójstronne 

projekty w Niemczech, Francji i Polsce, realizując praktyczne pro-

jekty, w których przedstawiciele społeczeństw obywatelskich 

spotykają się ze sobą i otwarcie rozmawiają, umożliwiają tworze-

nie przyjaznego współistnienia opartego na szacunku i tolerancji. 
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DALEKOWZROCZNE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE DZIAŁANIA 
 
 „ Bliskie kontakty między społeczeństwami obywatelskimi, otwarta wymiana bez lęku oraz ciekawość innych 

doświadczeń i punktów widzenia są najlepszą receptą na przeciwdziałanie nienawiści i niechęci oraz na 

zapewnienie pokoju”,  Thomas Oppermann, mowa laudacyjna, Nagroda Trójkąta Weimarskiego 2018. 

 

 „ Naszą wizją jest tętniące życiem europejskie społeczeństwo obywatelskie, w którym dojrzali obywatele, 

myślący w kategoriach ponadnarodowych, przejmują odpowiedzialność za siebie i wspólnotę, w Europie, która 

identyfikuje się ze swoimi wartościami, jest świadoma swojej modelowej roli w budowaniu pokojowego współistnie-

nia narodów oraz odważnie występuje w roli globalnego gracza”, Akademia Europejska Otzenhausen, laureat nagrody 

Trójkąta Weimarskiego 2020 

 

 

Wierne własnym przekonaniom stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. dąży do wzmacniania trójstronnej współpracy i 

motywowania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do angażowania się w sprawy europejskie. Stowa-

rzyszenie pragnie przyciągać uwagę, budzić zainteresowanie i zachęcać wszystkich do traktowania społecznej i oby-

watelskiej współpracy w Europie jako czegoś oczywistego. Jego celem jest budowanie zaufania do sieci instytucji, 

podmiotów i osób prywatnych oraz stworzenie inspirującej platformy dla regularnej wymiany doświadczeń w zakresie 

zrównoważonej współpracy europejskiej.  

Także w przyszłości stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. będzie dokładać wszelkich sił, aby nadal zacieśniać przy-

jazną współpracę wzdłuż ramion tego trójkąta. 


