
Drodzy Członkowie oraz Przyjaciele GFPS e.V., 

ten rok był bogaty w różnorodne wydarzenia w Stowarzyszeniu GFPS e.V.! Po burzliwych miesiącach 

na początku 2017 roku, podczas których obawialiśmy się braku finansowania naszego Programu 

Stypendialnego oraz niepewna była pomyślność kampanii Crowdfundig dla pierwszego Stypendysty z 

Ukrainy, ostatnie miesiące przyniosły jednak spokój dla naszego Stowarzyszenia.  

Chcemy Was serdecznie zaprosić na spotkanie z okazji zakończenia roku! Będziemy mieć okazję do  

wspólnej kolacji, podczas której opowiemy co wydarzyło się podczas tego roku w GFPS. 

Organizujemy to spotkanie, aby wspólnie odpowiedzieć także na takie pytania jak: co słychać u osób, 

które kiedyś działały aktywnie w GFPS oraz u naszych byłych stypendystów? Kto przeprowadził się za 

granicę? Które projekty GFPS są nadal organizowane, co jest nowego oraz co powinno zostać 

przywrócone? 

Zaplanowany jest ciekawy wieczór z krótkimi prezentacjami, warsztatami i wspólną kolacją. Podczas 

tego spotkania osoby z  różnych pokoleń GFPS oraz z różnych krajów będą mogli się wzajemnie poznać 

oraz porozmawiać ze sobą. Program spotkania jest otwarty na wszelkie propozycje i pomysły: każdy, 

kto ma ochotę coś zorganizować jest pilnie poszukiwany. Szczególnie chcemy zachęcić aktualnych jak i 

byłych Stypendystów do zaprezentowania swoich projektów, przez co można mieć wpływ w 

organizację tego wieczoru. Wspólne śpiewanie, kursy majsterkowania oraz inne tego typu pomysły, 

które służą wymianie kulturalnej, są również mile widziane. Każdy, kto mógłby podzielić się nieznanymi 

dotąd ciekawostkami związanymi z życia GFPS, może nam je chętnie opowiedzieć! 

W gwoli formalności: spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2017 od godziny 17:00 w Berlinie. Na tą okazję 

wynajęliśmy siedzibę organizacji wioślarskiej, gdzie jest sporo miejsca, kominek oraz mamy możliwość 

rozpalenia ogniska.  

Miejsce spotkania:  

Märkischer Wassersport 

Bootshausweg 5 

13599 Berlin 

Szwedzki stół – także tutaj wkład wszelkiego rodzaju jest mile widziany – napoje będą zapewnione. 

Niestety GFPS nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu. Zachęcamy więc zatem, by Członkowie 

w Grupach Lokalnych zaplanowali wspólną podróż. Jeśli chodzi natomiast o nocleg to prosimy 

Berlińczyków o pomoc w postaci udostępnienia miejsc noclegowych w postaci łóżek, kanap czy 



karimat. Koordynacją nad miejscami noclegowych jak i wspólnymi przejazdami zajmuje się Clara Kuper 

(clara.kuper@gfps.org). 

W razie chęci wzięcia udziału, wypełnij proszę formularz zgłoszeniowy 

(http://www.gfps.org/termine/2017/jahresabschlussfeier) do 15.11.2017. W nim możesz również 

zaznaczyć Twój wkład w program, np. w szwedzki stół czy w udostępnieniu miejsca noclegowego. 

Serdecznie dziękujemy! 

Cieszymy się na spotkanie z Tobą w Belinie. 

Wasz Zarząd – Tabea, Johanna, Dimi, Kata, Maryia, Benjamin, Christina i Clara 

http://www.gfps.org/termine/2017/jahresabschlussfeier

