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Matthias Busch, Anna Czechowska, Darius Müller, Beata Rauch, Nikolaus Teichmüller

Wstęp

Rok Polsko-Niemieckiej Sieci na rzecz  
Transnarodowej Partycypacji:  
Wspólne spojrzenie wstecz, wspólnie do przodu

Kiedy w sierpniu 2013 r. zostaje założona „Polsko-Niemiecka Sieć na rzecz Tran-
snarodowej Partycypacji“ z inicjatywy Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum 
Edukacji i Spotkań, oczekiwania są duże. Kontakty między partnerami społeczeństwa  
obywatelskiego w polsko-niemieckim regionie przygranicznym trwają już od dawna. 
Pomysł utrwalenia kooperacji za sprawą wspólnej sieci i podwyższenia jakości własnej 
pracy poprzez wymianę doświadczeń, jest w końcu wynikiem ostatniej dobrej współ-
pracy. Sieć ma stać się organizacją, która w długiej perspektywie poprzez praktyczne 
doradztwo, badania i pracę edukacyjną będzie wspomagać zrastanie się wspólnego 
transnarodowego społeczeństwa w regionie przygranicznym. Punktem wyjścia dla 
sieci był warsztat polsko-niemiecki, w ramach którego aktorzy polsko-niemieckiego 
społeczeństwa obywatelskiego wspólnie pracowali nad różnymi formatami projektów 
i realizowali pomysły projektowe z nowymi partnerami.

Od sierpnia 2013 roku wiele się wydarzyło. Do Sieci dołączyły liczne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, inicjatywy, podmioty edukacyjne i multiplikatorzy. 
Powstały nowe perspektywy, zadania i struktury. Jest to dla nas powód do tego, aby 
poprzez tę publikację zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz na dotychczasową 
pracę. Niniejsza „Dokumentacja projektowa“ poza analizami z udanych projektów 
i badaniami naukowymi na temat stanu polsko-niemieckiego społeczeństwa oby-
watelskiego zawiera materiały i referaty, jakie powstały w ubiegłym roku w ramach 
pracy Sieci. Jej intencją jest stać się impulsem do praktycznej pracy w kontekstach 
międzykulturowych i ukazać perspektywę dla dalszego rozwoju pracy w obrębie Sieci.

Punkt wyjściowy i punkt zaczepienia „Sieci na rzecz Transnarodowej Partycypacji“ 
stanowi polsko-niemiecki region przygraniczny:

Europejskie regiony przygraniczne potrzebują zintegrowanego społeczeństwa oby-
watelskiego, w którym obywatelki i obywatele nie patrzą na Unię Europejską tylko 
w kategoriach abstrakcyjnych ideałów, lecz w życiu społecznym mogą doświadczać 
konkretnego współistnienia w wymiarze transgranicznym. W miarę tego, jak tran-
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sgraniczne „zazębienie“ na wszystkich szczeblach polityki i społeczeństwa staje się 
podstawową „metodą“ UE, transnarodowa partycypacja i zaangażowanie w ramach 
społeczeństwa obywatelskiego stanowią centralne przesłanki rozwoju ekonomicznego, 
społecznego i kulturowego w obszarach przygranicznych. Takiej partycypacji trzeba 
się uczyć i praktykować ją od najwcześniejszych lat, aby była trwała i skuteczna.  
W przyszłości dlatego konieczne będzie wzmacnianie transnarodowych form party-
cypacji, które umożliwią młodym ludziom i osobom dorosłym z różnych sąsiednich 
krajów UE wspólne kształtowanie swojego regionu w dialogu transgranicznym, 
poprzez społeczne zaangażowanie i współdecydowanie w sprawach politycznych.

Mimo licznych inicjatyw brakuje jak dotąd ugruntowanych standardów jakości  
i odpowiedniego zarządzania jakością dla istniejących już projektaów z zakresu 
partycypacji transgranicznej.

Nie postrzegamy przy tym partycypacji tylko w kategoriach politycznych. 

W naszym rozumieniu obejmuje ona wszystkie sprawy związane z życiem doczesnym, 
np. również w odniesieniu do zaangażowania społecznego i świadomości historycznej. 
W literaturze partycypację młodych ludzi w decyzjach politycznych i społecznych na 
szczeblu lokalnym i regionalnym postrzega się jako autentyczną sytuację win-win (por.: 
Partizipation junger Menschen: Wyd.: Jugend für Europa special Band 6). Szczególnie 
na obszarach wiejskich, na których względny dystans do decydentów politycznych 
jak sołtysi, jest większy niż w miastach, decydenci polityczni mogą skorzystać na 
uczestniczeniu ludności w polityce niezależnie od tego, czy chodzi o interesy ludzi 
młodych, czy też ogólnie o sfery partycypacji w ramach społeczeństwa obywatelskiego, 
poprzez to, że z jednej strony mogą łatwo uzyskać obraz aktualnych opinii a z drugiej 
mogą poprosić bezpośrednio pojedyncze osoby o pomoc i wsparcie. Równocześnie 
zarówno młodzież jak i osoby dorosłe, poprzez udział w lokalnym lub regionalnym 
procesie kształtowania, mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju swojego 
świata społecznego, co ponadto najczęściej prowadzi do utożsamiania się z regionalną 
małą ojczyzną i idzie w parze z przejmowaniem za nią odpowiedzialności.

W obszarze po tej i po tamtej stronie Odry dochodzi do tego jeszcze kilka dodatkowych 
wyzwań. W regionach przygranicznych mianowicie często brakuje „zaplecza”. Dlatego 
też w tych regionach w pierwszym rzędzie chodzi o współpracę i partnerstwa. Nie 
powstają one automatycznie, lecz trzeba je organizować i tworzyć w sposób świadomy. 
Konieczne są trwałe struktury uwzględniające interesy młodzieży.

Dodatkowo ten polsko-niemiecki region przygraniczny jest obszarem o słabo rozwi-
niętej strukturze, który boryka się w szczególności z takimi społecznymi wyzwaniami 
jak przemiany demograficzne, odpływ wykwalifikowanej młodzieży i bezrobocie. 
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Bariery językowe, brak wiedzy, niewielkie zainteresowanie i uprzedzenia miejscami 
charakteryzują sposób, w jaki postrzega się europejskich sąsiadów po drugiej stronie 
Odry.

Praca edukacyjna i partycypacja mogą pomóc w rozwijaniu struktur obszarów wiej-
skich, krzewieniu świadomości europejskiej i przyczynianiu się do demokratyzacji 
europejskiej opinii publicznej. Liczne inicjatywy i organizacje już od dawna starają 
się w tym duchu wspierać żywe społeczeństwo obywatelskie w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym w takich dziedzinach, jak kultura, społeczeństwo, polityka lub 
sport. Analiza bieżących aktywności, jak zostały one przedstawione przez Nikolausa 
Teichmüllera w niniejszej publikacji, pokazuje jednak, że w równym stopniu brakuje 
wspólnych standardów jakości dla transnarodowej działalności w zakresie edukacji  
i partycypacji co do transferu wiedzy i doświadczeń w ramach określonych struktur. 
Wiele pomysłów projektowych kończy się bez zabezpieczenia uzyskanych wyników.  
W takiej sytuacji nie może być mowy o trwałości, efektywności i zabezpieczeniu 
jakości.

Aby wspierać integrację europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniać 
transnarodowe inicjatywy w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, w sierp-
niu 2013 roku różne organizacje, niezależne podmioty, szkoły, miasta i powiaty 
połączyły się w „Polsko-Niemieckiej Sieci na rzecz Transnarodowej Partycypacji“. 
Lista partnerów, którzy przystąpili do Sieci w ciągu jednego roku jej działalności, 
znajduje się na końcu publikacji. Naukową opiekę nad tym przedsięwzięciem rozto-
czyły uniwersytety z Niemiec i z Polski (Uniwersytet w Hamburgu i Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Naukowa Rada Doradcza, do której należą 
doświadczeni badacze i eksperci z różnych uczelni i instytucji.

Praca Sieci skupia się przy tym na czterech aspektach jak wymiana praktyczna, praca 
edukacyjna, doradztwo polityczne i badania:

W ramach wymiany praktycznej póki co odbyło się kilka spotkań sieciowych i 
trzy Konferencje. Pojedyncze imprezy zajmowały się odrębnymi zagadnieniami.  
W każdej konferencji wzięło udział od 30 do 40 aktorów polsko-niemieckiego regionu 
przygranicznego.

W centrum uwagi podczas inauguracyjnej imprezy w dniu 21 lutego 2014 roku znalazło 
się przedstawienie Sieci i uzgodnienie wspólnych zamierzeń. Poza zaprezentowaniem 
poszczególnych zagadnień tematycznych pracy Sieci, merytoryczny punkt ciężkości 
stanowiło zbliżenie do transnarodowego społeczeństwa na obszarach wiejskich. Referat 
Nikolausa Teichmüllera poświęcony temu zagadnieniu znajduje się w suplemencie.
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Druga Konferencja Sieciowa, która odbyła się w dniu 11 lipca 2014 roku, podjęła 
jako temat różnice i podobieństwa w polskiej i niemieckiej edukacji obywatelskiej. 
Konferencję otworzyła pani dr Kamila Schöll-Mazurek z Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina referatem pod tytułem „Czego możemy się nauczyć od Polski“. Dyskusja 
panelowa między panią profesor Hanną Solarczyk-Szewc (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu) i panem profesorem Tilmanem Grammes (Uniwersytet  
w Hamburgu) umożliwiła uczestnikom konferencji bardzo ciekawy wgląd i wyjaśniła, 
jak podobne są polska i niemiecka edukacja obywatelska w swoich dydaktycznych 
kierunkach. Bezpośrednio po konferencji po raz pierwszy zebrała się Naukowa Rada 
Doradcza.

Trzecia konferencja w dniu 23 września 2014 roku zajmowała się rozwojem społe-
czeństwa obywatelskiego i projektami międzypokoleniowymi na obszarach wiejskich. 
Tym razem w charakterze referentów zaproszono przede wszystkim praktyków  
z tej dziedziny. Pan Przemysław Fenrych (patrz jego artykuł w niniejszej publikacji) 
umożlił wejrzenie w pracę Europejskiej Akademii Sołtysa. Katja Stephan z Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Poczdamie wyjaśniła z niemieckiej perspektywy, jaką wiedzę 
dostarczyły dotychczasowe badania nad rozwojem społeczeństwa obywatelskiego  
i jakie są jeszcze problemy. Następnie Dirk Budach z Berlińsko-Brandenburskiego 
Związku Młodzieży Wiejskiej zaprezentował praktyczną pracę stowarzyszenia koope-
rującego dla Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. Daniel 
Wunderer zdał relację z międzypokoleniowego projektu placówki kształceniowej 
w Krzyżowej a Beata Rauch wprowadziła uczestników w pracę polsko-niemieckiej 
firmy uczniowskiej, która od dwóch lat w Trebnitz prowadzi kawiarnię uczniowską.

Wszystkie trzy Konferencje Sieciowe zostały przez uczestników uznane za solidnie 
przygotowane pod względem merytorycznym i ważne dla dialogu transnarodowego. 
Na najbliższe dwa lata zaplanowano co najmniej cztery kolejne konferencje. Dłu-
gofalowym celem wymiany specjalistycznej i transferu wiedzy są wspólny rozwój i 
ustanowienie kryteriów jakościowych dla transgranicznych inicjatyw partycypacyjnych.

Ponadto w ubiegłym roku, Sieć stworzyła stronę internetową, która partnerom  
i zainteresowanym obywatelkom i obywatelom prezentuje informacje o aktualnych 
projektach i kulisy transnarodowej partycypacji oraz pracę Sieci (patrz www.partici-
pation-transnational.eu). Kwartalny Newsletter informuje dodatkowo o aktualnych 
wydarzeniach (patrz suplement) i jest jak dotychczas pobierany przed sporą liczbę 
organizacji i osób indywidualnych. Tworzone są wewnętrzne serwisy dla partnerów 
sieciowych jak dostępna online baza danych.

W ramach kolejnego kamienia milowego, z końcem stycznia 2015 roku zostanie 
otwarte Centrum Dokumentacyjne Transnarodowej Partycypacji w pomieszczeniach 
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Sowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. Centrum Dokumen-
tacyjne będzie archiwizować zarówno literaturę naukową poświęconą określonym 
zagadnieniom, jak i sprawozdania i materiały na temat aktualnych i zrealizowanych 
projektów transnarodowej partycypacji. Zostanie ono udostępnione partnerom sie-
ciowym, badaczom i zainteresowanym specjalistom.

We współpracy z Naukową Radą Doradczą, która zgromadziła się w 2014 roku na 
swoim posiedzeniu założycielskim, został również opracowany profil badawczy Sieci. 
Cel stanowi zebranie danych jakościowych na temat dostępnych transgranicznych 
doświadczeń z zakresu partycypacji oraz modeli „Best-Practice“ poprzez towarzyszące 
im badanie ewaluacyjne oraz naukowe ustanowienie standardów jakościowych dla 
transnarodowych działań partycypacyjnych. Jak dotąd udało się zainicjować pracę 
magisterską poświęconą mapom poznawczym i wyobrażeniom dotyczącym tran-
snarodowego regionu przygranicznego u uczniów szkół podstawowych, i badania 
prowadzone w ramach doktoratu na temat rozwoju szkół transnarodowych w ramach 
pracy Sieci. W roku 2015 seminarium badawcze ze studentami z uniwersytetów  
w Hamburgu, Poznaniu i Toruniu zainicjuje szereg projektów badawczych dla 
studentów, w ramach których ewaluowane będą poszczególne projekty edukacji 
interkulturowej w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.

Już w pierwszym roku działalności Sieci, przy wsparciu licznych podmiotów wspie-
rających, udało się przeprowadzić kilka działań z zakresu edukacji i doradztwa. 
Opracowana została koncepcja rozwoju szkół transnarodowych. W jej pierwszej fazie 
od grudnia 2014 do grudnia 2016 roku cztery niemieckie i cztery polskie szkoły uzy-
skają opiekę w ramach wewnątrzszkolnego procesu rozwoju, który ma doprowadzić 
je do uzyskania certyfikatu „Szkoła Translimes“. Szkoły Translimes wyróżniają się 
specyficznym transnarodowym profilem oraz udziałem w sieci działającej w regionie 
przygranicznym.

Sieć wspierała i wspomagała naukowo istniejący już od czterech lat projekt pozaszkolny 
„Odrzańska Rada Młodzieży“, w którym młodzież z Polski i Niemiec prowadzi tran-
snarodowy parlament młodzieżowy i angażuje się na rzecz uwzględniania w regionie 
przygranicznym tematów istotnych dla młodzieży mając na uwadze cel polegający 
na stworzeniu w regionie trwałych struktur partycypacyjnych. Poza tym został osta-
tecznie opracowany program doskonalenia sołtysów, w ramach którego członkowie 
zarządów gmin po obydwóch stronach granicy będą szkoleni w zakresie wspierania 
partycypacji i uzyskają wsparcie przy realizacji projektów służących wzmocnieniu 
społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich.

Podsumowując, „Polsko-Niemiecka Sieć na rzecz Transnarodowej Partycypacji“ ma 
za sobą ogólnie bardzo udany pierwszy rok działalności. Wraz z końcem finanso-
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wania w październiku 2014 roku i zmianami strukturalnymi zostały przygotowane 
fundamenty pod dalszą długoterminową działalność pod nową nazwą „Europejskie 
Centrum Transnarodowej Partycypacji“.

Wszystkim partnerom, którzy w poprzednich miesiącach poprzez aktywne wsparcie 
i gotowość do współpracy w pełnym zaufaniu umożliwili Sieci odniesienie tego suk-
cesu i którzy wspólnie będą tę pracę kontynuować w nowym „Europejskim Centrum 
Transnarodowej Partycypacji“, przekazujemy nasze gorące podziękowania.

Na koniec członkowie Sieci pragną podziękować tym podmiotom, które wspierały ją 
finansowo. Sieć została wsparta finansowo przez Euroregion Pro Europa Viadrina 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Bran-
denburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu 
Pro Europa Viadrina. Warsztat polsko-niemiecki został wsparty finansowo przez 
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Krótki opis referatów

Nikolaus Teichmüller w swoim artykule „Społeczeństwo obywatelskie na obszarach 
wiejskich w polsko-niemieckim regionie przygranicznym: stan, szanse, perspektywy“ 
charakteryzuje dzisiejszych aktorów społeczeństwa obywatelskiego w polsko-niemiec-
kim regionie przygranicznym. Poprzez porównanie struktur stowarzyszeń pomiędzy 
niemieckim i polskim powiatem w regionie Odry wypracowuje założenia dla rozwoju 
transnarodowego społeczeństwa obywatelskiego.

Przemysław Fenrych w swojej rozprawie „Europejska Akademia Sołtysa – Transgra-
niczny program dla liderów wiejskich“ objaśnia pracę Europejskiej Akademii Sołtysa 
i ukazuje, jak różnorodne może być zaangażowanie w ramach społeczeństwa obywa-
telskiego na obszarach wiejskich, w tym także na płaszczyźnie kształcenia dorosłych.

O projekcie, który w sposób aktywny niweluje barierę językową między Niemcami 
i Polską, informują Katrin Becker i Angela Fleischer-Wetzel w artykule „Doświadczyć 
języka sąsiada we Frankfurcie nad Odrą / Słubicach – na drodze do wspólnego regionu“.

Realizację lokalnych partnerstw w polskich małych miasteczkach dokumentują 
Dorota Stronkowska i Karol Duer w swoim opracowaniu „Małych miasteczek portret 
własny - lokalne partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności“.

Wgląd w działania prowadzone na obszarach wiejskich wschodniej Brandenburgii 



13

umożliwia Grit Körmer za sprawą swojego artykułu „Zaangażowanie dla życia na 
obszarze wiejskim - przykład niemiecki“.

To, jak wieś może samodzielnie się rozwijać i kształtować, opisuje ostatnie opra-
cowanie Nikolausa Teichmüllera „Rozwijać i kształtować społeczeństwo wiejskie 
- Praktyczne przykłady zaangażowania w ramach społeczeństwa obywatelskiego“. 
W opisie projektu „Bohaterowie wioski“ pokazane jest, co dzieje się, gdy spotyka 
się wioska i wspólnie wypracowuje cele.
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Nikolaus Teichmüller

Społeczeństwo obywatelskie na obszarach 
wiejskich w polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym: stan, szanse, perspektywy

1. Wstęp

Mimo, że od wielu lat czynione są usilne starania w sferze strukturalnej jak i mię-
dzykulturowej, aby Odra nie była przez ludność kojarzona z przebiegiem granicy, 
to nadal pozostaje ona obecna i utrudnia kontakty po obydwu stronach. Jak można 
odnotować, wzajemne zainteresowanie w pierwszym rzędzie ogranicza się do wy-
miany materialnej (sprawy zawodowe, kształcenie, wymiana towarowa). Natomiast 
jeśli chodzi o spotkania młodzieży, to można stwierdzić, że większość osób uczest-
niczących w spotkaniach poza wyżej wymienionymi czynnikami nie ma żadnych 
innych skojarzeń związanych z drugą stroną granicy. Prawdziwa likwidacja granic, 
która przyczyniłaby się do rzeczywistego zwiększenia zasięgu poruszania się ludności, 
wymaga więc kontaktu międzykulturowego, do czego motywują zainteresowania  
i treści. Tej jakże znanej i chętnie przedstawianej negatywnej opinii na temat po-
granicza polsko-niemieckiego przeczy wiele zdarzeń, które pokazują, że coś jednak 
dzieje się w regionie. Istnieje wiele różnorodnych kooperacji, wspólnych projektów  
i imprez, w trakcie których w różnych miejscowościach po obu stronach granicy mogą 
się ze sobą spotykać ludzie, silnie zbliżając się do siebie poprzez osobiste kontakty. 
W ciągu ostatnich dwunastu lat podjęto wiele ważnych kroków zmierzających do 
wspólnego kształtowania regionu przygranicznego i można dostrzec liczne obszary, 
na których powstały struktury transgraniczne (por. Busch/Teichmüller 2013). Trendy 
te napawają optymizmem i pozwalają nam z ciekawością przyglądać się przyszłym 
szansom rozwoju transnarodowego społeczeństwa obywatelskiego w polsko-niemiec-
kim regionie przygranicznym.

Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego niełatwo zdefiniować ze 
względu na jego różne oblicza. Przez społeczeństwo obywatelskie zazwyczaj rozumie 
się różnorodność grup społecznych, inicjatyw i ruchów, które w dużej mierze działają 
niezależnie od instytucji państwowych, partyjnych czy też prywatnych podmiotów 
gospodarczych, a ich podstawę stanowi dobrowolna przynależność (por. Riechers 
2005, s. 15 i n.). Jeśli do tego rodzaju przedsięwzięć dochodzi aspekt transnarodowy, to 
sytuacja staje się jeszcze bardziej niejasna. Próba przedstawienia status quo kooperacji 
transnarodowych w regionach przygranicznych wydaje się trudna, jeśli na ich tle ma 
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zostać zobrazowany stan rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w regionie przygra-
nicznym. Niełatwo bowiem jednoznacznie zdefiniować zaangażowanie w ramach 
społeczeństwa obywatelskiego. Amerykański filozof Benjamin Barber w kontekście 
swojej Strong Democracy mówi o najróżniejszych formach zaangażowania społecznego 
(por. Barber 2003), które objawiają się na różnych płaszczyznach. Do tego dochodzi 
fakt, że tożsamość poszczególnych osób, która współkształtuje to zaangażowanie, nie 
daje się ująć jako stan finalny, lecz ze względu na interakcję z innymi ulega ciągłym 
przemianom (por. Schönwald 2012, s. 46), a dodatkowo zmienia się stale w wyniku 
transgranicznej aktywności poszczególnych aktorów (Sonntag 2013, s. 18). Jasne zatem 
jest, że aktualna analiza występujących form zaangażowania w ramach społeczeństwa 
obywatelskiego jest siłą rzeczy niekompletna. Nie da się zatem ukazać tutaj szerokiego 
spektrum polsko-niemieckiego regionu przygranicznego wraz z całokształtem działa-
jących na jego terenie stowarzyszeń. Niniejsza analiza stanu aktualnego opisuje raczej 
w sposób ukierunkowany powiązania transgraniczne i możliwości dla dodatkowych 
kooperacji. 

Krótkie spojrzenie na aktualną literaturę badawczą zajmującą się transnarodowym 
zaangażowaniem w ramach społeczeństwa obywatelskiego pokazuje, że społeczeń-
stwo obywatelskie obejmuje najróżniejsze dziedziny, od pól aktywności socjalnej, 
historycznej, kulturalnej, politycznej aż po gospodarkę, które w ramach instytucjo-
nalnych określonych dla każdej obywatelki i obywatela danego społeczeństwa, ulegają 
ciągłym zmianom. Na płaszczyźnie transnarodowej wymienia się takie dziedziny jak 
międzynarodowa partycypacja na szczeblu UE, działania interkulturowe niezależne od 
występujących granic oraz właśnie regiony przygraniczne jako konkretne pole działania 
dla społeczeństwa obywatelskiego nieograniczonego przez granice lub takiego, które 
te granice aktywnie kształtuje. Na płaszczyźnie narodowej zaangażowanie w ramach 
społeczeństwa obywatelskiego ukazuje się przede wszystkim w formie wolontariatu. 
Wydaje się więc zrozumiałe, że w kontekście transgranicznej działalności stowarzy-
szeń i organizacji pozarządowych należy przyjrzeć się obecnym lub potencjalnym 
kooperacjom i wspólnym działaniom. 

Cóż zatem wiemy o polsko-niemieckim społeczeństwie obywatelskim? Jakie występują 
inicjatywy? Jakie wyniki badań są dostępne? 

W tym celu najpierw należy spojrzeć na aktualną literaturę badawczą, aby zidentyfi-
kować zakresy zainteresowań naukowych i ukazać dezyderaty badawcze. Następnie 
wyniki rekonesansu krajobrazu stowarzyszeń zostaną zaprezentowane po stronie 
niemieckiej w powiecie Märkisch Oderland, a po stronie polskiej w województwie 
lubuskim. Warto dokonać porównania, jako że obydwa powiaty graniczą ze sobą 
i cechują je porównywalne powierzchnie, problemy i struktura. Chodzi o ukazanie, 
jakie transnarodowe kooperacje występują jak dotąd w tym polsko-niemieckim regionie 
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przygranicznym. W kolejnym etapie należy rozważyć, na ile aktorzy społeczeństwa 
obywatelskiego wykorzystują istniejące już w regionie przygranicznym szanse oraz 
jakie dodatkowe szanse jeszcze występują.

2. Transnarodowe zaangażowanie w ramach społeczeństwa obywatelskiego  

 w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Polsko-niemiecki region przygraniczny poza wielorako opisywanymi problemami 
i barierami (por. Bußmann 2005; Scott 2007; Koff 2007) cechuje szeroki krajobraz 
współpracy różnych aktorów społeczeństwa obywatelskiego. Poza tym występuje 
jeszcze wiele obszarów o niewykorzystanym potencjale. W uzasadnieniu projektu 
badawczego z roku 1999 znajduje się następująca konstatacja: 

Kształcenie obywatelskie młodzieży w rozumieniu starej Republiki Federalnej jest we wschod-
nich Niemczech ... procesem nowym. Konkurencja pomiędzy nowymi i rozwijającymi się  
w trudnych warunkach instytucjami kształcenia obywatelskiego młodzieży jak dotąd unie-
możliwiała wspólną krytyczną analizę warunków, w których pracują, ich założeń, metod  
i kwalifikacji (Dorgeloh/Höck/Waldmann 2003, s. 6).

Wydaje się, że to właśnie na płaszczyźnie stowarzyszeń ciągle jeszcze obecne są 
granice. Zauważalne jest przy tym, że uwarunkowania instytucjonalne i prawne 
mają tu jedynie niewielkie znaczenie i że najczęściej to „granica w głowie” aktorów 
powoduje, że niemożliwe jest zwrócenie wzroku na drugą stronę Odry. Granica jako 
strefa podziałów wrzynająca się w życiową przestrzeń najwyraźniej nadal tu istnieje.

2.1 Kierunki badania: miasto a wieś

Jeśli przyjrzeć się stanowi badań nad projektami partycypacji narodowej, to ukazuje 
się kilka rzeczy: po pierwsze pojęcie partycypacji w ostatnich latach coraz bardziej 
przyciągało uwagę badaczy. Można to stwierdzić na podstawie dużej liczby publikacji, 
które powstały właśnie w ostatnich latach i zajmują się tym zagadnieniem głównie 
teoretycznie, ale po części także praktycznie (Boje/Potucek 2011; Brocke/Karsten 
2007; Friedrich 2011; Hafeneger/Jansen/Niebling 2005; Krüger 2008; Münch 2006; 
Widmaier/Nonnenmacher 2011). Dochodzą do tego jeszcze tytuły, które zajmują 
się w sposób szczególny możliwościami partycypacji w kontekście Unii Europejskiej  
i na szczeblu międzynarodowym (Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przy-
granicznych (AEBR) 2008; Lafleur/Mariniello 2009; Moro 2009). Opracowania 
te wyróżniają się tym, że w większości zakładają one konieczność transnarodowych 
projektów partycypacyjnych, jednakże zasadniczo brakuje jeszcze przemyśleń na temat 
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realizacji takich projektów. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych 
(2008) podkreśla przykładowo, jak ważne dla współpracy transgranicznej są wola 
polityczna i zaangażowanie aktywnych osób na wszystkich szczeblach (por. tamże, 
s. 60). Następnie stwierdza się:

Trwałe postępy we współpracy transgranicznej wymagają stałych i „wiążących“ struktur 
transgranicznych. Doświadczenie pokazuje, że najpierw przychodzi kooperacja a za nią idą 
struktury, zazwyczaj poprzez stopniowe przejmowanie i demonstrowanie pragmatycznych 
rozwiązań dla licznych problemów prawnych, administracyjnych i politycznych (tamże, s. 64).

Wniosek ten można co prawda w dużym stopniu przenieść na projekty partycypacyjne 
i kooperacje pozapaństwowe, jednak nie są one bezpośrednio wymieniane. 

Jako cechy charakterystyczne udanych projektów kooperacyjnych wymienia się 
dwanaście atrybutów. Udane projekty kooperacyjne powinny być siłą rzeczy innowa-
cyjne, kompleksowe, demokratyczne, wyważone, wiążące, wspierane, adaptacyjne, 
wspólnotowe, trwałe, istotne, niezależne i zewaluowane (por. Brocke/Karsten 2007, 
s. 30). W tym zakresie polsko-niemiecki region przygraniczny powinien nadal ko-
rzystać z doświadczeń innych regionów przygranicznych, a długofalowo powinien 
pracować nad sformułowaniem uzasadnionych naukowo kryteriów jakościowych 
dla projektów transgranicznych.

Po drugie dostępny jest obszerny katalog literatury, który przedstawia aspekty te-
orii społeczeństw oraz aspekty historyczne warunków współpracy transnarodowej 
(Association of European Border Regions 2008; Bellamy/Castiglione/Shaw 2009; 
Gaventa/Tandon 2010; Kaiser/Starie 2005; Kriele/Lesse/Richter 2005; Lambertz 
2010; Petrat/Kindervater/Boehnke 2009; Rumford 2009; Splichal 2012; Weitzel 
et al. 2009). Jednakże da się w nim zauważyć, że większość tekstów teoretycznych, 
w dużej części tekstów normatywnych, w niewielkim stopniu odnosi się do badań 
empirycznych, czy też konkretnej ilościowej bądź jakościowej ewaluacji projektów 
lub kooperacji. Może to wynikać głównie z ograniczonych możliwości badawczych. 
Szczególnie w odniesieniu do Niemiec wschodnich i ich regionów przygranicznych 
dostępnych jest niewiele opracowań empirycznych (Barthel 2010; Dorgeloh/Höck/
Waldmann 2003; Gensicke et al., 2009), a żadne z nich nie zajmuje się bezpośrednio 
aspektami transnarodowymi. 

Po trzecie akurat badanie partycypacji i projektów polsko-niemieckich może orien-
tować się według innych obszarów. Jako przykład, jak mogłoby wyglądać teore-
tyczne i praktyczne zajmowanie się makroregionami i regionami przygranicznymi 
oraz specyficznymi warunkami projektów i kooperacji, można wymienić obszerne 
opracowanie projektów transnarodowych i kooperacji, zarówno prywatnych jak 
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i państwowych, w regionie Saar-Lor-Lux (Bogner/Leber 2012; Cave/Fehlen/Gen-
gler 2006; Mattar 1983; odnoszące się szczególnie do projektów partycypacyjnych 
dla młodzieży, patrz: Gengler 2008; Raich 1995). Inny przykład stanowi literatura 
o transnarodowej kooperacji szkół wyższych, która z jednej strony jest dobrze uza-
sadniona teoretycznie, a z drugiej konkretnie zwraca uwagę na wiele jednostkowych 
problemów współpracy transnarodowej (Duda/Wojciechowski 2005; Beck 2006; 
Beerkes 2005).

Po czwarte, należy rzucić okiem na podręczniki metodyczne z zakresu pracy projekto-
wej w kontekście partycypacji młodzieży (Allemann-Ghionda 2013; Riekmann 2011; 
Stange/Meinhold-Henschel/Schack 2008). Szczególnie tutaj ważne jest uzupełnienie 
istniejącego już katalogu metod o wyniki badań empirycznych projektów transnaro-
dowych. Należy tu uwzględnić także aspekt uczenia interkulturowego oraz procesy 
transkulturowe, które też mieszczą się w tym zakresie tematycznym (Schönwald 
2012; Herrmann/Risse/Brewer 2004; Levitt 2001; Sonntag 2013).

Po piąte od dawna toczy się dyskurs o granicy i obszarach przygranicznych jako 
zjawisku przestrzennym, geograficznym i politycznym, również w odniesieniu do 
współpracy transgranicznej, w szczególności po zniesieniu granic w UE (Anghel et 
al. 2008; Berenzin/Schain 2003; Bußmann 2005; Koff 2007; Schultz/Nothnagle 
1996; Zillmer 2005).

Szczególnie w kontekście granicy polsko-niemieckiej większość publikacji odnosi się do 
miast granicznych i do form współpracy posiadających długie tradycje lub też do nadal 
występujących deficytów we współpracy, których przyczyny mają naturę historyczną 
lub strukturalną (Becker 2005; SRL 2003). Na obszarach wiejskich są to jak dotąd 
głównie rozważania teoretyczne, które ukazują konieczność dokładniejszej analizy. 

Podsumowując można odnotować: Badanie partycypacji, zaangażowania w ramach 
społeczeństwa obywatelskiego i kooperacji transnarodowych stanowi szerokie pole 
z wieloma koncepcjami interdyscyplinarnymi i próbami porównywania różnych kra-
jów i form. Równocześnie jednak jest ono stosunkowo nieprecyzyjne pod względem 
terminologicznym, bądź też każdy autor od nowa określa terminologię, co utrudnia 
możliwość konkretnego porównania na bazie ustalonych definicji. Przede wszyst-
kim dyskurs o europejskim społeczeństwie obywatelskim ma ponadto silne cechy 
normatywne. Jak do tej pory w znacznym stopniu brakuje przykładów europejskiego 
zaangażowania w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

Jeśli skupić się na regionach przygranicznych, to uderza fakt, że badane są głównie 
miasta graniczne. Obszar wiejski i występujące na nim możliwości partycypacji do 
tej pory były w zasadzie pomijane. Pozytywny przykład obszernego spojrzenia na 
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polsko-niemiecką pracę w ramach społeczeństwa obywatelskiego stanowi dajmy na to 
zbiór esejów takich autorów, jak Riechers, Schröter i Kerski (2005), w którym poza 
analizami i omówieniami można znaleźć także autoportrety polsko-niemieckich 
aktorów społeczeństwa obywatelskiego.

2.2 Stowarzyszenia, organizacje i inicjatywy w polsko-niemieckim  

 regionie przygranicznym

W celu wytyczenia pola analizy, wybrano dwa graniczące ze sobą powiaty o po-
równywalnej strukturze. Bezsprzecznie można tu wyznaczyć trzy obszary: (1) sto-
warzyszenia, organizacje i inicjatywy, które pracują ewidentnie w obszarze polsko-
-niemieckim i konkretnie angażują się na rzecz integracji regionu przygranicznego; 
(2) stowarzyszenia, organizacje i inicjatywy, które dotąd były ulokowane jedynie na 
szczeblu narodowym, których pola aktywności umożliwiałyby jednak kooperacje 
transnarodowe lub z których mogłyby one odnosić korzyści; oraz (3) stowarzysze-
nia ukierunkowane na państwo narodowe, dla których kooperacje transnarodowe 
zasadniczo nie są żadną opcją.

2.2.1 Celowo „Polsko-niemieckie”: tradycja i nowe struktury

W tej analizie uderza to, że istnieje rozległe pole kooperacji polsko-niemieckich  
z długimi tradycjami. Działalność ta rozciąga się od realizacji spotkań międzykultu-
rowych i wspólnych projektów kulturalnych, poprzez inicjatywy z zakresu aranżacji 
miast, aż po transgraniczne działania z młodzieżą i początki polsko-niemieckich firm 
uczniowskich. Inicjatywy te wydają się opierać na specjalnie w tym celu opracowa-
nych projektach i strukturach stowarzyszeń. I tak występują różne stowarzyszenia  
i inicjatywy, które od dawna po obydwu stronach granicy podejmują transnarodową 
działalność edukacyjną i próbują tworzyć sieci a w swojej pracy działają planowo na 
rzecz integracji społeczeństwa obywatelskiego. W nich skupiają się często rozwijające 
się od wielu lat struktury sieciowe, różnorodna wiedza ekspercka oraz zaangażowanie 
zmierzające do realizacji celu. Należałoby tu przedstawić kilka stowarzyszeń, inicjatyw 
i organizacji, które są aktywne na tym polu już od wielu lat, nawet jeśli lista ta nie 
może być uważana za wyczerpującą:

 • Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań: od ponad dziesięciu 
lat są tutaj organizowane polsko-niemieckie spotkania młodzieży. W ostatnich 
latach coraz mocniej skupiono się właśnie na wzmacnianiu struktur wiejskich 
obszarów przygranicznych i wspieraniu partycypacji.1

1 Patrz: http://www.schloss-trebnitz.de [stan na dzień: 30.07.2014].
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 • Stowarzyszenie RAA Frankfurt (Oder) e.V.: Już jako pierwszy punkt działalności 
programowej pojawia się wychowanie do demokracji w obszarze przygranicznym. 
Jako centralne zadania wymienione są następnie rozbudowa polsko-niemieckich 
partnerstw szkół i integracja imigrantów. 2

 • Stowarzyszenie Kreisau-Initiative e.V.: Ukierunkowane na Polskę i Niemcy, od 
wielu lat eksperymentuje z różnymi formatami projektów inkluzywnych i mię-
dzypokoleniowych, stale je rozwijając.3

 • Stowarzyszenie Instytut Historii Stosowanej: Od ponad dziesięciu lat trwa tu 
obserwacja historycznego rozwoju regionu przygranicznego, zwłaszcza w kon-
tekście polsko-niemieckim i podejmowane są próby tworzenia nowych formatów 
poszukiwania śladów w oparciu o pedagogikę historyczną.4

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej: Ta organizacja pracuje aktywnie nad 
wzmocnieniem zaangażowania w ramach społeczeństwa obywatelskiego na obsza-
rach wiejskich. W „Akademii Sołtysa” szkoli się przykładowo polskich sołtysów 
jak aktywnie kształtować swoje gminy.5

 • Stowarzyszenie Kinderring Neuhardenberg: Poza zwykłą pracą z młodzieżą 
organizacja ta poświęciła się w szczególności międzynarodowej pracy na rzecz 
młodzieży.6

 • Przedszkola polsko-niemieckie: We Frankfurcie nad Odrą: „Eurokita“7; w Słu-
bicach: Przedszkole „Pinokio”8. Ponadto w miastach przygranicznych występują 
różne partnerstwa przedszkoli. 

 • Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą9 i Collegium Polo-
nicum10: Obydwa uniwersytety, we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach, od lat 
współpracują naukowo w najróżniejszych formach i prowadzą seminaria, które zaj-
mują się konkretnie kontekstami polsko-niemieckimi. Poprzez założenie Centrum 

2 Patrz: http://www.raa-brandenburg.de/Niederlassungen/RAAFrankfurt%28Oder%29/tabid/133/Default.aspx 
[stan na dzień: 29.07.2014].

3 Patrz: http://www.kreisau.de [stan na dzień: 30.07.2014]. Przykłady różnych formatów projektów znajdują się 
w rozmaitych dokumentacjach i publikacjach (patrz Busch/Teichmüller 2014; Hackert/Teffel/Wunderer 2010; 
Wunderer 2010). 

4 Patrz: http://www.instytut.net [stan na dzień: 29.07.2014].
5 Patrz: http://www.frdl.org.pl [stan na dzień: 17.08.2014].
6 Patrz: http://www.kinderring.eu [stan na dzień: 29.07.2014].
7 Patrz: http://www.eurokita.de [stan na dzień: 08.08.2014].
8 Patrz: http://www.edukacja.slubice.pl [stan na dzień: 08.08.2014].
9 Patrz: http://www.europa-uni.de [stan na dzień: 30.07.2014].
10 Patrz: http://www.cp.edu.pl [stan na dzień: 30.07.2014].
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Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce11 na Uniwersytecie Europejskim Viadrina 
starania te od 2011 roku zostały jeszcze bardziej zintensyfikowane.

Tę listę łatwo byłoby rozszerzyć.

Dochodzi do tego szereg stosunkowo młodych stowarzyszeń, które specjalizują 
się w edukacji polsko-niemieckiej. Tylko po polskiej stronie występuje dwanaście 
stowarzyszeń, które w nazwie mają określenie „polsko-niemieckie”. Po stronie nie-
mieckiej także można obserwować to zjawisko. To towarzystwa i stowarzyszenia  
z Berlina w coraz większym stopniu tworzą placówki kształceniowe i domy spotkań 
w Märkisch Oderland i okolicy. Można też zaobserwować, że polsko-niemiecka 
oferta edukacyjna jest coraz szersza i że rośnie zainteresowanie kontaktami tran-
sgranicznymi, a w tym zakresie pojawia się coraz więcej inicjatyw. W przyszłości 
ważne będzie w związku z tym zrelatywizowanie naturalnie występującej konku-
rencji na rzecz podjęcia wspólnej pracy nad osiągnięciem celu w postaci budowy 
polsko-niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego. 

Przyczynę wzrostu liczby nowo zakładanych stowarzyszeń koncentrujących się na 
zagadnieniach polsko-niemieckich można z pewnością wyjaśnić wyższymi dotacjami 
zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. Młode stowarzyszenia wydają się 
przy tym po części zagospodarowywać te aspekty i dziedziny pracy, które nie zosta-
ły całkowicie przejęte przez istniejące struktury stowarzyszeń. W równym stopniu 
powstanie wielu z nowych organizacji można zinterpretować jako dowód na goto-
wość i dążenie do kooperacji transnarodowych. Jest duża szansa na to, że to właśnie 
stowarzyszenia o utrwalonej już pozycji, poprzez zakładanie sieci, ukierunkowaną 
wymianę doświadczeń i wiedzy fachowej oraz poszukiwanie partnerów do współpra-
cy, będą mogły wnieść wkład w poprawę jakości transgranicznej pracy edukacyjnej. 
Trzeba mieć na uwadze także nieustanne i trwałe wspieranie stowarzyszeń, ponieważ 
w przeciwnym razie pojawi się zagrożenie że zbyt silna konkurencja między stowa-
rzyszeniami, będzie utrudniać realizację wspólnego celu oraz zapewnienie i poprawę 
jakości (Dorgeloh/Waldmann 2003, s. 20).

2.2.2 Stowarzyszenia narodowe:  

 wykorzystać szanse, nauczyć się zmiany myślenia

Obecne struktury stowarzyszeniowe po obydwóch stronach Odry są różnorodne, 
ale jedynie w niewielkim stopniu są wykorzystywane dla wzmocnienia polsko-nie-
mieckiego społeczeństwa obywatelskiego. Mimo że stosunki polsko-niemieckie mają 
długą tradycję współpracy transgranicznej i wsparcia (por. Kerski 2005, s. 95 i n.), to 

11 Patrz: http://www.eurpa-uni.de/de/forschung/institut/zip/index.html [stan na dzień: 30.07.2014].
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w stosunku do byłej NRD po polskiej stronie obecne były silne resentymenty (Bender 
2005). Z drugiej strony wydaje się, że zasadniczo brak jest świadomości odnośnie 
możliwości, jakie niosą ze sobą kooperacje transgraniczne. 

Stowarzyszenia sportowe, strzeleckie, towarzystwa kultywujące lokalną historię  
i tradycję, towarzystwa rekreacyjne, podobnie jak stowarzyszenia historyków i se-
niorów, występują po obydwóch stronach granicy. Istnieją ochotnicze straże pożarne 
oraz instytucje charytatywne, a ich zakres pracy jest bardzo podobny, tak samo, jak 
problemy strukturalne i finansowe, z którymi na co dzień się borykają. We wszyst-
kich tych dziedzinach możliwe jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego 
i wzbogacenie życia na obszarach wiejskich, co organizacje te już zresztą czynią. 
Jednakże trudniej zaprezentować to w przypadku transnarodowego społeczeństwa 
obywatelskiego. Wiele stowarzyszeń utrzymuje ze swoimi partnerami po drugiej 
stronie rzeki wieloletnie kontakty i co najmniej raz w roku prowadzi jakieś wspólne 
działanie, czy to w formie turniejów czy festynów. Również w dziedzinie wychowa-
nia przedszkolnego i kształcenia szkolnego można zaobserwować takie trendy. I tak, 
zgodnie z powyższym opisem, istnieje wiele przedszkoli o profilu polsko-niemiec-
kim, a również w szkołach ogólnokształcących w coraz większym stopniu oferuje się 
lekcje języka niemieckiego czy też polskiego. Projekt badawczy nt. nauczania języka 
polskiego w przygranicznych przedszkolach i szkołach w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim z 26.06.2014 roku wykazał, że co prawda podjęto różnorodne starania, 
by móc oferować lekcje języka polskiego w przedszkolach i szkołach, jednakże nie 
udało się uzyskać sukcesów na szerszą skalę. Mimo to w gminach przygranicznych 
można znaleźć potencjał i dobre koncepcje.12

Mimo to uderzające jest to, ze duża część stowarzyszeń jak do tej pory słabo działała 
w sektorze transgranicznym. Należy tu zapytać, jaki są przyczyny braku kooperacji. 
Z jednej strony nie wszystkie rodzaje stowarzyszeń do siebie przystają (patrz po-
niżej) lub też co najmniej dyskusyjna jest sensowność danej kooperacji. Z drugiej 
strony raz po raz wskazuje się na barierę językową. To, że wzajemne kompetencje 
językowe są ważne dla nawiązywania kontaktu, jest jednoznaczne, a czym bardziej 
różnią się od siebie języki (kombinacja językowa polski-niemiecki cechuje się dużym 
zróżnicowaniem), tym bardziej skomplikowany jest proces nawiązania kontaktu. 
Aby zaradzić temu problemowi, oferuje się wiele kursów j. polskiego i niemieckiego.  
I tak na przykład powstała inicjatywa „Spatzenschule“, która w niemieckich przed-
szkolach, szczególnie w rejonach o słabo rozwiniętych strukturach, oferuje kursy 
języka polskiego. 13Także w wielu administracjach lokalnych i domach parafialnych 
oferowane są obecnie kursy języka polskiego. Ponadto uniwersytety ludowe w za-
leżności od zapotrzebowania również oferują kursy polskiego. Od stycznia 2013 

12 Por.: http://www.uni-greifswald.de/index.php?id=35895 [stan na dzień: 08.08.2014].
13 Patrz: http://www.spatzenschule.eu [stan na dzień: 17.08.2014].
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roku Kulturbiuro w Zamku Trebnitz również oferuje kurs polskiego, który cieszy 
się dużym oddźwiękiem, bo wzięło w nim udział około 80 osób.14 Niemniej jednak 
nadal brakuje dydaktyki języków obcych dostosowanej do regionu przygranicznego, 
która byłaby stosowana od wieku przedszkolnego lub od podstawówki (por. Fischer/
Henning 2005, s. 130-133). 

Brak kompetencji językowych często jest używany jako przekreślający wszystko 
argument wobec nawiązywania kontaktów transgranicznych. Wiele kooperacji na 
mikropłaszczyźnie pokazuje natomiast, że przeszkodę dla nawiązywania kontaktów 
stanowi raczej brak motywacji. Biorąc pod uwagę szanse, jakie mogłyby przynieść 
kooperacje transgraniczne, widoczna staje się konieczność działania. Szczególnie  
w sytuacji, gdy aktywności w dziedzinie kształcenia obywatelskiego kończą się 
niepowodzeniem ze względu na brak odpowiedniej ilości osób zainteresowanych  
i problemów finansowych, pomocny może być krok na drugą stronę granicy. 

Może to być istotne urozmiacenie dla okresu ferii i festynów dla młodzieży. Towarzy-
stwa sportowe i rekreacyjne mogą planować wspólne działania, organizować turnieje, 
lub podczas wspólnych obozów treningowych poszukiwać przeciwników do meczów 
testowych. Ochotnicze straże pożarne mogą organizować wspólne festyny, dzielić 
się wiedzą fachową lub wspomagać się nawzajem w akcjach przeciwpożarowych. 
Stowarzyszenia historyków mogą wzbogacić swoje zainteresowania, zapoznając się 
z opiniami drugiej strony. Bądź co bądź historia regionu nad Odrą to historia wspól-
na, która po obu stronach jest jednak interpretowana na tle narodowym. Również  
w tym zakresie występują różnorodne kooperacje i stowarzyszenia, które od wielu lat 
współpracują ze sobą transgranicznie. Wymienić tu można przykładowo stowarzy-
szenie Verein für die Geschichte Küstrins e.V.15 bądź też pracę Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn.16 Stowarzyszenia zajmujące się doskonaleniem zawodowym mogą pracować 
transgranicznie ze względu na podobne problemy społeczne (bezrobocie, przemiany 
demograficzne, brak oferty i mocno ograniczone możliwości komunikacji lokalnej). 

Przykładem pozytywnych skutków kooperacji transgranicznych jest połączenie THW 
(Służba Ratownictwa Technicznego) z polską Państwową Strażą Pożarną (PSP)  
w obszarze przygranicznym. Od 1994 roku trwa ścisła współpraca w dziedzinie 
zapobiegania katastrofom. Realizowane są wspólne ćwiczenia, analizy zapotrzebo-
wań i wzajemne wsparcie w formie przekazywanych informacji i struktur, a także 
oferowane są wspólne kursy edukacyjne. Ponadto poszczególne lokalne grupy często 
się odwiedzają podczas festynów i imprez.17

14 Patrz: http://www.schloss-trebnitz.de/fortsetzung-des polnischkurses-2014/ [stan na dzień: 12.08.2014].
15 Patrz: http://www.vfdgkuestrins.de [stan na dzień: 12.08.2014].
16 Patrz: http://muzeum.kostrzyn.pl [stan na dzień: 12.08.2014].
17 Źródłem tych informacji jest wywiad z panem Strohbach z THW Seelow z dnia 12.08.2014.
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Można zauważyć, że istnieje sporo różnorodnych kooperacji w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym, a stowarzyszenia współpracują ze sobą na różnych płasz-
czyznach. Ten proces należy nadal rozszerzać, albo też jeszcze mocniej nagłaśniać 
wspólną pracę, aby generować impulsy, które będą mogły podchwycić stowarzyszenia, 
które jeszcze nie pracują transgranicznie.

Zadaniem placówek kształceniowych i stowarzyszeń pracujących w kontekście 
polsko-niemieckim mogłoby się stać przekazywanie wiedzy fachowej i wspieranie 
projektów, a także tworzenie kontaktów. Po części zadania te są już realizowane.18  
W trakcie specjalnych szkoleń dla sołtysów mogliby się poznawać potencjalni aktorzy 
działalności transgranicznej i planować wspólne działania. Dodatkowo można by łatwo 
wnioskować i uzyskać dla takich małych kooperacji środki pomocowe przewidziane 
szczególnie dla kontekstu polsko-niemieckiego.

2.2.3 Brak możliwości: granice państwowe

Duża część struktur stowarzyszeniowych, przede wszystkim po niemieckiej stronie, 
w dużej mierze nie ma jak dotąd możliwości wykorzystania potencjału kooperacji. 
I tak na przykład 31 stowarzyszeń doradztwa podatkowego w zakresie podatku od 
wynagrodzeń w Märkisch Oderland zajmuje się tylko niemieckim prawem podatko-
wym. Jako że stowarzyszenia te są ulokowane w ramach struktur ponadregionalnych, 
to otwarcie na działalność transgraniczną (na przykład poprzez świadczenie wsparcia 
w kwestiach związanych z polskim prawem podatkowym) napotkałoby na wiele 
przeszkód, zwłaszcza, że po polskiej stronie zupełnie brakuje tego typu stowarzyszeń 
bądź też działalność tę prowadzą inne organizacje. Mimo to, także w tym przypadku 
jest potrzeba uwzględnienia w ofercie również drugiej strony granicy. Szczególnie 
w skomplikowanej dziedzinie, jaką jest prawo podatkowe, możliwych byłoby wiele 
form wsparcia dla osób dojeżdżających do pracy za granicę. 

W przypadku tego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, przynajmniej w krótkim 
terminie trudno zakładać, że zostaną wykorzystane możliwości współpracy tran-
snarodowej. W długiej perspektywie w związku z harmonizacją systemów prawnych 
zgodnie z polityką UE występuje tu jednak potencjał dla kooperacji. Dotyczy to 
również instytucji charytatywnych i stowarzyszeń świadczących pomoc dla osób 
bezdomnych.

18 Od września 2013 roku aktywnie pracuje nad tym na przykład Sieć na rzecz Transnarodowej Partycypacji. 
Por.: http://www.participation-transnational.eu [stan na dzień: 12.08.2014].
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3. Uwagi podsumowujące

Trudno jest ogarnąć jednym spojrzeniem społeczeństwo obywatelskie w polsko-nie-
mieckim regionie przygranicznym, a przynajmniej nie wystarczy do tego zapoznanie 
się z katalogiem stowarzyszeń, inicjatyw i organizacji pracujących głównie w kon-
tekście polsko-niemieckim. Najpierw można skonstatować, że występuje duża ilość 
różnych, czasami wieloletnich projektów i kooperacji, które wspólnie pracują nad 
umocnieniem kontaktów, które w mniejszych czy większych formatach wnoszą swój 
wkład w kształtowanie regionu przygranicznego, a kierunek, w którym zmierzają 
te inicjatywy, napawają optymizmem. Społeczeństwo obywatelskie jako zjawisko 
społeczne jest jednak trudne do uchwycenia. Pozostaje ono w ciągłym procesie  
i podlega nieustannym przemianom. Może w każdej chwili rozwijać się w tym czy 
innym kierunku. Ponadto ze względu na pojawiające się kolejne pokolenia z ich 
nowymi doświadczeniami i wzorcami działania nigdy pewnie nie stoi na nogach, 
lecz musi podejmować starania, by nieustannie się definiować i kształtować . Brak 
jednak końcowej oceny. 

Fakt, że obecnie zakłada się różne stowarzyszenia działające w kontekście polsko-nie-
mieckim, pozwala zauważyć, że region przygraniczny silnie się rozwija. Występuje 
potrzeba, aby stowarzyszenia o ugruntowanej pozycji oferowały szkolenia, bo pozwoli to 
na wykorzystanie zgromadzonych doświadczeń i wiedzy fachowej. Polityka wspierania 
finansowego i wzmacniania regionów przygranicznych i kontaktów polsko-niemieckich 
prowadzi do sytuacji konkurencyjnych, które tylko połowicznie sprzyjają podążaniu 
wspólną drogą i prawdziwej współpracy. W tym przypadku, to politycy i instytucje 
dotujące powinny dokładniej przyjrzeć się formatom projektów i wnioskodawcom  
i nie dopuścić do niedofinansowania wieloletnich, dobrze funkcjonujących formatów. 

Na innej płaszczyźnie można rozpoznać jeszcze większą potrzebę działania. Szcze-
gólnie w przypadku stowarzyszeń działających na płaszczyźnie narodowej, czy to  
w dziedzinie sportu, czasu wolnego, badań historycznych czy też w kulturze bądź 
polityce, aktualnie istnieje niewiele kooperacji, a jeśli już, to odbywa się to nieregu-
larnie lub bardzo rzadko. Dla transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego ważne 
jest jednak właśnie utrzymanie ciągłych, zwyczajowych kontaktów po drugiej stronie 
Odry. Tylko takie osobiste kontakty, mające charakter powtarzalny, a nie incydental-
ny, regularny i „zwyczajny”, spowodują w długiej perspektywie powstanie poczucia 
istnienia społeczeństwa obywatelskiego, które nie kończy się na granicy. 

Aby wesprzeć procesy tworzenia takich więzi, konieczne są szkolenia i wyostrzenie 
świadomości na lokalnej płaszczyźnie. Sołtysi i osoby kierujące stowarzyszeniami 
to ci ludzie, którzy muszą poszukiwać możliwości nawiązania kontaktu po drugiej 
stronie granicy. Celem kształcenia obywatelskiego w zakresie pozaszkolnym musi 
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być oferowanie odpowiedniej pomocy i motywacji poprzez szkolenia i pomoc przy 
składaniu wniosków o środki pomocowe lub przekazywanie kontaktów. Oczywiste 
jest przy tym, że również w społeczeństwie obywatelskim występuje zasada kon-
kurencji – tym bardziej, że środki pomocowe są ograniczone. Optymistycznie na-
straja przy tym fakt, że istnieje sieć renomowanych i zmotywowanych stowarzyszeń  
i inicjatyw, które realizują bardzo podobne cele. Celem na przyszłość, w dalszej pracy  
i w praktyce wspierania finansowego, musi być nadal wspomaganie tego procesu 
poprzez kontynuację zacieśniania sieci i wspólne formułowanie celów. Dokumento-
wanie różnych projektów realizowanych przez różne podmioty i stowarzyszenia w 
niniejszej publikacji stanowi kolejny krok zmierzający w tym kierunku. 

W dalszym badaniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym byłoby uzasadnione przeprowadzenie ankiety wśród akto-
rów społeczeństwa obywatelskiego po obydwu stronach granicy i przeanalizowanie 
ich opinii i luk w wiedzy o drugiej stronie tak, aby móc dokładniej określić, w jaki 
sposób stowarzyszenia, inicjatywy i podmioty kształcenia pracujące w wymiarze tran-
sgranicznym mogą udzielać wsparcia, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Następnie 
należałoby określić, jakie kontakty już występują, czy w poszczególnych dziedzinach 
w ogóle jest zainteresowanie współpracą transgraniczną, jakie występują utrudnienia 
i co jeszcze potrzebne jest dla wspólnego umacniania społeczeństwa obywatelskiego.
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Przemysław Fenrych

Europejska Akademia Sołtysa. 
Transgraniczny program dla liderów wiejskich

1. Wprowadzenie

Europejska Akademia Sołtysa (EAS) to propozycja – jedna z wielu w Polsce – wspoma-
gania wiejskich liderów chcących podejmować działania na rzecz swojej wsi. Tworzyła 
się w czasie realizacji kolejnych projektów. Najpierw, w latach 2003 – 2004 szczecińskie 
Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) zrealizowało 
projekt „Sołtys w Europie”. Realizowany był wtedy, gdy Polska wchodziła definitywnie 
w struktury europejskie, chodziło w nim o to, by również wiejski lider wiedział jakie 
korzyści i obowiązki rodzi obecność w Unii Europejskiej, a zarazem czuł się swobodnie 
na europejskich salonach. Kolejnym projektem szczecińskiego Centrum Szkoleniowego 
FRDL na rzecz środowisk wiejskich był zrealizowany w 2008 roku projekt „Europejska 
Akademia Sołtysa. Wsparcie postaw obywatelskich mieszkańców wsi zachodniopo-
morskich”. Do środowisk wiejskich adresowany był realizowany w latach 2011 – 2013 
projekt „ABC dla NGO”. Usilne starania doprowadziły w roku 2012 do rozpoczęcia 
kolejnej edycji EAS. Jednym z celów projektu było wypracowanie i wypróbowanie 
konkretnego modelu wspomagania wiejskich liderów w rozmaitych środowiskach 
wiejskich w Polsce. Między innymi dlatego zdecydowano się na realizację projektu 
w trzech województwach różniących się historią i typowym kształtem społeczności 
wiejskich. Wybrano województwo lubelskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. 
Wybór został wyjaśniony w motywacji do projektu: „Zupełnie inna jest historia spo-
łeczności lokalnych na tych ziemiach, co pozwoli wypracować model EAS trafiający 
do odbiorców w całej Polsce. Doświadczenia wynikające z pracy na rzecz liderów z 
Lubelszczyzny (…) będą możliwe do wykorzystania na terenie Podlasia, Mazowsza, 
Świętokrzyskiego oraz części Małopolski i Podkarpacia. Doświadczenia z Wielko-
polski będą adekwatne na Kujawach i Pomorzu, doświadczenia zachodniopomorskie 
przydadzą się na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz Ziemi Lubuskiej”. Projekt 
skończył się we wrześniu 2014. 

Motywy i cele programu 

W ostatnich dziesięcioleciach polska wieś zmieniła się radykalnie. W znacznej części 
Polski, w tym na Pomorzu Zachodnim najbardziej widoczna zmiana – i niosąca ogromne 
skutki społeczne – to likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), które na 
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ziemiach północnych i zachodnich obejmowały ok. 70% gruntów. PGR to nie tylko 
nierentowne przedsiębiorstwo gospodarcze – to był także cały system społecznej orga-
nizacji wsi. Kulawy, nienaturalny, niejednokrotnie demoralizujący – ale był i kształtował 
społeczności lokalne. Ten system decyzją polityczną (motywowaną ekonomicznie) znikł 
niemal z dnia na dzień pozostawiając ukształtowanych przez siebie ludzi bezradnych w 
nowej sytuacji. Społeczności lokalne próbuje obecnie organizować przywrócony w 1990 
roku samorząd terytorialny – jest to jednak wyzwanie, które musi być obliczone na lata.  

Przez stulecia styl życia i gospodarowania na wsi wymagał ścisłej współpracy sąsiadów. 
Po prostu: życie nie było łatwe, w pojedynkę radzić sobie było trudno. Przy wszyst-
kich sąsiedzkich sporach i kłótniach ludzie musieli się wspierać, byli sobie nawzajem 
nieodzowni. Dzisiaj już tak nie jest: domy wyposażone tak, jak miejskie (albo i lepiej), 
praca zmechanizowana i nie wymagająca licznej obsługi, w efekcie – mówiąc obrazo-
wo ścieżki między zagrodami zarastają trawą. Na marginesie zanotujmy jeszcze jedno 
zjawisko (nie wchodząc tutaj w dyskusję nad jego przyczynami): kiepska opłacalność 
małych, tradycyjnych gospodarstw rolnych. Na dobrą rentowność mogą liczyć dopiero 
gospodarstwa bardzo duże, wyspecjalizowane, w pełni zmechanizowane. Tradycyjny 
i utrwalony w stereotypie obraz wsi, w której w każdej zagrodzie słychać porykiwania, 
pochrząkiwania, gdakanie, kwakanie i gęganie należy już do przeszłości. Coraz mniej 
mieszkańców wsi żyje z rolnictwa, a domy często bardziej przypominają wille z przed-
mieść niż wiejskie zagrody. Tym bardziej, że coraz więcej ludzi z miasta przeprowadza 
się na wieś wykorzystując fakt, że jakość życia na wsi może warunki miejskie wręcz 
przewyższać. Społeczności wiejskie z trudem adaptują się do rzeczywistości wywołanej 
zmianami z ostatniego ćwierćwiecza. Zmiany cywilizacyjne zachodzące na polskiej wsi 
wymagają szczególnej kreatywności. Potrzeba nowej integracji społeczności wiejskiej, 
potrzeba znalezienia nowych form gospodarowania, wypracowania nowych (pozarolni-
czych, ale bazujących na wiejskich zasobach) sposobów zarabiania pieniędzy. I – wcale 
nie najmniej ważne – potrzeba odnowy wsi jest ściśle powiązana z potrzebą zachowania 
tego wszystkiego, co było ważne w jej tradycyjnej tożsamości. Wieś jest potrzebna sobie, 
potrzebna też mieszkańcom miasta. I wcale nie tylko jako producent żywności. Właśnie 
dlatego coraz powszechniej uświadamiana jest potrzeba samoorganizacji społeczności 
lokalnej i ukierunkowania jej na działalność edukacyjną, szczególnie kształtowanie 
postaw aktywnych, kreatywnych, przedsiębiorczych. 

Aby mieszkańcy wsi mogli podjąć sensowną i owocną aktywność obywatelską, potrzebują 
liderów. Nie przywódców, nie menedżerów, nie kierowników i doradców przychodzą-
cych z zewnątrz, ale liderów wywodzących się ze środowiska, obdarzonych zaufaniem, 
umiejących inspirować, motywować i prowadzić do sukcesu współmieszkańców. Takich 
liderów na wsi jest bardzo mało. Problem narasta o tyle, że osoby obdarzone naturalnym 
talentem liderskim wchłania często polityka lub biznes, zniechęcenie rodzą kłopoty z 
biurokracją, społeczności rozbijane są wewnętrznymi sporami, których antagoniści nie 
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potrafią przełamać, więdnie kapitał społeczny, skoro ludzie nie potrafią sobie zaufać. 
Punktem wyjścia do planów i działań Europejskiej Akademii Sołtysa jest świadomość 
potrzeby istnienia takich liderów na wsi, a wynikającym z tego przeświadczenia celem 
jest wola znajdowania i wspomagania takich osób. 

Adresaci i uczestnicy 

Nazwa Akademia (w dodatku Europejska) może być myląca w tym sensie, że wysoko 
podnosi poprzeczkę. Kojarzyć się może z wyższą uczelnią, uniwersytetem. Autorzy 
pomysłu odnoszą się raczej do bardziej symbolicznego znaczenia tego słowa: akademia to 
miejsce spotkania, rozmowy i współpracy ludzi mądrych i chcących coś dobrego zrobić 
w świecie. Bez zadęcia, bez puszenia się, bez nadmiaru niezrozumiałych słów i niepo-
trzebnych negatywnych emocji chcą porozmawiać, poznać się, wymienić doświadczenia, 
wspólnie tworzyć odpowiadając na konkretne potrzeby. Siłą tak rozumianej akademii 
jest różnorodność osób tworzących ją: od znakomitego eksperta doświadczonego we 
współpracy z najlepszymi uczelniami, poprzez rewelacyjnego działacza lokalnego, który 
osiągnął sukces, po człowieka, którego najważniejszą umiejętnością jest stawianie pytań. 
I przyjmowanie odpowiedzi. 

Adresatem Europejskiej Akademii Sołtysa jest wiejski lider, a dokładniej – zespół 
liderski z konkretnej wsi. To zastrzeżenie jest ważne. Inwestowanie w jedną osobę w 
wiosce, wzmacnianie jej umiejętności i kompetencji, pokazywanie tylko jej jednej jak 
dzieje się w świecie, jak sobie radzą gdzie indziej z problemami, jakie mają pomysły, 
może wręcz doprowadzić do wyobcowania lidera we własnym środowisku. Bywa, że 
przeszkolony w świetnych warsztatach lokalny lider, zapalony do realizacji znakomi-
tych pomysłów wraca do siebie i trafia na mur niezrozumienia. Próbuje, stara się…  
i zniechęca. Wspomaganie zespołu powoduje, że osoby wprowadzone w nowe myślenie 
wspomagają się nawzajem, mają też większe szanse by przekonać i wciągnąć innych. 
Ta reguła, jak zapewne każda, ma swoje wyjątki… 

Inicjując EAS w 2008 roku zadbano o to, by zespoły sołeckie uczestniczące w projekcie 
pochodziły z wiosek leżących blisko siebie. Powstały wówczas w zachodniopomorskim 
tzw. „gniazda” grupujące pobliskie sołectwa i współpracujące ze sobą. Rzeczywista 
bliskość współpracujących zespołów sołeckich (nawet w czasach znakomitej elektro-
nicznej komunikacji) sprzyja skuteczności działań, wzmacnia zespoły, ułatwia uzyskanie 
„wartości dodanej”, niespodziewanej i niezaplanowanej. 

Współpraca z gminami w procesie rekrutacji to istotny element tworzenia EAS. Po 
pierwsze najczęściej właśnie kontakt z władzami samorządowymi ułatwia dotarcie do 
zainteresowanych. Po drugie wzmacnia przekaz – wiejski lider dowiaduje się, że gmina 
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co najmniej aprobuje inicjatywę. Wreszcie po trzecie szereg działań i inicjatyw w ra-
mach realizacji programu EAS będzie skuteczniejsze, a czasem jedynie możliwe, dzięki 
współpracy z władzami samorządowymi. Ale tu zastrzeżenie: brak tej współpracy, a 
nawet pewna niechęć wynikająca z lokalnych układów nie musi przekreślać rekrutacji. 
Realizacja przedsięwzięć w ramach EAS, także umiejętna (mediacyjna) obecność osób 
spoza lokalnego układu może pomóc w przezwyciężeniu konfliktu. A to jedno z zadań 
Europejskiej Akademii Sołtysa. 

Podstawowe narzędzia i ich sens 

Istotą Europejskiej Akademii Sołtysa jest przekonanie, że najbardziej potrzebne do-
świadczenie, najprzydatniejsza wiedza mogąca skutecznie odnowić wieś znajduje się po 
prostu na tej wsi, nie gdzieś na zewnątrz, poza nią. To nie mądrale z miasta zmienią 
wieś w dobrym kierunku, to sami mieszkańcy wsi zrobią to najlepiej. Trzeba tylko 
pomóc się spotkać, wymienić pojedyncze doświadczenia, pomóc w budowaniu nowych 
pomysłów na starych rozwiązaniach. Co oczywiście nie znaczy, że należy lekceważyć 
doświadczenia zewnętrzne lub zrezygnować z wiedzy i doświadczenia ludzi z miasta lub 
z innych części Europy. Przeciwnie – EAS jest tak zorganizowana, by w toku dobrze 
zorganizowanej wymiany wchłonąć i przetworzyć doświadczenie z wewnątrz (wieś) 
i z zewnątrz (miasto, zagranica). Ta podstawowa idea wymaga oczywiście stosownej 
struktury, realizowana musi być przez spójny zestaw narzędzi. 

Na zestaw narzędzi EAS składają się najrozmaitsze szkolenia i warsztaty – zawsze 
interaktywne, dające nie tylko wiedzę, ale także kształtujące emocje i integrujące 
uczestników. Szkolenia tradycyjne, podczas spotkania uczestników połączone są ze 
szkoleniami on-line (blended learning) – kontynuacja i pogłębienie tego, co powstało  
w czasie spotkania „w realu” dokonuje się „wirtualnie”. Niesłychanie ważnym narzędziem 
są wizyty studyjne w wioskach, które już odniosły sukces – w tym wizyty w wioskach 
niemieckich dających doświadczenie międzynarodowe i oswajających z transgraniczną 
współpracą. W wioskach, w których osiągnięcia są szczególnie dobrze widoczne EAS 
tworzy Lokalne Ośrodki Kompetencji (LOK), do których uczestnicy Akademii mogą 
przyjechać na rodzaj stażu. Uczestnicy EAS wspierani są doradztwem, przy czym jest 
ono prowadzone tak, by nic nie narzucać, by zadawać więcej pytań niż odpowiedzi, by 
motywować, dawać szansę na samodzielne znalezienie najlepszej odpowiedzi. Doradcy 
to niekoniecznie ludzie z dorobkiem naukowym – bardzo cenieni są praktycy, ludzie, 
którzy sami czegoś dokonali i gotowi są podzielić się i doświadczeniem i zapałem. 
Oczywistymi narzędziami są strony internetowe, profile społecznościowe i książki, 
zawsze także w wersji elektronicznej. 
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Przedsięwzięcia zmieniające wieś 

Istotą metody EAS jest praktyka. Szkolenia – obecne i ważne w programie – nie po-
zostawiają uczestników z samą teorią. Przeciwnie, w trakcie szkoleń zespoły sołeckie 
planują i piszą scenariusze działań, które zrealizują w swoich wioskach. Przy czym 
działania te (w projekcie noszą nazwę „przedsięwzięć”) nie powinny być wydarzeniami 
jednostkowymi, lecz wydarzeniami otwierającymi proces, który dokonywać się będzie 
także po zakończeniu uczestnictwa zespołu sołeckiego w EAS. Kierunek tych działań 
przy pomocy ekspertów wybierają same wioski. Przedsięwzięcia mogą być próbami 
generalnymi przed wprowadzeniem nowej oferty wioski na rynek. I tak w Żychlewie 
(Wielkopolska, gmina Krobia) zespół przygotował znakomite przedsięwzięcie edu-
kacyjne w porywający sposób wciągające w lokalną mikrokulturę biskupiańską dzieci, 
młodzież i dorosłych. Oferta świetnie się sprzedaje, są już zamówienia na rok 2015. 
W Kodrąbiu i Kodrąbku (Pomorze Zachodnie, wyspa Wolin) przygotowano program 
warsztatów z grawerowania w szkle. Program zainteresował nauczycieli okolicznych 
szkół, w perspektywie przygotowywany jest dla wypoczywających nad Bałtykiem. W 
Werbkowicach (Lubelszczyzna) zespół we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury (GOK) i lokalną drużyną harcerską przygotował grę terenową „Z Czubkiem po 
Werbkowicach”, która może się znaleźć w stałej ofercie GOK. Wiele przedsięwzięć 
nastawionych jest na poszukiwanie (lub budowanie – na północy i zachodzie wszyscy 
są napływowi) własnej tożsamości. I tak zachodniopomorskie Poźrzadło Wielkie staje 
się powoli Szklaną Wioską specjalizującą się w tworzeniu wspólnie z gośćmi ozdób 
ze szkła, a Kołacz Wioską Gołębią gromadzącą hodowców gołębi, ale i specjalistów w 
przyrządzaniu przepysznych gołąbków. Niektóre wioski integrują się wokół dbałości 
o urodę miejsca – dorocznym wydarzeniem w Mirowie (Pomorze Zachodnie) jest 
Aksamitny Festiwal (od kwiatu – aksamitki), kulminacyjny moment w tworzeniu 
Wioski Kwiatowej. Z kolei Koźmin (Wielkopolska) specjalizuje się w kwiatach polnych. 
Mieszkańcy wsi chętnie szukają swej tożsamości i fundamentów integracji w historii 
miejsca: Sierakowo Sławieńskie (skądinąd znana wioska tematyczna Hobbitów) pisze 
wspólnie z mieszkańcami Otwartą Księgę Historii Wsi, Siemczyno (przed wojną 
Heinrichdorf, Pomorze Zachodnie) organizuje obok wystawy rodu von Bredow, daw-
nych właścicieli pałacu wystawę mieszkańców wsi, którzy ją zasiedlili po 1945 roku.  
W Borui Kościelnej (Wielkopolska) przeprowadzono wywiady z mieszkańcami o róż-
nym rodowodzie – przed wojną wioska w granicach RP była w 90% niemiecka, dzisiaj 
nawiązuje kontakty z potomkami dawnych mieszkańców, a zarazem z ciekawością pyta 
o rodzinne historie nowych. Przykłady można mnożyć – tylko w ostatniej edycji EAS 
uczestniczyły 32 zespoły sołeckie… 
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Transgraniczność istniejąca i postulowana 

Transgraniczność Europejskiej Akademii Sołtysa jest przydatna, choć – póki co – 
jednokierunkowa. Polscy uczestnicy EAS czerpią z doświadczenia wsi niemieckiej  
w czasie szkoleń, wizyt studyjnych i konferencji. Dowiadują się wiele z prelekcji i spotkań 
dyskusyjnych, mają szansę zobaczyć coś, czego w Polsce nie ma i co – po odpowiednim 
dostosowaniu – można zrealizować u siebie. To naprawdę ważne, uczestnicy EAS 
potwierdzają to własnymi wyborami. Dla przykładu warsztaty grawerowania w szkle 
w Altranft zainspirowały zespół z Kodrąbia i Kodrąbka, a już do powielenia pomysłu 
przymierza się Szklana Wioska – Poźrzadło Wielkie. Wizyta we wsi Wölsickendorf  
w stowarzyszeniu „Landblüte” owocowała wprowadzenie podobnych działań w „Zmy-
słowej kawiarence” w Pieńkowie (Pomorze Zachodnie). Odwiedziny Centrum Głazów 
Polnych we wsi Ruhlsdorf i rozmowy z Kurtem Zerwiesem z Findlingshof-Strausberg 
spowodowały korekty planów zespołów sołeckich w Mirowie i w Siemczynie. Zatem 
warto było – ale jest i niedosyt. 

Europejska Akademia Sołtysa planuje budować partnerstwa wiosek zainteresowanych 
podobnymi tematami, chcących nawzajem uczyć się od siebie, wymieniać doświadcze-
nia w obie strony, realizować wspólne przedsięwzięcia korzystne dla obu stron. Unia 
Europejska otwarła granice, przeszkód w podróżowaniu nie ma żadnych, bariery języ-
kowe i kosztowe są do przezwyciężenia, a przezwyciężać warto. Zdrowa rywalizacja,  
a zarazem podpatrywanie siebie nawzajem przez wioski stawiające na piękno (np. Wioski 
Kwiatowe) mogą spowodować, że będą one jeszcze piękniejsze. Spotkania miłośników 
i hodowców gołębi pocztowych będą korzystne dla wszystkich. Skądś przecież ci 
podniebni listonosze muszą wylatywać, prawda? Entuzjaści gier terenowych zapewne 
są w obu krajach? Współpraca wiosek tematycznych rozwinie wszystkich uczestników 
wymiany. W Polsce sądzimy, że wiele musimy się uczyć, że warto poznawać wiejskie 
przemiany w Niemczech i całej Europie. Ale też jesteśmy pewni, że wiele mamy do 
zaoferowania w transgranicznej wymianie. 

Doświadczenia Europejskiej Akademii Sołtysa przekazywane są także za wschodnią 
granicę Polski. Dostosowane do tamtejszych realiów projekty zostały już zrealizowane 
na Białorusi (2008) i Ukrainie (2014). 
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Katrin Becker, Angela Fleischer-Wetzel

Doświadczyć języka sąsiada we Frankfurcie 
nad Odrą / Słubicach. Na drodze do wspól-
nego regionu.

1. Wizja przyszłości dla dwumiasta

W czerwcu 2009 roku w Collegium Polonicum spotkało się około 200 mieszkanek 
i mieszkańców z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, aby nakreślić wizję przyszłości dla 
tego dwumiasta. Podczas warsztatów oraz w plenum dyskutowali oni o tym, w jakich 
dziedzinach Dwumiasto ma się przede wszystkim rozwijać do roku 2020. Analizo-
wali różne sfery życia – rozwój miasta, edukację, gospodarkę, rynek pracy, przyjazne 
nastawienie do rodzin, kulturę i sport – i zastanawiali się, jakie konkretne projekty 
transgraniczne mogą się przyczynić do realizacji tych zadań. Zgodnie z motto „Dzia-
łać tak, jak byśmy byli jednym miastem“ powstała wspólna, szeroko zakrojona wizja, 
która została uchwalona przez obydwie rady miejskie jako Słubicko-Frankfurcki Plan 
Działania 2010-2020 i od tego czasu służy jako wspólna wytyczna dla rozwoju miast.

Realizację Planu Działania powierzono Słubicko-Frankfurckiemu Centrum Ko-
operacji. Ta wspólna instytucja obydwu urzędów miejskich, założona w 2011 roku 
i początkowo finansowana ze środków europejskich, pracuje z administracjami  
i innymi instytucjami, aby osiągnąć te cele. Jeden z punktów ciężkości, również  
w zaktualizowanej wersji Planu Działania z 2014 roku, stanowi edukacja. Jako cele 
zdefiniowano „Dwumiasto wielojęzyczne“ (2010) oraz „Międzynarodowe miejsce 
kształcenia“ (2014). Ze względu na coraz szerszą współpracę w różnych dziedzinach 
język sąsiada zajmuje w szkołach coraz bardziej kluczową pozycję. Aktualnie, we 
frankfurckich szkołach około 8% uczennic i uczniów uczy się języka polskiego, przy 
czym są oni skupieni w kilku szkołach, od edukacji podstawowej do matury lub 
wykształcenia zawodowego. W Słubicach udział osób uczących się języka niemiec-
kiego jest znacząco wyższy: Podczas gdy w szkołach podstawowych język niemiecki 
został w dużej mierze wyparty jako przedmiot szkolny przez język angielski i jest 
nauczany po części w formie pozaszkolnych kół zainteresowania, to jednak od 7. klasy 
(1. klasa polskiego gimnazjum) stanowi on przedmiot obowiązkowy i jest nauczany 
aż do matury. Mimo to w obydwu miastach dąży się do wzmacniania kompetencji 
w zakresie języka obcego poprzez stworzenie rzetelnej oferty o najwyższej jakości.
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2. Projekt „Język sąsiada”

Początek kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 potraktowano jako 
okazję do przeprowadzenia w Dwumieście projektu „Język sąsiada”. Stowarzyszenie 
RAA Brandenburg - Demokratie und Integration Brandenburg e.V. oraz Słubic-
ko-Frankfurckie Centrum Kooperacji za sprawą warsztatów, w czerwcu 2014 roku 
podjęły pierwsze kroki zmierzające do zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań szkół  
w odniesieniu do takiego projektu.

2.1 Wielojęzyczność społeczna

Rozumienie języka sąsiada, umiejętność komunikowania się z innymi, wykorzysta-
nie aspektów obydwu kultur we własnej codzienności – tak można opisać społeczną 
wielojęzyczność. Aby tę koncepcję wypełnić życiem, po obydwóch stronach Odry 
konieczne jest jak najwcześniejsze oferowanie nauki języka obcego z łatwym dostępem 
i poprzez spotkania, aby umożliwić wypróbowanie języka i poznawanie się. Jeśli wizja 
miasta granicznego, w którym wielu ludzi jako rzecz oczywistą będzie traktować ży-
cie, uczenie się i pracę w otoczeniu dwujęzycznym ma naprawdę się urzeczywistnić, 
to należy usunąć bariery i budować mosty. Jeśli pomyśleć o afrykańskiej maksymie: 
„Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska“, to wówczas jasne się staje, że 
aktorzy i instytucje miasta granicznego muszą wspólnie tworzyć jak najwięcej róż-
nych okazji, w których dzieci, młodzież i dorośli będą mogli wypróbować i wzmocnić 
swoją znajomość języka i kompetencje interkulturowe. Oferta nauki języka sąsiada 
może być dobra tylko wówczas, gdy ramy kształtowane przez aktorów na szczeblu 
komunalnym zaoferują do tego odpowiednią przestrzeń.

Centrum Kooperacji i stowarzyszenie RAA Brandenburg chcą za sprawą projektu 
promującego język sąsiada z jednej strony trwale wprowadzić naukę języka niemiec-
kiego lub polskiego w formie fakultatywnej oferty w szkołach, a ponadto poprzez 
dokształcanie i wsparcie dla nauczycielek i nauczycieli, pedagożek i pedagogów oraz 
włączenie rodziców i dziadków, rodzeństwa i innych osób z otoczenia uczennic  
i uczniów chcą pomóc w tworzeniu warunków tak, aby z czasem wielojęzyczność 
społeczna stała się czymś zupełnie normalnym.

2.2 Długofalowe i kompleksowe promowanie języka sąsiada

Ma to być nawiązanie do projektu „Spotkanie – ich lerne deine Sprache“, który ponad 
15 lat z powodzeniem był realizowany w obszarze przygranicznym w Brandenbur-
gii. Mimo, że trudno jest zmierzyć takie sukcesy, to można twierdzić, że projekt 
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poprzez zajmowanie się językiem sąsiada, spotkania z rówieśnikami i poznawanie 
kraju sąsiedniego przyczynił się do tego, że osoby uczestniczące uzyskały konkretny 
obraz samych siebie oraz ludzi żyjących po drugiej stronie Odry. Projekt z pewnością 
odnotowałby jeszcze większy sukces, gdyby możliwe było prowadzenie go w dłuższej 
perspektywie oraz gdyby można było korzystać z oferty nauczania języka polskiego 
lub niemieckiego w większej ilości szkół ponadpodstawowych. 

W przyszłym roku ma się rozpocząć nowy projekt, który z jednej strony umożliwi 
wczesne uczenie się języka sąsiada, stworzy do tego zasoby personalne i metodyczne 
oraz wzmocni zrozumienie dla tego procesu oraz będzie dokształcał aktorów tego 
przedsięwzięcia, doradzał im i pomoże nazwiązać ze sobą bliższy kontakt za pomocą 
sieci. Z drugiej strony nauka języka ma być oferowana również w szkołach ponad-
podstawowych. Aby była ona interesująca, urealniona i kompletna, trzeba przy tym 
odnieść się również do potrzeb i możliwości starszych uczennic i uczniów. Włączane 
są w to instytucje edukacyjne i społeczeństwo obywatelskie oraz środowisko społeczne 
uczennic i uczniów, stwarzając okazje do spotkań i poprawy kompetencji językowych, 
kulturowych i socjalnych. Wsparcie towarzyszące ze strony pedagożek i pedagogów, 
nauczycielek i nauczycieli języka i innych dorosłych w otoczeniu uczennic i uczniów 
mają przy tym duże znaczenie. Projekt poprzez kursy i konsultacje pomoże zająć się 
pojęciem „wsparcia towarzyszącego“ i nadać kształt praktycznej realizacji na miejscu. 
Celami projektu jest wspieranie procesu przyswojenia sobie języka sąsiada w kon-
tekście szkolnym oraz zachęcanie do społecznej wielojęzyczności i jej kształtowanie 
w regionie Frankfurt nad Odrą – Słubice. Od uczennic i uczniów oraz ich rodziców 
oczekujemy efektu poprzez efektywne działanie w roli multiplikatorów, którzy będą 
w swoim społecznym środowisku odzwierciedlać osobiste doświadczenia, rozwój 
i zasoby, które nabyli w wyniku uczestnictwa w zajęciach językowych i w trakcie 
spotkań, które jednak będą również ukazywać spojrzenie na współistnienie Polaków 
i Niemców.

2.3 Motywacja i zasoby

Opracowanie nowego projektu uczenia się języka sąsiada, który ma być zrealizowany 
w regionie przygranicznym, musi nawiązywać do aktualnego zapotrzebowania i po-
winien koniecznie kierować się wcześniejszymi doświadczeniami. Potrzebni są rów-
nież lokalni aktorzy pełni entuzjazmu, którzy będą gotowi zarazić tym entuzjazmem 
innych, nawet jeśli na pierwszy rzut oka będą się one wydawać osobami niezdolnymi 
do zapalenia się do takiego pomysłu. Dlatego zaprosiliśmy ich fachowe konsultacje, 
w trakcie których chodziło o podsumowanie dotychczasowych doświadczeń oraz 
takie zogniskowanie zasobów i pomysłów, aby powstał z tego projekt, który będzie 
odpowiadał potrzebom, a trudności, jakie pojawiły się w poprzednich projektach 
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będzie postrzegał jako szanse i będzie generował skuteczne impulsy.

Aby zrealizować idee, urzeczywistnić cele i stworzyć trwałe struktury, zawsze po-
trzebne są zasoby finansowe. Szczególnie wtedy, gdy chodzi o zainicjowanie zmian  
w społeczeństwie w odniesieniu do języka sąsiada, powstają wysokie koszty, ponieważ 
konieczne są działania długoterminowe oraz dwujęzyczna koordynacja i wsparcie. 
Finansowanie takiego projektu jest możliwe tylko wtedy, gdy różne instytucje od-
powiedzialne za takie dziedziny, jak edukacja, polityka i gospodarka w Niemczech 
i w Polsce, będą gotowe go wesprzeć. Następnie ważne jest, aby wykorzystać środki 
finansowe udostępniane w tym zakresie tematycznym przez Unię Europejską. 

Amerykański psycholog Abraham Maslow mówił: „Nie wolno nam widzieć człowieka 
takim, jakim jest, lecz musimy rozpoznać w nim to, jakim może się stać.“ Cytat ten 
można odnieść również do regionów, ponieważ drogę do wielojęzyczności społecznej, 
która nie ogranicza się tylko do wewnętrznych partnerstw, muszą przebyć ludzie na 
miejscu.

3. Zaangażowanie dla regionu

Tylko wówczas, gdy od początku zaangażujemy aktorów, oddamy do dyspozycji zasoby 
i wspólnie zaplanujemy i zrealizujemy kroki, z impulsu, który ma wygenerować projekt, 
będzie mógł powstać długofalowy proces, którego cel co prawda będzie jasny, ale raz 
po raz będzie odsuwał się w dal. Stanie się wyraźne, że tylko poprzez wprowadzenie 
zajęć językowych i przez program spotkań i partnerskiej współpracy nie da się osiągnąć 
celu. Potrzebna jest „wioska“, quasi-społeczeństwo, które stworzy warunki ramowe 
do tego, by dzieci i młodzież mogły doskonalić umiejętności językowe i korzystać 
ze swojej znajomości języków i kompetencji interkulturowych. Ponadto konieczne 
jest, aby mówić o uznaniu, na przykład za to, że dzieci i młodzież chcą nauczyć się 
języka sąsiada, aby później przejmować odpowiedzialność za integrację „swojego“ 
regionu. Lub o uznaniu za to, że dorośli angażują się zawodowo i społecznie po to, 
aby zainicjować proces tak ważny dla ich regionu.

Małe i większe przykłady pokazują, że wiele da się zrobić, szczególnie wtedy, gdy 
to uznanie pokazuje się przy długoterminowym przekazywaniu zasobów, ponieważ 
tylko tak można będzie wspierać kreatywność i zaangażowanie aktorów w długiej 
perspektywie czasowej, a nastolatkom będzie można ukazać w ten sposób, że zaan-
gażowanie rzeczywiście się opłaca. 

Taki projekt językowy ma przy tym znaczenie kluczowe, jeśli chodzi o osiągnięcie 
dalszych celów i stworzenie wspólnej tożsamości. Młodzi ludzie uczą się w ten sposób, 
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jak kształtować przyszłość Dwumiasta i działać tak, „jakbyśmy byli jednym mia-
stem“ – we wszystkich sferach życia. To stwarza podstawę dla trwałej, kompleksowej  
i partnerskiej współpracy w regionie przygranicznym.
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Dorota Stronkowska, Karol Duer

Małych miasteczek portret własny –  
Lokalne partnerstwa Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności 

Pisząc projekt, zastanawialiśmy się, jakie dobro wspólne mają mieszkańcy Słubic czy Cybinki. Na pewno 

dużą rolę odgrywa niełatwa historia tych terenów. Nie mamy swoich tradycji „z dziada pradziada”, 

nasze korzenie sięgają na wschód lub zachód. Dlatego warto było przyjrzeć się temu, kim jesteśmy.

Poznaniacy i krakusy są skąpi, górale wciąż liczą dudki, warszawiacy zadzierają nosa, a ci z Ma-

łopolski zamiast na dwór wychodzą na pole. Wszyscy znają te obiegowe opinie. A jaką „łatkę” można 

przypiąć mieszkańcom pogranicza? Może to, że błyskawicznie w pamięci przeliczamy „jurki” na 

złotówki i odwrotnie? I za jabłka na bazarze płacimy w euro?

Temat tożsamości potraktowaliśmy poważnie. Uważamy, że jest to szansa dla nas, mieszkańców obu 

gmin, abyśmy wreszcie poczuli się u siebie i odnaleźli się jako wspólnota. Przygotowaliśmy społeczność 

do udziału w ważnych dla nas wszystkich wydarzeniach, i zrobiliśmy to przy dużym zaangażowaniu 

mieszkańców. Wykorzystaliśmy talenty i pomysły, jakie posiadają mieszkańcy, aby zmiana społeczna, 

czyli odnalezienie tożsamości lokalnej stało się dziełem nas samych.

 
(Autorzy projektu „Małych Miasteczek portret własny” zrealizowanego w ramach programu 
„Lokalne Partnerstwa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.)

Od blisko 15 lat w wielu gminach w Polsce udaje się wyzwolić energię obywatelską 
wzmacniającą miejscowy kapitał społeczny. Przyczynia się do tego różnorodna ofer-
ta programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Pięć lat temu 
zrodził się pomysł, żeby umożliwić połączenie sił różnych grup i instytucji, które 
chciałyby zaangażować się w partnerską, wspólnie stworzoną inicjatywę prowadzącą 
do społecznej zmiany i służącą lokalnej społeczności. Suma ich wiedzy i doświadczeń 
pozwala realizować szeroko zakrojone projekty społeczne.

Do udziału w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” zaproszone zostały wybrane 
społeczności z gmin, gdzie były realizowane liczne projekty finansowane ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wśród partnerów znaleźli się uczestnicy 
następujących programów: „Działaj Lokalnie”, „English Teaching”, „Liderzy PAFW”, 
„Program Rozwoju Bibliotek”, „Przemiany w Regionie” (RITA), „Równać Szanse”, 
„Stypendia Pomostowe”, „Seniorzy w Akcji”, „Szkoła Ucząca Się” (SUS), „PROJEK-
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TOR - Wolontariat Studencki”.1

Rozpoczęty w 2009 roku program, którego realizatorem jest Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce, ma na celu inicjowanie i rozwój współpracy między uczestni-
kami różnych przedsięwzięć Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na terenie 
jednej lub kilku gmin, na rzecz tworzenia trwałych partnerskich inicjatyw wykorzy-
stujących lokalny potencjał społeczności w działaniach na rzecz dobra wspólnego. 
Tym samym program służy wzmacnianiu kapitału społecznego i wyzwalaniu energii 
obywatelskiej. Miejsca dobrano tak, aby wykorzystać nagromadzone przez lata do-
świadczenia różnych grup i instytucji: samorządów, organizacji pozarządowych, firm  
i mediów lokalnych - zdolnych do zawiązania trwałych międzysektorowych partnerstw  
o charakterze strategicznym. 

Od początku realizacji programu na terenie 73 gmin w Polsce zawiązało się 30 part-
nerstw, łącznie angażując ponad 400 partnerów. Prowadzone przez nich działania 
obejmują obszary do 50 tys. mieszkańców i odpowiadają konkretnym potrzebom 
społeczności lokalnych. O ich tematyce wspólnie decydują członkowie społeczności, 
którzy najlepiej wiedzą, co jest potrzebne w ich otoczeniu. Doświadczenia zebrane 
w ramach programu posłużyły do opracowania metody animacji społeczności lokal-
nych zorientowanej na budowanie dobra wspólnego. Metoda polega na budowaniu 
partnerstwa wokół celu zdefiniowanego przez partnerów w oparciu o rzeczywistą 
diagnozę społeczną. Działania na rzecz dobra wspólnego tym różnią się od klasycz-
nego podejścia skupionego na likwidowaniu problemów, że partnerstwo opiera się na 
korzyściach wszystkich partnerów, a komunikacja niesie ze sobą pozytywne wartości.2

Każde z partnerstw drogę do zbudowania dobra wspólnego pokonywało w niepo-
wtarzalny, właściwy sobie sposób. Mieszkańców Żywca połączyła wizja czystego 
powietrza. Miasto od dawna borykało się z problemem smogu. Dobrem wspólnym 
społeczności Biłgoraja stała się przestrzeń publiczna. Jeszcze inną drogę wybrali 
mieszańcy gminy Rakszawa, którzy z niezwykłej historii swojej miejscowości uczynili 
atrakcję turystyczną, budując wspólnym wysiłkiem neolityczną osadę. Mieszkańcy 
Słubic i Cybinki – przygranicznych miejscowości postanowili zjednoczyć siły budując 
tożsamość lokalną.

Wszystkie zrealizowane przez partnerstwa przedsięwzięcia na rzecz dobra 
wspólnego mogą służyć jako wspaniały przykład lokalnej współpracy i dojrza-
łości działań społecznych. Co ważne, działania podejmowane przez Lokalne 
Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wychodzą daleko poza 

1 Więcej o ofercie programowej PAFW na stronie www.pafw.pl
2 Więcej na temat animacji społecznej zorientowanej na budowanie dobra wspólnego w książce „Jak lokalnie 

budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie”, Warszawa 2009.
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ramy projektów, zmieniając ludzi i społeczności. 

Taka zmiana niewątpliwie dokonała się za sprawą projektu „Małych Miasteczek 
Portret Własny” zrealizowanego w trzeciej edycji Programu „Lokalne Partnerstwa 
PAFW” w dwóch przygranicznych gminach – Słubicach i Cybince w wojewódz-
twie lubuskim. Rolę Lidera Partnerstwa lokalnego powierzono Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum, Ośrodkowi Działaj Lokalnie. Jest to jedna z największych i 
najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w województwie lubuskim. 
W ciągu 10 lat swojej działalności Fundacja zrealizowała ponad 50 projektów o 
łącznej wartości ponad 17 milionów złotych, a swymi działaniami objęła ponad 10 
tysięcy osób. Fundacja stanęła na czele partnerstwa, które postanowiło podjąć nie-
łatwy problem tożsamości lokalnej. To szczególnie trudne zadanie dla mieszkańców 
ziem zachodnich, których przodkowie byli po II wojnie światowej przymusowo 
przesiedlani tu z całego kraju. 

Partnerzy z Cybinki i Słubic zaplanowali stworzenie przygranicznej przestrzeni ar-
tystycznej obu gmin, która pomogła nazwać i określić wspólną tożsamość, powstałą 
na bazie tradycji, historii i umiejętności przodków. Pomysłodawcy zaprosili do wzię-
cia udziału w projekcie mieszkańców obu gmin oraz lokalnych twórców, aktywnie 
uczestniczących w życiu swoich miejscowości. Uważali, że połączenie różnych 
umiejętności, doświadczeń, punktów widzenia pomoże mieszkańcom odkryć dobro 
wspólne w lokalnych tradycjach i historii. 

Partnerzy przeprowadzili spotkania twórców lokalnych z mieszkańcami, warsztaty 
artystyczne, utworzenie miejsc tożsamości lokalnej, lekcje dla dzieci i młodzieży 
dotyczące historii, miejscowych tradycji, sztuki charakterystycznej dla regionu, po-
sadzono również drzewa symbolizujące „zakorzenienie się” mieszkańców. 

Zwieńczeniem działań partnerskich było wydarzenie artystyczne – musical, które 
sprawiło, że osoby mieszkające w Słubicach i Cybince poczuły, że przynależą do 
swojej małej ojczyzny. Musical „Jutro zaczęło się wczoraj”, poruszający problema-
tykę tożsamości lokalnej, był szeroko zakrojonym przedsięwzięciem, integrującym 
mieszkańców Słubic i Cybinki.

Aby pokazać pełen portret obu miejscowości, trzeba było sięgnąć do korzeni i przyjrzeć się mocno te-

raźniejszości. Dostrzec niedostrzegalne i uświadomić sobie, gdzie żyjemy. Nie było to łatwe, gdyż 

funkcjonujemy w określonych schematach, które utrudniają nam szukanie własnej tożsamości i wy-

tyczania własnej drogi.

 
(Mówią twórcy spektaklu.)
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W rezultacie udało się odnaleźć wspólne elementy lokalnej tożsamości i stworzyć 
przestrzeń do ich pielęgnowania oraz miejsc, które będą o niej przypominać, a wszystko 
dzięki udanej próbie nawiązania współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami kultury 
i organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie udało się zagospodarować wolny czas 
mieszkańców tych gmin oraz stworzyć nowe, ciekawe możliwości realizacji ich pasji. 
Dzięki projektowi wiele osób poznało swoich rówieśników o podobnych zaintereso-
waniach, rozpoczęło działalność w grupach nieformalnych. 

Efektem projektu jest również publikacja „Małych miasteczek portret własny” pod 
redakcją Marzeny Słodownik wydana przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum 
ze Słubic. To nie tylko pięknie opisane i zilustrowane historyczne oraz współczesne 
oblicza Słubic, ale także pochwała małomiasteczkowego życia. 

Projekt „Małych miasteczek portret własny” realizowany był na terenie dwóch 
gmin – Słubic i Cybinki. Jego sukces jest ściśle związany z grupą animatorów życia 
kulturalnego i społecznego, którzy podjęli wyzwanie, przygotowali projekt, a potem 
czuwali nad całością przedsięwzięcia. Włączenie różnych grup animatorów życia 
społecznego i grup zaangażowanych w przedsięwzięcia pokazało mieszkańcom, kim 
są i w jaki sposób egzystują na co dzień w środowisku. Pokazało ich zalety, umiejęt-
ności i pomogło uwierzyć, że coś znaczą, a ich kultura, tradycja i tożsamość stanowią 
wartość samą w sobie, którą warto się chwalić szerzej. Projekt pomógł mieszkańcom 
odkryć w ich tradycji i tożsamości dobro wspólne.

Partnerami w realizacji projektu byli: Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO, 
Biblioteka Miejska w Cybince, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach, 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski w Słubicach, a także portal 
www.slubice24.pl. Każdy z partnerów wniósł coś ważnego i niepowtarzalnego  
w przedsięwzięcie. 

Taki projekt to niesamowita przygoda i mamy nadzieję, że jego pozytywne efekty wywarły wpływ na 

świadomość mieszkańców Słubic i Cybinki, szczególnie pod kątem postrzegania miejsca, w którym żyją.

 
(Mówią autorzy projektu.)
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Grit Körmer

Zaangażowanie dla życia na obszarze wiejskim: 
przykład niemiecki

1. Wstęp

Od ponad 10 lat na obszarze wiejskim we wschodniej Brandenburgii aktywna jest 
lokalna grupa działania „Märkische Seen”. Stowarzyszenie swoimi działaniami chce 
przyczyniać się do poprawy warunków życia lokalnej ludności, a tym samym do tego, 
aby mieszkańcy utożsamiali się z regionem, wspierając jej samodzielność kulturalną 
i regionalną. Stowarzyszenie chce funkcjonować nie tylko jako forum dla doradztwa 
i dyskusji, ale także platforma dla opinii publicznej w regionie.

Region ten jest położony na wschód od Berlina i obejmuje obszary Szwajcarii Mar-
chijskiej z parkiem przyrodniczym o tej samej nazwie, jeziora w okolicach Strausbergu 
oraz obszar Storkow z jego parkiem przyrodniczym Dahme-Heideseen i obszarem 
jeziora Scharmützel. Na powierzchni 1.254 km² żyje obecnie około 65.500 miesz-
kańców w miastach Altlandsberg, Buckow, Müncheberg, Storkow, gminach Grün-
heide i Rüdersdorf oraz w 5 związkach gmin wiejskich. Odpowiada to przeciętnemu 
zagęszczeniu 52,25 mieszkańców/km².

2. Dlaczego potrzebujemy żyjących wsi i miasteczek?

Szwajcaria Marchijska z jej wzgórzami, dolinami i wąwozami, berlińska pradolina 
i okolice Storkow z miastami i wioskami, jeziorami, rzekami i kanałami oraz 
polami, lasami i alejami tworzą krajobraz regionu. Historyczny rozwój regionu 
można także dziś poznawać dzięki obrazom przedstawiającym poszczególne 
miejscowości i w zabytkach architektury: gród w Storkow, umocnienia miejskie 
w Altlandsbergu i Münchebergu, klasztor mniszek cysterek w Altfriedland, 
kościół parafialny w Münchebergu i katedra w Fürstenwald, zamki, dwory  
i dworki z sielskimi zespołami parkowymi w Garzau, Neuhardenbergu i Treb-
nitz, zespoły wiejskie z typowymi zagrodami i zbudową, na przykład budowane 
z kamienia polnego.

Znane osobistości sztuki i historii współczesnej chętnie wybierały Szwajcarię Mar-
chijską i region jeziora Scharmützel na letnisko, mężowie stanu mieli tutaj rezydencje. 
Ta szczególna atmosfera przyciągała po wojnie i przyciąga aż do dzisiaj artystów. 
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Malarze, muzycy, rzeźbiarze, artyście rzemieślnicy, bajarze i pisarze opisują historię, 
ludzi i krajobrazy regionu.

To wszystko stwarza wspaniałe warunki do życia w tym regionie. Pomimo to wiele 
gmin z niepokojem patrzy dzisiaj w przyszłość.

2.1 O czym my właściwie mówimy?

Po zjednoczeniu Niemiec także we wschodniej Brandenburgii w rozwój infrastruk-
tury zainwestowano pokaźne kwoty. W wielu miejscowościach wybudowano albo 
odrestaurowano centra gminne i przedszkola oraz wytyczono szlaki turystyczne. 
Tworzono lokalne miejsca pracy. Rozwinęło się wiele przedsiębiorstw rzemieślniczych 
i usługowych, przede wszystkim w sektorze turystycznym. Nie wszystkie inwestycje 
były i są mile widziane przez mieszkańców regionu. W niektórych spontanicznie 
inicjowanych protestach obywatelskich wiadomo co prawda, czemu należy się sprze-
ciwiać, ale nie całkiem jasno potrafią one zdefiniować, za czym chcą się opowiadać.

Infrastruktura społeczna oraz forma współistnienia na szczeblu lokalnym muszą 
podążać za zmianami, także w sensie dostosowania „wyposażenia”. Wymaga to ści-
ślejszego uzgadniania i zaangażowania. Chodzi przy tym o różne zakresy tematyczne. 
W miejscowych wsiach niewiele osób uczęszcza na nabożeństwa. Mimo to kochają 
„swój” wiejski kościół i są gotowi angażować się na rzecz jego utrzymania. W innych 
miejscach brakuje placów zabaw, miejsc spotkań czy pomocy sąsiedzkiej, za to po-
nownie odkrywa się zapuszczone zespoły parkowe. To właśnie tu jest pole do popisu 
dla zaangażowanie obywatelskiego, poprzez pragmatyczne działanie poszczególnych 
aktorów. Jeśli są oni w stanie zmotywować i wciągnąć do działania innych ludzi, to 
nagle pojawia się nowa przestrzeń dla wspólnotowego życia.

Przykład: W gminie Reichenberg przez wiele lat stała pusta szkoła, zbudowana jeszcze za cza-
sów NRD. Po wielu daremnych próbach jej rewitalizacji mieszkańcy okolicznych gmin założyli 
stowarzyszenie z zamiarem adaptacji dostępnej infrastruktury na „Centrum życia i zdrowia”. 
Przedsięwzięcie to w całej swojej złożoności wymaga wieloletniego procesu rozwoju, który 
jednakże już teraz uaktywnił liczne osoby i wywiera wpływ na rozwój całej gminy. Nawet, jeśli 
ewentualnie nie uda się zrealizować tego zamierzenia w zakładanym zakresie, to ludzie weszli 
w dialog ze sobą i coraz częściej wymieniają się informacjami dotyczącymi potrzeb swojej wsi.

Starsi powiedzieliby może, że to przecież nic nowego, że wcześniej tak się już zda-
rzało. Naturalnie, że wcześniej też już tak bywało, ale dokładnie tak samo o wielu 
rzeczach zapomniano. Coraz silniej, po latach stawiania na indywidualny rozwój, 
znowu na pierwszy plan wysuwa się potrzeba wspólnoty w miejscowości. I właśnie 
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dlatego potrzebna jest współpraca międzypokoleniowa. Wiele osób jest gotowych 
zaangażować się, jeśli uznają to za słuszne. Przy tym nie należy negatywnie oceniać 
sytuacji, w której w zamian za zaangażowanie oczekują jakichś korzyści. Może to 
być wzrost wiedzy w różnych dziedzinach, jak preferencje dla aktorów, którzy przy-
czynili się do powodzenia danego projektu. Ważne jest, żeby działaczy społecznych 
nie wykorzystywać jako darmowej siły roboczej, ale aby traktować ich jako ważnych 
partnerów w rozwoju miast i gmin.

Jednocześnie konieczne jest wprowadzenie komunikacji między administracją, a dzia-
łaczami społecznymi z zasadą wzajemnego poszanowania. Jeśli się to nie uda, pojawi 
się frustracja oraz zagrożenie, że zaangażowanie przerodzi się w postawę obronną.

2.2 Ramy: procesy i struktury

W naszym regionie zauważyliśmy, że projekty wynikające z faktycznych potrzeb, 
mają na początku największe szanse powodzenia. Jeśli istnieje wspólny, konkretny 
problem, którym rzeczywiście chcą się zająć mieszkańcy, to szybko da się uzgodnić 
najbliższe zadania. Nauczyliśmy się, że odpowiednio wczesne włączenie wszystkich 
ważnych decydentów (administracja, rada gminy) i władz, ale także zainteresowanych 
mieszkańców (np. rodziców, sąsiadów dotkniętych problemem) przynosi efekty. Na-
wet, jeśli chodzi o nieodpłatne zaangażowanie, powinno się przykładać dużą wagę do 
jakości wyników. Wskazane jest przy tym odpowiednio zorganizowane przygotowanie 
i realizacja oraz włączenie zewnętrznego know-how.

Przykład: W gminie Prädikow młode rodziny odczuwały brak placu zabaw. Były gotowe za-
troszczyć się o to we własnym zakresie. Od początku w pomysł ten został włączony urząd 
gminy. Zadbał on o środki finansowe na zakup materiałów. Rodzice uzyskali wsparcie miej-
scowych rzeźbiarzy i włączyli ich w planowanie i realizację. W ciągu kilku miesięcy udało się 
pomysł zrealizować. Placem zabaw opiekują się aktywni mieszkańcy wsi, wzmocniły się wię-
zi a wielu uczestników ten sukces uskrzydlił i zmotywował do realizacji nowych pomysłów.

Niekiedy jednak mieszkańcy miejscowości są zdania, że „trzeba by się wspólnie 
za coś zabrać”, nie mając konkretnej wizji, o co tak naprawdę miałoby chodzić.  
W takich sytuacjach sprawdzoną metodą są moderowane spotkania mieszkańców 
w formie warsztatów przyszłości, World-Cafe, czy innych metod partycypacyjnych. 
Podczas takich dyskusji pojawia się okazja do wspólnych rozważań, jakimi pro-
blemami można by się wspólnie zająć i kto ma wziąć na siebie określone zadania.  
W rozwoju wsi została opracowana metoda „rozmów przy kuchennym stole”, zgodnie 
z którą niezaangażowane w sprawę osoby przeprowadzają w małym kręgu pojedyncze 
rozmowy mające na celu wysondowanie indywidualnych interesów.
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Przykład: Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju Eberswalde (HNE), latem 2012 roku 
przeprowadziła w ramach studenckiego projektu w różnych wiejskich dzielnicach miasta Stor-
kow liczne „rozmowy kuchenne”. Zostały one udokumentowane i zewaluowane. Na konferencji 
podsumowującej przedyskutowano pojedyncze „portrety miejscowości” z przedstawicielami 
gminy i zainteresowanymi mieszkańcami. Oddział Lokalnej Grupy Działania uporządkował 
zebrane pomysły i uzupełnił je o rekomendacje do dalszych działań.

2.3 Partnerzy i zwolennicy – komunikacja to wszystko

Nie zawsze jest tak, że dobry pomysł automatycznie wywoła zachwyt i entuzjazm. 
Może być ku temu wiele powodów, począwszy od myślenia w kategoriach konkurencji 
aż po brak informacji. Szczególnie działacze społeczni, którzy „palą” się do swojego 
projektu, potrzebują zwolenników i osób gotowych ich wesprzeć, które pomogą im 
nadać projektowi odpowiednie ramy i stworzyć dla niego odpowiednie lobby. Prze-
konaliśmy się, że takie procesy wymagają czasu i nie mogą być wymuszane. Potrzeba 
tu zarówno cierpliwości, jak również sporo czasu na proces uzgodnień. Dobrze jest, 
gdy uczestnicy postrzegają się jako wspólnotę, która razem się uczy po to, by wspólnie 
opracować koncepcję i rozwiązania. Działająca w regionie Lokalna Grupa Działania 
może udzielić wsparcia, pośrednicząc jako właściwy partner i ukazując synergie.

3. Rozwój zintegrowany z wolontariatem – przejrzystość tworzy perspektywę

Jeśli w miejscowości jest wiele aktywnych stowarzyszeń, inicjatyw i „macherów”  
i jeśli zaczną się oni izolować zamiast łączyć się w sieci, to może zrobić się ciasno. Przy 
rozwoju regionu tworzenie sieci rozumiemy nie jako mnożenie struktur roboczych, 
lecz jako środek do generowania efektów synergetycznych. Aby ujawnić te potencjały, 
potrzebna jest wzajemna przejrzystość: Nad jakimi projektami aktualnie się pracuje, 
jakie są potrzeby? To właśnie w wolontariacie, gdzie zasoby czasu i pieniędzy są 
niewielkie, tego rodzaju zazębianie się może przynosić dobre efekty.

W gminie Reichenwalde fundacja o nazwie Hoffnungsthaler Stiftung Lobetal realizuje pro-
jekt, w ramach którego prowadzi domy dla ludzi z niepełnosprawnościami, w których znaj-
dują oni także pracę. Współpracuje ona ściśle z miejscowym przedszkolem, dla którego nie-
pełnosprawni gotują w ramach warsztatów, i z którym chętnie wspólnie świętują. Miejscowi 
seniorzy są zapraszani na kawę i ciasto do odnowionego „zameczku”, w którym znajduje się 
także dostępna dla wszystkich mieszkańców wsi biblioteka. Wszyscy aktorzy wspólnie anga-
żują się w renowację wiejskiego kościoła i oferowane przez wspólnotę kościelną możliwości 
spędzania czasu wolnego.
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Nasz wniosek: Zaangażowanie obywatelskie w wiosce jest niezbędne do życia. Najbar-
dziej potrzebne są do tego komunikacja i przejrzystość, a także cierpliwość i wsparcie 
dla zaangażowanych obywateli. Do obywateli zaliczają się również mieszkające we 
wsi dzieci i młodzież. Wczesne ich włączenie i udział w lokalnych przedsięwzięciach 
tworzą warunki dla naturalnego angażowania się w wieku dorosłym.
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Nikolaus Teichmüller

Rozwijać i kształtować wspólnotę wiejską: 
realizacja zaangażowania obywatelskiego w 
praktyce.

1. Wstęp 

Obszary wiejskie i mieszkające na nich społeczności mogą wiele zyskać dzięki ini-
cjatywom i organizacjom zakładanym przez aktywnych mieszkańców. Wspólny 
cel jednoczy i zachęca do zaangażowania w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 
Szczególnie w małych miejscowościach i wsiach funkcjonuje często przekonanie, że 
nie ma wystarczających środków finansowych i chętnych do udziału w projektach, 
które mogłyby ubogacić życie wsi. Celem tego artykułu jest pokazanie konkretnych 
form wspólnego działania.

Projekt „Bohaterowie Wsi”1, realizowany od lat we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań i wspierany przez program Federalnej 
Centrali Kształcenia Obywatelskiego „Wsparcie poprzez udział”, pokazuje, jak wieś 
może się integrować, wspólnie analizować potrzeby, a następnie praktycznie praco-
wać nad rozwojem społeczności lokalnej. Opis warsztatu, którego celem jest transfer 
wiedzy i doświadczeń również w wymiarze transgranicznym oraz wspieranie kon-
taktów między sołtysami po obydwóch stronach Odry, ma ostatecznie pokazać, jakie 
możliwości może przyszłym projektom przynieść mentalne przekroczenie granicy.

Jeśli przyjrzeć się temu, jak przedstawiany jest obszar wiejski i życie na wsi w publi-
kacjach, doniesieniach prasowych i wnioskach projektowych, to jasno można do-
strzec, że dominuje obraz bardzo negatywny, akcentujący problemy związane z wa-
runkami życia na wsi. Szczególnie w regionie przygranicznym Brandenburgii takie 
obrazy są przedstawiane bardzo często. Niewydolne struktury, niewystarczające moż-
liwości kształcenia, uboga oferta możliwości spędzania czasu wolnego dla młodzieży  
i osób starszych, ograniczona sieć komunikacji publicznej oraz niekorzystne zmiany demo-
graficzne, to tylko część argumentów używanych dla umniejszenia potencjału rozwojowego 
społeczeństwa obywatelskiego w regionie przygranicznym. Zaprezentowane w niniejszym 
tekście projekty pokazują, w jaki sposób zaangażowani mieszkańcy mogą inspirować zmia-
ny i rozwój w swoich wsiach i jak mogą wypełnić swoją przestrzeń życiem społecznym. 
1 Szczegółowe informacje o projekcie, patrz: Wassermann, Natalie (2013): „Dorfhelden“. Zivilgesellschaftliches 

Engagement für Trebnitz und das Oderland. Busch, Matthias / Teichmüller, Nikolaus (red.), Europa leben und 
gestalten. Transnationale Bildungs- und Beteiligungsformen in der deutsch-polnischen Grenzregion.
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Wsparcie ze strony państwa może zaradzić wielu problemom, ale aby rozbudzić we wsi 
aktywne społeczeństwo obywatelskie, konieczne jest zaangażowanie mieszkańców wsi 
oraz - jak podkreśla przykładowo trzeci raport demograficzny Brandenburgii z 2011 
roku2 – odpowiednia analiza regionalnych problemów, która pomoże wypracować 
odpowiadające im rozwiązania. Poza tym konieczna jest lepsza wymiana doświadczeń 
poprzez tworzenie sieci zaangażowanych aktorów, która musiałaby funkcjonować w 
konkretnych ramach organizacyjnych oraz zostać wyposażona w stosowne struktury 
wspierające (por. tamże, s. 58). Tego rodzaju wsparcie, jakie towarzyszyło projektowi 
„Bohaterowie Wsi”, można ewentualnie powtórzyć na potrzeby innej realizacji.

2. Projekt „Bohaterowie Wsi”

We wrześniu 2011 roku w Trebnitz rozpoczęła się realizacja projektu „Bohaterowie 
Wsi”. Celem projektu było rozwijanie lokalnych pomysłów mogących wzmacniać 
społeczeństwo obywatelskie w obszarze wiejskim. W praktyce chodziło o to, aby 
rozwijane w projekcie inicjatywy przyczyniały się do uatrakcyjnienia Trebnitz i jego 
otoczenia w oczach mieszkańców i przyjezdnych.

Wszystkie potencjalnie zainteresowane osoby zostały zaproszone do wzięcia udziału 
w spotkaniu organizacyjnym i zaangażowania się we własnym interesie. Aby zapew-
nić jak najszersze uczestnictwo, w trakcie realizacji projektu zwracano uwagę na to, 
aby założenia projektowe odpowiadały interesom i możliwościom uczestników, aby 
w jak najwyższym stopniu nadawały się do praktycznej realizacji i były wykonalne  
w określonym czasie. Ponadto ważne było także przeprowadzenie konsultacji z osobami 
niezaangażowanymi w projekt, aby pozyskać ogólną wiedzę o tym, na ile istotne są 
dla nich poszczególne działania. Dlatego też inicjatorzy projektu nie proponowali 
konkretnych tematów, lecz zadawali pytania, wypracowując konkretne działania 
wspólnie z uczestnikami.

Najważniejszą rzeczą w tym międzypokoleniowym przedsięwzięciu było umożli-
wienie wymiany informacji między ludźmi, którzy normalnie mają ze sobą bardzo 
znikomy kontakt. Młodzież, dorośli i seniorzy mieli się od siebie nawzajem uczyć  
i wspólnie realizować pomysły. Już podczas rekrutacji uczestników trzeba było zatem 
wykorzystać różne kanały komunikacji. Obok reklamy na stronach internetowych 

2 Patrz: Dritter Demografiebericht des Landes Brandenburg 2011. wyd. Staatskanzlei Brandenburg, IMAG „De-
mografischer Wandel“. http://www.esf.brandenburg.de/media_fast/667/Dritter_Demografiebericht_Brbg2011.
pdf [Stan na: 28.09.2013].
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partnerów projektu3, informowano o projekcie w zwykłych gazetach i bezpłatnych 
gazetach z ogłoszeniami oraz na lokalnych tablicach ogłoszeniowych. Ostatecznie 
również dobrze funkcjonująca poczta pantoflowa doprowadziła do tego, że na spo-
tkaniu inauguracyjnym 21 października 2011 roku pojawiło się 29 osób.

W całym okresie trwania projektu zaangażowało się w niego 35 mieszkańców 
Trebnitz i Müncheberg w wieku między 15 do ponad 65 lat. Składały się na niego 
kilkudniowe warsztaty poświęcone poszczególnym pomysłom, a czasami małe grupy 
spotykały się na spontanicznie uzgadnianych spotkaniach roboczych. Stowarzyszenie 
Zamek Trebnitz i partnerzy kooperacyjni pozostawali do dyspozycji uczestników we 
wszystkich fazach projektu.

Zgodnie z koncepcją projekt składał się początkowo z trzydniowych warsztatów 
przyszłości, w trakcie których zidentyfikowano różne zakresy potrzeb oraz dysku-
towano o właściwych działaniach i aktywnościach. Po wypracowaniu konkretnych 
celów i zadań dla poszczególnych uczestników można było rozpocząć właściwą pracę 
nad projektem. Przy niektórych pomysłach konieczne było wyjaśnienie warunków 
ramowych albo uzyskanie know-how z zewnątrz. Także konkretne planowanie dzia-
łań wymagało czasu. Różne grupy spotykały się ze sobą na spotkaniach roboczych  
i ewaluacyjnych w sześciotygodniowym rytmie. W trakcie tych spotkań trzeba było 
pamiętać o tym, aby przekazywane informacje i prowadzone dyskusje były zrozumiałe 
dla wszystkich grup wiekowych.

Po pierwszej fazie projektu, której głównym celem była analiza potrzeb i problemów 
regionu, przyszła kolej na fazę rozwoju powstałych pomysłów. Zajęto się czterema 
obszarami tematycznymi: 

(1) Park zamkowy i rozwój zasobów w Trebnitz, w szczególności w kontekście promocji 
turystycznej; (2) Rozszerzenie oferty komunikacji publicznej poprzez zwiększenie 
częstotliwości kursowania kolei Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) ze stacji Trebnitz 
(Mark) tak, aby kursował co godzinę; (3) Wspieranie spotkań i dialogu między-
pokoleniowego; (4) Wspieranie i intensyfikacja spotkań interkulturowych poprzez 
transgraniczną wymianę doświadczeń. Chodziło przy tym o znalezienie sposobów  
i możliwości lokalnego i wspólnego zajęcia się wspomnianymi obszarami tematycznymi.

Wypracowane wizje zostały następnie zrealizowane w trzeciej fazie projektu. Ta 
faza, przewidziana początkowo na pięć miesięcy, była kontynuowana długo po za-

3 Przy Stowarzyszeniu Zamek Trebnitz zainaugurowana została współpraca z różnymi szkołami w regionie 
przygranicznym po obu stronach Odry, instytucjami pracującymi z dziećmi i młodzieżą w obszarze miasta 
Müncheberg, podmiotami gospodarczymi reprezentowanymi przez małe przedsiębiorstwa z regionu, związ-
kami sportowymi, ochotniczą strażą pożarną, administracją gmin, miast i powiatu Märkisch-Oderland, radą 
dzielnicy Trebnitz oraz z LAG Märkische Seen e.V.
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kończeniu projektu w sierpniu 2012 roku i stała się przyczynkiem do zaplanowania 
samodzielnego stowarzyszenia „Dorfhelden e.V. (Bohaterowie Wsi).

Poszczególne grupy tematyczne wypracowały różne formy działania. W ramach grupy 
roboczej zajmującej się parkiem zamkowym aktywnie zajęto się ważnym historycznie 
parkiem zamkowym, wydano broszury informacyjne i diagramy. Oprócz tego za-
angażowani mieszkańcy Trebnitz cały czas spotykają się, żeby razem oczyszczać las  
z chaszczy. Spotkania przy kawie przybliżają zainteresowanej publiczności biografie  
i transnarodowe powiązania, które można odnaleźć w Trebnitz. Klub kulinarny ofe-
rował w sali parafialnej w Trebnitz wszystkim mieszkańcom regionu przygranicznego 
z okolic Trebnitz własnoręcznie przygotowane posiłki i napoje. Obecnie kulinarni 
bohaterowie spotykają się prywatnie, ale nowi kandydaci są mile widziani. Transgra-
niczny festyn w listopadzie 2012 roku z okazji polsko-niemieckich Andrzejek oferował 
gościom bogaty program rozrywkowy, w którym znalazło się coś interesującego dla 
wszystkich młodych i starszych uczestników.

Nie wszystkie pomysły zostały dotąd urzeczywistnione. Pociąg jak do tej pory dojeżdża 
do Trebnitz z częstotliwością dwugodzinną. Nie powstał jeszcze także planowany 
kiosk dworcowy. Ale i w tym obszarze uzyskano pewne obietnice i deklaracje woli  
i pozostaje czekać, jak sprawy się potoczą.

To przykłady na to, że zaangażowanie lokalnych społeczności prowadzi do inspiru-
jących i interesujących wydarzeń lub do trwałego upiększenia wsi. Z jednej strony 
zyskują na tym sami mieszkańcy wsi i okolicy, a z drugiej strony dzięki poprawie 
wizerunku w wyniku takich działań omawiane są również aspekty rozwoju turystyki 
w poszczególnych gminach i wsiach, co w długiej perspektywie może w tej czy innej 
wsi doprowadzić do wzmocnienia struktur.

Projekt pokazuje bardzo obrazowo, jak wieś może się rozwijać mimo niewielkich za-
sobów. Historie mieszkańców i pojawiające się możliwości nie są oczywiście wszędzie 
jednakowe, ale realizacja tego typu projektu w takiej formie w innych powiatach czy 
miejscowościach jest z całą pewnością możliwa.

3. Trzy krótkie prezentacje

Poza prezentacją projektu „Bohaterowie Wsi” poniżej zaprezentowane są konkretne 
możliwości realizacji i pojedyncze projekty, które mogą być przykładem dla wielu 
różnych udanych inicjatyw wiejskich.

Przykładem może być tu transgraniczna wymiana idei i inicjatyw, podejmowana  
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w ramach projektu „Europejska Akademia Sołtysa”. Od 9 do 12 czerwca 2014 roku 
odbyły się w Szczecinie i we wsiach Ruhldorf i Trebnitz warsztaty dla Lokalnych 
Ośrodków Kompetencji (LOK) z wiejskich obszarów Polski, prowadzone przez 
Wacława Idziaka i Przemysława Fenrycha. Celem projektu „Europejska Akademia 
Sołtysa” jest rozwój ośrodków kompetencji, które mają wspierać rozwój społeczny, 
kulturalny i gospodarczy wsi.

Część warsztatów została przeprowadzona w Brandenburgii, u niemieckiego partnera 
projektu. Uczestnicy odwiedzili między innymi park głazów narzutowych w Ruhldorf4, 
gdzie rozmawiali z rzeźbiarzem, artystą, przewodnikiem i organizatorem Kurtem 
Zirwesem, który swoje zamiłowanie do głazów uczynił swoją pracą. W regionie 
brandenburskich jezior z dużym zaangażowaniem pomagał w rozwoju geoparku 
Odra-Sprewa5 Następnie uczestnicy rozmawiali w zamku Trebnitz z niemieckimi 
partnerami o ich osiągnięciach, planach i potrzebach.

W stowarzyszeniu Landblüte e.V. uczestnicy warsztatu mogli zobaczyć sprawdzony 
przez lata model działania, w którym widać troskę o „poprawę jakości życia dzieci, 
młodzieży i dorosłych przez wsparcie i poprawę warunków społeczno-kulturalnych, 
sportowych, oraz warunków kształcenia i dokształcania6. Obok pokazu grupy gim-
nastycznej dla seniorów wygłaszano referaty w prowadzonej przez stowarzyszenie 
akademii wiejskiej, w której oferowane są warsztaty, seminaria (podobnie jak na 
uniwersytecie dziecięcym) i kursy komputerowe (także dla seniorek i seniorów). W 
ramach działu „Zioła i nie tylko – szkoła na zielonym” dzieci i młodzież zdobywają 
nowe doświadczenia, poczuć radość z samodzielnego tworzenia czy przyswajania 
nowej wiedzy w przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej bezpośrednie doświadcze-
nia. Mogą one zdobywać nowe umiejętności i sprawności w dziedzinie ekologicznej 
produkcji i wykorzystania roślin.

Spotkanie z Holgerem Ackermannem, sołtysem Groß Schauen, było okazją do po-
znania aktywnego, zaangażowanego lidera wiejskiego. Uczestnicy byli pod wrażeniem 
osobowości i entuzjazmu ich rozmówcy.

Pan Ackermann zaprezentował im „Brandenburską Sieć Żyjących Wsi”7. Najważ-
niejsze w działalności tej sieci są osiągnięcie i kształtowanie odpowiedniej jakości 
życia dla i przez wspólnotę wiejską, żywotność wspólnoty wiejskiej poprzez rozwój 
życia wiejskiego w ramach określonego procesu oraz konieczność budowania sieci 
żyjących wsi. Zauważono, jak ważna jest wspólna praca prowadzona na szczeblu 

4 Patrz: http://www.findlingshof-strausberg.de [Stan na: 21.07.2014].
5 Patrz: http://geoland-os.de [Stan na: 21.07.2014].
6 http://www.vereinlandbluete.de [Stan na: 21.07.2014].
7 Patrz: http://www.lebendige-doerfer.de [Stan na: 21.07.2014].
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ponadgminnym nad rozwojem partycypacji w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z tym zwrócono również uwagę na działające już w Holandii „Zrzeszenia 
ruchu wiejskiego w Europie (ERCA)”8, które jest godne odnotowania jako poglądowy 
przykład udanej współpracy między wsiami. Bardzo adekwatny w tym kontekście 
slogan Ackermanna: „trzeba zrozumieć, a nie kopiować”, można uznać za trafne 
podsumowanie poczynionych doświadczeń.

Krótkie warsztaty tego typu umożliwiają rozpowszechnianie zdobytych doświadczeń 
i znalezionych sposobów rozwiązań i uczynienie kroku od „samotnego aktywisty 
społecznego” do wspólnego działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

To, co ponadto ukazują powyższe przykłady, to różnorodność inicjatyw i stowarzyszeń. 
Form i charakteru zaangażowania obywatelskiego nie można wyznaczać z góry ani 
standaryzować. Są one inicjowane przez zmotywowanych aktorów i ulegają zmianom 
i rozwijają się zgodnie z warunkami występującymi we wspólnotach wiejskich. Także 
tutaj istnieje możliwość tworzenia transgranicznych wspólnot interesów i kooperacji, 
z której w przyszłości należałoby korzystać w większym stopniu.

4. Wniosek

Zarówno w opisie projektu „Bohaterowie Wsi”, jak i w krótkich prezentacjach róż-
nych form zaangażowania obywatelskiego, pojawiają się podobne kierunki. Żyjące 
wspólnoty wiejskie potrzebują w pierwszym rzędzie zaangażowanych obywatelek  
i obywateli zainteresowanych podnoszeniem jakości życia i wspólną aktywnością  
w swoich wsiach. Następnie potrzebne są zorganizowane formy wymiany know-how 
i przykłady dobrych praktyk oraz budowa sprawnie funkcjonujących sieci, które są  
w stanie zgromadzić wokół siebie aktorów o określonych interesach.

Polsko-niemiecki region przygraniczny i obszary wiejskie po obu stronach grani-
cy często stają przed identycznymi problemami, które tak naprawdę występują na 
wszystkich obszarach wiejskich. Jednak to właśnie spojrzenie wykraczające poza 
własną granicę może stać się siłą napędową rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na 
obszarach wiejskich. Jeśli chodzi o wspólną pracę, to istnieje jeszcze wiele możliwości 
i potrzeb rozwojowych. Artykuły zawarte w tej publikacji pokazują, że planowania 
nowych projektów nie trzeba zaczynać od zera.

8 Patrz: http://www.ruralcommunities.eu [Stan na: 21.07.2014].



61

Wykaz autorów

Katrin Becker

kulturoznawczyni, działa jako menedżerka projektów i imprez w Słubicko-Frankfurc-
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Uniwersytetu w Hamburgu i pracownikiem naukowym w Europejskim Centrum 
Transnarodowej Partycypacji. Główne zagadnienia w jego pracy stanowią szkolenia 
dla multiplikatorów w zakresie dydaktyki europejskiej, zarządzania konfliktami  
i kształcenia obywatelskiego. Jako niezależny współpracownik opracował koncepcję 
i prowadził między innymi dla Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji  
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pracownik nieetatowy w różnych podmiotach kulturalnych i edukacyjnych. Od lipca 
2013 roku kieruje Centrum Partycypacji i Mediacji w Stowarzyszeniu Zamek Trebnitz.

Karol Duer

jest z wykształcenia informatykiem, trenerem i webmasterem oraz specjalistą z zakresu 
ewaluacji i badań socjologicznych. Od 2010 roku pracuje dla Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności (PAFW). Wspiera Fundację w różnych dziedzinach. Punkt 
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ciężkości jego pracy stanowi rozwój lokalny. Jest koordynatorem programu „Działaj 
lokalnie“ i innych projektów społecznych.

Przemysław Fenrych

jest nauczycielem, dziennikarzem i aktywistą społecznym. Jest zastępcą dyrektora 
szczecińskiego Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
Jego obszary działania to komunikacja społeczna, edukacja, rewitalizacja wsi i szko-
lenia metodami interaktywnymi. Ponadto jest inicjatorem i ekspertem Europejskiej 
Akademii Sołtysa, ukraińskiego programu wsparcia dla mikroprzedsiębiorców na 
obszarach wiejskich, programu „Przejrzysta Ukraina“ i cyklu działań na Białorusi 
„Przez edukację do społeczeństwa obywatelskiego“. Opracowuje on i realizuje różne 
szkolenia i projekty dla organów samorządowych oraz młodzieży, nauczycielek i na-
uczycieli, dziennikarek i dziennikarzy, a także organizacji pozarządowych w Polsce, 
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Angela Fleischer-Wetzel

jest pedagożką socjalną zaangażowaną jako referentka regionalna w stowarzyszeniu 
RAA Brandenburg w filii we Frankfurcie nad Odrą od 1993 roku. Główne punkty 
ciężkości w jej pracy to otwarcie interkulturowe różnych instytucji jak szkoły czy 
administracja. Zajmuje się transferem strategii i programów z zakresu uczenia spo-
łecznego, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, mediacji (interkulturowej) 
i integracji migrantów. Ponadto jest aktywna w pozaszkolnej edukacji młodzieży  
i międzynarodowych spotkaniach młodzieży, w szczególności w zakresie doskonalenia 
i doradztwa dla personelu pedagogicznego.

Grit Körmer

pochodzi z Märkisch-Oderland, studiowała ekonomikę przedsiębiorstw a od 2010 
roku pracuje jako menedżerka regionalna dla stowarzyszenia LAG Märkische Seen. 
Poprzez swoją pracę w różnych projektach UE zgromadziła wieloletnie doświadczenie 
jako autorka projektów i chętnie dzieli się nim, tworząc sieci i jako multiplikatorka 
na obszarach wiejskich. Jako osobie z pokolenia transformacji szczególnie leżą jej na 
sercu procesy partycypacji, w tym w szczególności angażowanie dzieci i młodzieży.
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na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodo-
wych na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2008 roku jest dyrektorem Stowarzyszenia 
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Suplement

Transnarodowe społeczeństwo obywatelskie 
w polsko-niemieckim regionie przygranicz-
nym: szanse, wyzwania, perspektywy 
 
Referat Nikolausa Teichmüllera  
z okazji pierwszej Konferencji Sieciowej w dniu 21 lutego 2014 roku

1. Wstęp

Dzień dobry Szanowni Państwo,

Już tytuł tego referatu pokazuje, że można go potraktować tylko jako impuls do 
przemyśleń. Tematyka jest zbyt rozległa, poszczególne stanowiska zbyt zróżnico-
wane, abstrakcyjne, a po części zbyt zachowawcze, aby móc zaoferować Państwu  
w trzydzieści minut kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Dlatego też spróbuję podsumować Państwu doświadczenia zgromadzone w ostatnich 
latach przez Stowarzyszenie Zamek Trebnitz oraz współpracujących z nim partne-
rów oraz ukazać zarys szans, wyzwań i perspektyw transnarodowego społeczeństwa 
obywatelskiego w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.

Transnarodowe społeczeństwo obywatelskie w naszym pojęciu charakteryzuje się 
tym, że w sposób aktywny eliminuje się granice oraz różnice narodowe, kulturowe  
a także prawne lub pokonuje je poprzez określone formaty (jak na przykład spotkania 
interkulturowe). Normatywnie postulowany obraz obywatela europejskiego często 
okazuje się mało efektywny, gdy w regionach przygranicznych mają ze sobą wejść  
w kontakt dwa graniczące ze sobą społeczeństwa obywatelskie. Zajmowanie się tym, 
co swoje i tym, co inne, oraz poszukiwanie wspólnych wyobrażeń, życzeń i celów, 
może długofalowo prowadzić do wzajemnego zbliżenia i poczucia wspólnoty.

Zasadnicze pytanie brzmi więc następująco: Jak spotkania interkulturowe i kontakt 
transgraniczny mogą przyczynić się do rozwoju i umocnienia transnarodowego spo-
łeczeństwa obywatelskiego?
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2. Pretekst

W 2013 roku, „Europejskim Roku Obywateli“, nie udało nam się w pełni uporać  
z kompleksem tematycznym europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. „Europa 
Regionów“, która wydaje się osiągalna tylko z aktywnym społeczeństwem obywa-
telskim i partycypującymi obywatelami, nadal stoi przed ogromnymi wyzwaniami 
i w obliczu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku musi stawić czoła 
różnym rewizjonistycznym kampaniom. To, że w 2014 roku, „Europejskim Roku 
Partycypacji“ będziemy mogli doświadczyć pogłębienia tej tematyki i jednoznacznej 
politycznej deklaracji woli, jest tyleż radosne, co konieczne.

2.1 Szanse I

Jakie szanse wynikają z tej dynamiki dla polsko-niemieckiego regionu przygranicznego?

Dla polsko-niemieckiego regionu przygranicznego integracja Europy stwarza obie-
cujący potencjał rozwojowy i możliwości, które należy wykorzystać. Europa często 
jednakże postrzegana jest przede wszystkim jako transgraniczny obszar gospodarczy 
i rynek pracy. Wynikające z tego szanse i problemy w ostatnich latach były zarówno 
ukazywane z perspektywy naukowej jak również wykorzystywane w polityce go-
spodarczej. Na ile było to udane, co do tego opinie są podzielone. Natomiast rozwój 
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego przez długi czas był zaniedbywany.

Za erozją granic i europeizacją społeczeństw obywatelskich kryją się ogromne szanse. 
Dlatego też można zakładać, że stabilność i jakość życia ludności w polsko-niemiec-
kim regionie przygranicznym zależy również od tego, w jakim stopniu wyczerpane 
zostaną potencjały aktywnego partycypującego społeczeństwa obywatelskiego.

Projekty wspierające ten proces realizują równolegle na wielu płaszczyznach 
ważną pracę i generują wiedzę dla przyszłych działań. Może ona zostać wy-
korzystana przez obywatelki i obywateli biorących udział w projektach i spo-
tkaniach interkulturowych, w ich życiu i na co dzień w europejskim spo-
łeczeństwie obywatelskim: W ten sposób z konkretnych problemów i form 
uczestnictwa można uzyskać wiedzę na temat struktur politycznych na szcze-
blu lokalnym oraz narodowym i europejskim. Poprzez poznawanie różnych 
demokratycznych struktur uczestnictwa na płaszczyźnie lokalnej, regional-
nej i narodowej możliwe jest jak na przykład ćwiczenie metod stosowanych  
w zakresie Public Relations oraz negocjowania z politykami i gremiami politycz-
nymi. Można zgłębiać wiedzę specjalistyczną dotyczącą zagadnień społeczno-
politycznych i wykorzystywać ją później do własnej argumentacji. Partycypacja 
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społeczna może wzmacniać wiarę w siebie oraz wspomagać kompetencje socjalne 
i te kluczowe kompetencje, które są decydujące dla udanego życia zawodowego 
i prywatnego.

Poniżej przykład: W polsko-niemieckim projekcie młodzieżowym „Odrzańska Rada 
Młodzieży“ w ubiegłym roku 24 młodych ludzi w trakcie wielu spotkań dyskutowało 
z politykami na różne tematy polityczne, jak na przykład mobilność, zdrowie czy 
szkoła. Wspólnie odwiedzali różne instytucje, brali udział w imprezach i projektach, 
wymyślali scenariusze rozwiązań i opracowywali propozycje poprawy życia w ich 
lokalnej przestrzeni przygranicznej. To zajmowanie się różnymi tematami, które 
miało charakter ciągły, wywołało u członków Rady Młodzieży poczucie wspólnoty. 
W ten sposób nie tylko poznali się nawzajem, lecz także zdobywali kompleksowy 
wgląd w różne narodowe struktury i procesy polityczne, przez co odczuwali zdolność 
do działania w swoich zakresach tematycznych. Również zainteresowanie, jakim 
odwzajemniali się politycy, dodatkowo ich motywowało.

Jest to przykład udanego transnarodowego społeczeństwa obywatelskiego, przynaj-
mniej jeśli chodzi o wymiar polityczny. Młodzież pracowała w dość długim okresie 
nad interesującymi ją zagadnieniami i znajdowała posłuch u decydentów politycznych. 
Fakt, że nie prowadzi to do natychmiastowej realizacji ich postulatów, jest przy tym 
oczywiste i nie umniejsza sukcesu projektu.

Tego, jak żywe i smakowite może stać się polsko-niemieckie społeczeństwo obywa-
telskie, mogli Państwo sami doświadczyć dzisiaj rano. Kawę podawała nam młodzież, 
która współdziała w projekcie „Polsko-niemiecka firma uczniowska“. Jest to kolejny 
przykład zmierzający w kierunku kształcenia zawodowego i przygotowania do zawo-
du. W tym roku już po raz drugi dwudziestu do trzydziestu młodych ludzi z Polski  
i Niemiec będzie prowadzić kawiarnię „Kaffee zum Glück - Kawa na szczę-
ście“, która znajduje się w pomieszczeniach za nami. W lecie Trebnitz i Zamek 
otwierają kawiarnię na weekend. Wzbogaca ona lokalną przestrzeń, oferuje 
możliwość odpoczynku turystom na rowerach i stanowi miejsce spotkań dla 
mieszkańców wsi. Równocześnie kawiarnia daje młodzieży ze szkół specjalnych 
możliwość gromadzenia praktycznych doświadczeń zawodowych i uczenia się 
języka niemieckiego lub polskiego. Projekt zaplanowano jako przedsięwzięcie 
długoterminowe. Młodzież z ostatniego „rocznika” po części przyucza nowych 
uczestników. Ścisłe kontakty i przyjaźnie, jakie zawiązują się tutaj między mło-
dzieżą z Polski i z Niemiec, są trwałe i są podtrzymywane również po zakończeniu 
projektu. Powtarzające się spotkania tych samych młodych ludzi niosą ze sobą 
szczególne możliwości dla realizacji naprawdę skutecznej pracy edukacyjnej 
wobec poszczególnych osób i z ich uczestnictwem.
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To, co czyni ten format projektowy szczególnym, to połączenie struktur szkolnych 
i pozaszkolnych w obrębie pracy firm uczniowskich. To właśnie tutaj pojawiają się 
szanse dla regionu przygranicznego, który w dziedzinie pracy z młodzieżą może na 
takich projektach tylko skorzystać.

To wszystko jest możliwe przez udane połączenie formalnych i nieformalnych procesów 
edukacji i jest realizowane już od lat w wielu dziedzinach na szczeblu narodowym.

Jak można intensyfikować i wzmacniać w regionie przygranicznym istniejące już 
kontakty w obrębie społeczeństwa obywatelskiego? Aby udzielić odpowiedzi na to 
pytanie, ważne jest, jak się wydaje, aby najpierw skierować spojrzenie na dotychcza-
sowe doświadczenia. Jakie wnioski można wysnuć na potrzeby nowych, głębszych 
i liczniejszych aktywności? Jak można z korzyścią dla płaszczyzny transgranicznej 
zaadaptować formaty sprawdzone już na szczeblu narodowym?

Interkulturowe spotkanie z innymi ludźmi umożliwia bowiem świeże spojrzenie na 
własną historię, kulturę i siebie samego, uzupełniając dotychczasową perspektywę.  
W ten sposób można ewentualnie zrewidować uprzedzenia, przezwyciężyć skrę-
powanie i w przypadku polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, umożliwić 
spotkanie ludziom z obydwóch stron Odry. Wykorzystanie tych szans, musi stać 
się przynajmniej jedną z ważnych spraw aktorów społeczeństwa obywatelskiego, w 
szczególności w odniesieniu do tych, którzy działają na rzecz młodzieży w regionach 
przygranicznych.

Jest przykład również na to: W projekcie „Mission Diversity“ młodzież z Niemiec, 
Luksemburga i Polski wspólnie pracowała nad takimi zagadnieniami, jak dyskrymi-
nacja, rasizm, homofobia, antysemityzm i wyłączenie społeczne. Chodziło im przy 
tym efektywnie o to, by pozytywnie zmieniać własny świat społeczny. Brali udział 
w inicjatywach, które zajmowały się tymi zagadnieniami, rozmawiali z politykami 
i odwiedzali się nawzajem w swoich krajach. W tym formacie projektowym celowo 
rozmawiano o zagadnieniach interkulturowych i szkolono młodzież, jak rozpoznawać  
i świadomie zwalczać ukryte, działające podprogowo przejawy rasizmu i dyskryminacji. 
Refleksja na temat tożsamości kulturowej i dostrzeganie różnych uwarunkowanych 
narodowo sposobów postrzegania problematycznych kwestii związanych ze społe-
czeństwami, stanowią przy tym ważny wkład.

Również w ramach „Mission Diversity“ odbyło się wiele spotkań tych samych grup. 
Także omawiany już w przypadku „firmy uczniowskiej“ charakter edukacyjny był 
realizowany również tutaj, nawet jeśli tym razem miało to miejsce w innej tematyce, 
ponieważ uczestnicy szkoleni byli na tak zwanych „Diversity-Scouts“, którzy mieli  
i mają działać w swoich krajach jako multiplikatorzy. Taka kontynuacja pracy semi-
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naryjnej pomiędzy poszczególnymi spotkaniami a także później prowadziła ponadto 
do silniejszego zajęcia się młodzieży tymi tematami. Młodzież oferowała warsztaty 
interkulturowe. Prezentowali reportaże o homofobii w radiu szkolnym. W ramach 
biegu dobroczynnego zbierali pieniądze dla bezdomnych i udało im się zebrać prawie 
7000 Euro.

2.2 Wyzwania

Przy wszystkich ukazanych dotychczas szansach związanych z transnarodową pracą  
z młodzieżą i społeczeństwem obywatelskim należy jednak spojrzeć także na wy-
zwania i bariery w tego rodzaj pracy.

O tym, że przedsięwzięcie polegające na tworzeniu transnarodowego społeczeństwa 
obywatelskiego, szczególnie w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, napotyka 
na różne problemy lub przynajmniej wyzwania, świadczy już zdanie profesora Jamesa 
Scotta, specjalisty z zakresu geografii antropologicznej z Wolnego Uniwersytetu w 
Berlinie z porównania polsko-niemieckiego i austriacko-węgierskiego regionu przy-
granicznego z roku 2007, które relację między Polską a Niemcami opisuje jako „Victim 
of its own complexity“. Inaczej niż w przypadku innych regionów przygranicznych, 
polsko-niemiecka granica jest granicą dość młodą. W obecnej formie występuje do-
piero od 1945 roku. Swobodny przepływ jest zagwarantowany dopiero od przyjęcia 
Polski do układu z Schengen w 2011 roku.

Problemy, przed którymi stanęły postsocjalistyczne społeczeństwa po transformacji 
w latach 1989/90 oraz daleko idące załamanie struktur społecznych i ekonomicznych 
w okresie po transformacji, dotknęły w dużym stopniu także polsko-niemiecki region 
przygraniczny. Ponadprzeciętne bezrobocie oraz osłabienie struktur ekonomicznych, 
które wzmaga się z każdym kilometrem w miarę oddalania się od Berlina, a także 
trwającego od lat odpływu dobrze wykwalifikowanych pracowników, to dwa z pod-
stawowych problemów polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. Bezrobocie  
i zmiany demograficzne ukazują potrzebę działania w celu wzmocnienia społeczeń-
stwa obywatelskiego, przede wszystkim po to, aby móc przeciwdziałać ewidentnie 
występującemu problemowi prawicowego ekstremizmu.

Rozwiązanie dla tych problemów można znaleźć szczególnie poprzez fizyczną bliskość 
z innym krajem tylko w wymiarze transgranicznym. W praktycznej polityce wspie-
rania trzeba zauważyć, że region przygraniczny musi podchodzić do wspomnianych 
problemów społecznych w innej formie niż ma to miejsce w przypadku kraju związ-
kowego niezależnego od granic. I również tutaj należy dostrzec granicę jako szansę.
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Właśnie, jeśli chodzi o tworzenie transnarodowego społeczeństwa obywatelskiego, 
na obszarze polsko-niemieckim trafiamy na szczególne wyzwania. Bariera językowa 
wydaje się wyższa niż na innych granicach, a kontakt między ludźmi po obydwóch 
stronach przez długi czas był słabszy. Jeśli przyjrzeć się na przykład uwarunkowa-
nemu historycznie francusko-niemieckiemu podejściu do języka, to można zauważyć 
wyraźną różnicę w stosunku do obszaru polsko-niemieckiego. Podczas gdy zarówno 
język niemiecki jak i francuski mają długie tradycje jako wiodące języki nauki i poezji 
i języki te są mocno osadzone w danym systemie edukacji, to niekoniecznie można to 
w równym stopniu powiedzieć w odniesieniu do języka polskiego. Nie dziwi dlatego, 
że liczba polskich uczennic i uczniów, którzy znają choć trochę język niemiecki, jest 
znacząco większa niż w odwrotnym kierunku.

Dochodzi do tego brak wiedzy i uprzedzenia, a po części również brak zaintereso-
wania doświadczeniami, perspektywami i spotkaniem z innymi ludźmi. To wszystko 
utrudniało i nadal utrudnia integrację polsko-niemieckiego regionu przygranicznego.

To, że problemy te są znane i że podejmowane są aktywne starania zmierzające 
do zmian lub też długotrwałej poprawy sytuacji, pokazuje wiele różnych inicjatyw  
i programów, które możemy napotkać w różnych dziedzinach. To, że dobrze zapo-
wiadające się inicjatywy nie są w stanie długoterminowo utrzymać i rozwinąć swoich 
imponujących wyników, często wynika z ograniczenia programów w czasie, braku 
wsparcia finansowego po programie, niestabilności i przymusu wprowadzania coraz 
to nowszych „innowacji“, który jest konsekwencją narodowych i europejskich praktyk 
w zakresie wspierania finansowego. Nierzadko stanowi to braku skuteczności i trwa-
łości udanych modeli partycypacji. Rzadko udaje się w tych przypadkach utrwalić 
inicjatywy i nadać im instytucjonalne ramy.

2.3 Stopniowe powstawanie transnarodowych partnerstw

Z wszystkich tych powodów zrozumiałe jest, że transnarodowe partnerstwa i tran-
sgraniczna wspólnota powstawały z mozołem dopiero w ostatnich dwóch dekadach. 
Jednakże akurat w ostatnich latach można odnotować różnorodne projekty party-
cypacyjne. Istnieje szerokie merytoryczne i metodyczne spektrum transnarodowych 
form uczestnictwa i projektów, na przykład w dziedzinie polityki, społeczeństwa 
obywatelskiego, w zakresie szkolno-instytucjonalnym i kulturalnym. Celem właśnie 
zaprezentowanej publikacji „Żyć Europą i ją kształtować“ i naszej pracy jest i nadal 
będzie zachęcanie różnych aktorów do dialogu, wspieranie wymiany transnarodo-
wych standardów jakościowych i prezentowanie i utrwalanie „dobrych praktyk“ po 
to, aby w trwały sposób implementować dobre transnarodowe modele partycypacji.



71

3. Szanse II

Mimo zarysowanych właśnie trudności w polsko-niemieckim regionie przygra-
nicznym pejzaż projektów jest bardzo różnorodny i ukazuje duży potencjał tkwiący 
w poszczególnych projektach. Istotny brak sieci i problemy wynikające ze struktur 
wsparcia zostały przeze mnie już wymienione.

Jakie wnioski i jaką wiedzę można już teraz wyciągnąć z dotychczasowych inicjatyw?

Na płaszczyźnie strukturalnej paleta projektów zasługuje na naszą uwagę. Wspo-
mniane grupy docelowe sięgają od uczniów szkół podstawowych poprzez młodzież, 
uczniów zawodu, dorosłych aż do seniorów. Osoby defaworyzowane i dzieci i mło-
dzież pozostające na marginesie procesu edukacji są adresatami pojedynczych pro-
jektów w równym stopniu co osoby z niepełnosprawnością umysłową bądź fizyczną.  
O tym, że w interkulturowych transnarodowych projektach da się połączyć aspekty 
socjalne, inkluzyjne jak również międzypokoleniowe, świadczy wiele sprawozdań  
z projektów w niniejszej publikacji [mowa tu o książce: Busch, M. / Teichmüller, N. 
(red.) (2013): Żyć Europą i ją kształtować. Transnarodowe formy edukacji i zaanga-
żowania społecznego w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. N.T.]. Należy 
tu zwrócić szczególną uwagę na różne, od lat sprawdzone formaty projektów, które 
są realizowane w Krzyżowej.

Uwagę zwraca także szerokie spektrum organizatorów i partnerów współpracujących 
w regionie przygranicznym: podmioty szkolne i pozaszkolne opracowują projekty, 
aktorzy ze strony państwa i społeczeństwa obywatelskiego ściśle współpracują, uni-
wersytety, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, obywatelki i obywatele angażują się  
w swoim regionie i dla regionu. Potencjał zaangażowanego społeczeństwa, które 
wykona krok i przejdzie granicę, jest więc dostępny.

3.1 Warunki zaangażowania społecznego i partycypacji

Jakie więc warunki są potrzebne dla zaangażowania społecznego i partycypacji?

Zaangażowanie społeczne idzie w parze ze wzrostem zainteresowania polityką  
i utożsamianiem się z systemem demokratycznym, w którym się żyje. Współdziałanie 
społeczne musi być otwarte dla każdego i każdemu należy umożliwić odpowiednie 
metody, dokładnie tak, jak konieczne jest jednoznaczne prawo do niepartycypowania. 
Zaangażowanie transnarodowe mimo likwidacji ograniczeń wynikających z istnienia 
granic tym samym nadal podlega szczególnym wymogom, które wynikają chociażby 
już z różnej charakterystyki poszczególnych systemów.
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Jakie rozumienie partycypacji jest wspólne dla zbadanych przez nas projektów?

Wspólne dla nich jest szerokie rozumienie partycypacji. Partycypacja nie jest rozu-
miana jako zawężone prawo do współdecydowania, lecz jako szerokie uczestnictwo 
w ramach społeczeństwa obywatelskiego. W centrum pozostaje współkształtowanie 
własnego regionu przygranicznego: Czy to w formie inicjatyw lokalnych dotyczą-
cych życia we własnej wsi lub poprzez zaangażowanie na rzecz transgranicznego 
transportu publicznego, przez co młodzież chce podwyższyć atrakcyjność swojego 
regionu rodzinnego.

Partycypacja polityczna, tak jak pojmują ją dotychczasowe projekty, rozpoczyna 
się przed drzwiami własnego domu. Europa realizuje się poprzez swoją „metodę 
zazębiania“ w równym stopniu na społecznej makro-, mezo- i mikropłaszczyźnie 
i dokładnie tutaj znajduje się szansa dla transnarodowych projektów partycypacji, 
ponieważ potrafią one obchodzić skostniałe narodowe ograniczenia systemowe.

3.2 Warunki powodzenia projektów partycypacyjnych

Aby jednak projekty transnarodowe się udawały – zbadane projekty pokazują to 
jednoznacznie -, partycypacji społecznej zawartej w tych projektach musi towa-
rzyszyć odpowiednie kształcenie obywatelskie. Uczestnicy muszą być wzmacniani; 
zaangażowanie w ramach społeczeństwa obywatelskiego wymaga szkolenia. Jest to 
trudna równowaga między działaniem a refleksją, którą trzeba wykazać w projek-
tach partycypacyjnych. To z kolei wymaga takiego kształtowania, które umożliwi 
efektywne uczenie się i będzie na profesjonalnym poziomie.

O tyle ważne jest, żeby szczególnie w transgranicznych projektach partycypacyjnych 
było zapewnione dobre planowanie i dokładne wstępne przemyślenie. Jeśli podą-
żymy za wypowiedzią pedagoga, profesora Andreasa Thimmela, która mówi, że 
w spotkaniach interkulturowych zawsze obecny jest wymiar polityczny, to dotyczy 
to w szczególności dowolnej formy projektów polsko-niemieckich i bardzo mocno 
podnosi poprzeczkę, którą chcemy postawić projektom interkulturowym w postaci 
aspektów jakościowych.

Szansa, jaką oferują pozaszkolne projekty partycypacyjne w tym kontekście, polega 
na tym, że w swoich formatach otwierają one bezpieczne przestrzenie dla polityki 
realnej, które są konieczne dla przekazania uczestnikom narzędzi, analizy doświad-
czeń i wsparcia oraz Know-how po to, aby móc opracowywać określone żądania  
i wprowadzać je do agendy politycznej. Znajduje tu zastosowanie zdanie Dewey’a 
„Learning by thinking about what we are doing“.
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4. Perspektywy

Jakie perspektywy wynikają z tych przemyśleń?

Dla rozwoju europejskiego społeczeństwa obywatelskiego w polsko-niemieckim regio-
nie przygranicznym potrzebne są impulsy i inicjatywy transnarodowe wzmacniające 
udział obywateli i umożliwiające transgraniczne życie kulturalne i wszechstronne 
spotkania między ludźmi, organizacjami i instytucjami po obydwóch stronach Odry. 
Celem budowy żywego transnarodowego społeczeństwa obywatelskiego musi być 
inicjowanie dobrowolnego zaangażowania i spotkań obywatelek i obywateli z Polski 
i Niemiec oraz umożliwianie i wspieranie uczestnictwa politycznego i kulturalnego 
w różnorodnych formach.

Ważne jest przy tym, aby łączyć aktorów, inicjatywy i organizacje w transgranicznych 
sieciach. Trwałość, jakość i postęp zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami 
można zrealizować wówczas, gdy odbywa się transfer wiedzy, w ramach którego 
gromadzi i porządkuje się różne informacje, przykłady udanych praktyk i wiedzę 
specjalistyczną, aby następnie udostępniać ją kolejnym inicjatywom. Można przy 
tym wykorzystać efekty synergetyczne różnych fachowych doświadczeń uzyskanych 
w projektach, opinii i praktyk, aby stworzyć innowacyjne i aktywne europejskie 
społeczeństwo obywatelskie.

Aby nadal likwidować bariery między Polską a Niemcami, należałoby jeszcze mocniej 
skupić się na problemie języka. Kooperacja w ramach społeczeństwa obywatelskiego na 
partnerskich zasadach wymaga także zdolności porozumiewania się i zaangażowania 
się obydwóch stron w przyswojenie sobie języka tej drugiej strony. W tym zakresie, 
szczególnie po niemieckiej stronie, występuje jeszcze znaczna potrzeba nadrobienia 
deficytów. O tym, że takie zainteresowanie jest obecne, świadczą przykładowo kursy 
języka polskiego, które od dłuższego czasu są oferowane tutaj w Zamku i cieszą się 
sporą frekwencją lokalnej ludności.

Aktywna wspólnota i pozytywne doświadczenia partycypacyjne w ramach społe-
czeństwa obywatelskiego uznawane są za najlepszy środek przeciwko prawicowemu 
ekstremizmowi i ksenofobii. Szczególnie w regionie przygranicznym należałoby 
zwrócić na to wzmożoną uwagę.

Dlatego konieczne wydaje się, aby projekty i aktorów łączyć w sieciach jeszcze moc-
niej niż do tej pory. Wymiana doświadczeń i dokumentowanie przykładów dobrych 
praktyk mogą przy tym pomóc, odnosić z tego wzajemne korzyści, opracowywać 
wspólne standardy jakościowe i zapewnić ciągłość partycypacji transgranicznej  
i aktywnego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego w polsko-niemieckim re-
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gionie przygranicznym i wzmocnić trwałość transnarodowych form zaangażowania.

Nie jest to cel typowo polsko-niemiecki. Rok Partycypacji na płaszczyźnie wspierania 
podobnie rozłożył akcenty. Podkreśla się często konieczność wzmacniania regionów 
przygranicznych oraz wykonania kroku w celu przezwyciężenia barier, w szczególności 
na płaszczyźnie społeczeństwa obywatelskiego.

Wraz z rozpoczęciem Erasmus+ uzyskaliśmy program wsparcia, który w przeci-
wieństwie do wcześniejszych programów mocniej podkreśla znaczenie aspektu 
merytorycznego w projektach. Spotkania młodzieży, które składały się w głównej 
mierze ze wspólnego spędzania czasu wolnego i w których chodziło głównie o aspekt 
poznawania się, będą wspierane w coraz mniejszym stopniu. Na szczeblu europejskim, 
w programie Erasmus+, chodzi o to, co jest bardziej istotne, a mianowicie o treści  
i metody seminariów, w których ważne jest pobudzanie partycypacji i przekazywanie 
kompetencji.

Jest to kierunek, który nas w naszej pracy powinien napawać optymizmem i umacniać 
w naszych działaniach.

Dziękuję Państwu za uwagę.
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Program  
Zamek Trebnitz, 21 lutego 2014

Data  21 lutego 2014, 10:30 - 16:30 
 
Miejsce  Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań 
 Platz der Jugend 6, 15374 Müncheberg OT Trebnitz

10:30 Przyjazd uczestniczek i uczestników konferencji

11:00 Powitanie Darius Müller,  
 Prowadzenie konferencji, Tom Urig

11:15 Prezentacja serii wydawniczej „Żyć Europą i ją kształtować“ / 
 „Europa leben und gestalten“, Anna Czechowska

11:30 Wykład inauguracyjny: Transnarodowe społeczeństwo  
 obywatelskie w polsko-niemieckim regionie przygranicznym:  
 szanse, wyzwania, perspektywy, Nikolaus Teichmüller

12:00 Refleksja na temat szans oraz wyzwań transnarodowego  
 społeczeństwa obywatelskiego:

 • Refleksja I: Daniel Wunderer, Stowarzyszenie  
  Kreisau-Initiative 
 • Refleksja II: Miriam Apffelstaedt, Sowarzyszenie  
  RAA Brandenburg  
 • Refleksja III: Przemysław Fenrych, Fundacja Rozwoju  
  Demokracji Lokalnej w Szczecinie

13:00 Przerwa obiadowa 

„Transnarodowa partycypacja w polsko-niemieckim regionie przy-

granicznym – rozwijanie, wzmacnianie, budowa sieci“
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14:00  Przedstawienie zamierzenia powołania do życia Europejskiego 
 Centrum Transnarodowej Partycypacji w polsko-niemieckim  
 regionie przygranicznym, Darius Müller

14:30 Centrum Transnarodowej Partycypacji? Pomysły, wizje,  
 oczekiwania 
 Praca w grupach, podczas której uczestniczki i uczestnicy kon - 
 ferencji dyskutują i opracowują, pomysły na Europejskie Cen- 
 trum Partycypacji, jego treści, strukturę i elementy programu

15:30 Kawa i ciasto

15:45 Prezentacja plakatów i wyników dyskusji wraz z  
 podsumowaniem konferencji

„Transnarodowa partycypacja w polsko-niemieckim regionie przy-

granicznym – rozwijanie, wzmacnianie, budowa sieci“
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Program 
Zamek Trebnitz, 11 lipca 2014

Data  11 lipca 2014, 10:30 - 16:30

Miejsce Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań 
 Platz der Jugend 6, 15374 Müncheberg OT Trebnitz

10:30  Przyjazd uczestniczek i uczestników

11:00  Powitanie, Darius Müller

11:15  Wykład inauguracyjny: Polska perspektywa polityki wsparcia 
 projektów polsko-niemieckich wraz z dyskusją dr Kamila  
 Schöll-Mazurek, Uniwersytet Europejski Viadrina  
 we Frankfurcie nad Odrą, Centrum Interdyscyplinarnych  
 Studiów o Polsce (ZIP)

12:00  Refleksje na temat szkolnej i pozaszkolnej edukacji  
 obywatelskiej w Polsce, Refleksja I i II: Prezentacja dwóch  
 polskich projektów partycypacyjnych:

 I. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa;  
  Sylwia Żmijewska-Kwiręg 
 
 II. Praktycy Akademii Rozwoju Filantropii, Warszawa i  
  Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice;  
  Dorota Stronkowska/Karol Duer

13:00 Przerwa obiadowa

„Czego możemy się nauczyć od Polski?“  

Transnarodowa partycypacja w polsko-niemieckim regionie przygranicz-

nym. Polska polityka w zakresie wsparcia edukacji obywatelskiej
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14:00  Dyskusja panelowa: Czy polska i niemiecka edukacja  
 obywatelska są kompatybilne?, prof. dr Hanna Solarczyk- 
 Szwec, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
 prof. dr Tilman Grammes, Uniwersytet w Hamburgu)

15:15  Kawa i ciasto

15:45  Prezentacja pierwszych pomysłów projektowych opracowanych  
 podczas szkolenia dla teamerów/warsztatów partycypacji

16:15  Podsumowanie konferencji,  
 wręczenie certyfikatów uczestnikom/czkom szkolenia dla  
 teamerów, omówienie zakresu pracy i zakończenie konferencji 

„Czego możemy się nauczyć od Polski?“  

Transnarodowa partycypacja w polsko-niemieckim regionie przygranicz-

nym. Polska polityka w zakresie wsparcia edukacji obywatelskiej
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Program 
Zamek Trebnitz, 23 września 2014

Data  23 września 2014, 10:30 - 16:30 
 
Miejsce  Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań 
 Platz der Jugend 6, 15374 Müncheberg OT Trebnitz

10:30 Rejestracja uczestniczek i uczestników konferencji

11:00 Powitanie, Darius Müller, dyrektor Zamku Trebnitz  
 prezentacja Europejskiego Centrum na rzecz Transnarodowej  
 Partycypacji

11:45 Wykład wraz z dyskusją: Społeczeństwo obywatelskie na  
 obszarach wiejskich: teraźniejszość, szanse rozwoju, formy  
 projektów, Przemysław Fenrych, Fundacja Rozwoju  
 Demokracji Lokalnej/Szczecin

12:30  Wykład wraz z dyskusją: Społeczeństwo obywatelskie na  
 obszarach wiejskich: teraźniejszość, szanse rozwoju, formy  
 projektów, Katja Stephan, Wyższa Szkoła Zawodowa w  
 Poczdamie

13:15 Przerwa obiadowa

 

„Rozwój społeczno-obywatelski na obszarach wiejskich. 

Projekty ponadpokoleniowe jako możliwe formy obierania 

wspólnej drogi.”
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14:00 Refleksja I: Berlińsko-Brandenburska Organizacja  
  Młodzieży Wiejskiej, Dirk Budach

 Refleksja II: Stowarzyszenie Kreisau Initiative,  
  Daniel Wunderer 
 
 Refleksja III: Stowarzyszenie Zamek Trebnitz  
  Centrum Edukacji i Spotkań, Beata Rauch 

15:30  Dyskusja kończąca, podsumowanie,  
 omówienie zakresu pracy i zakończenie konferencji

16:15  Pożegnanie przy kawie i cieście

„Rozwój społeczno-obywatelski na obszarach wiejskich. 

Projekty ponadpokoleniowe jako możliwe formy obierania 

wspólnej drogi.”
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Impresje z konferencji sieciowych
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Polsko-Niemiecka Sieć na rzecz

Transnarodowej Partycypacji

Newsletter 2014 / 01

Treść

1. Sprawozdanie ze spotkania sieciowego w dniu 21.02.2014 r.
2. Prezentacja książki
3. Aktualne projekty
4. Erasmus+
5. Wpis do bazy danych organizacji i projektów

1. Sprawozdanie ze spotkania sieciowego w dniu 21.02.2014 r.

W sierpniu 2013 r. została powołana do życia polsko-niemiecka Sieć Kontaktów na 
rzecz Transnarodowej Partycypacji pod patronatem Stowarzyszenie Zamek Trebnitz 
Centrum Edukacji i Spotkań. Do zadań Sieci z jednej strony należy zrzeszanie tran-
sgranicznych projektów partycypacyjnych i kooperacyjnych oraz wspieranie fachowej 
wymiany, transferu wiedzy i procesu systematyzowania kryteriów jakości. W tym 
celu organizowane są konferencje oraz warsztaty partycypacji, publikowane są serie 
wydawnicze i prowadzone praktycznie ukierunkowane badania ewaluacyjne oraz 
tworzone jest archiwum transnarodowej partycypacji. Z drugiej zaś strony zadaniem 
Sieci jest wspieranie rozwoju transnarodowego i obywatelskiego zaangażowania  
w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, poprzez wspólne spotkania, współ-
pracę i praktyczne doradztwo dla społeczno-obywatelskich i politycznych działaczy. 
Grupą docelową tego projektu są organizacje, inicjatywy, podmioty, instytucje  
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i multiplikatorzy, którzy zajmują się tematyką partycypacji lub pragną się nad nią 
pochylić. Zamierzenie to ma na celu, poprzez realizowane badania, pracę edukacyjną 
i praktyczne doradztwo, długofalowe wzmocnienie i wsparcie rozwoju transnarodowej 
partycypacji oraz zrastanie się społeczeństwa obywatelskiego w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym. Projekt ten przyczyni się do powstania nowych koopera-
cji w regionie przygranicznym, przy czym możliwe do praktycznego zastosowania 
badania zostaną powiązane z politycznymi procesami dotyczącymi społeczeństwa 
obywatelskiego, młodzieży, edukacji i kultury po obu stronach Odry. Temat prze-
mian demograficznych i ich wpływ na powstanie polsko-niemieckiego społeczeństwa 
obywatelskiego nad Odrą znajdzie się w centrum naszego zainteresowania, co też 
pozwoli obu narodom tego przygranicznego regionu na ustrukturyzowany dialog  
o wspólnej przyszłości Regionu Nadodrzańskiego.

W dniu 21 lutego 2014 r. w Starej Kuźni przy Zamku Trebnitz odbyło się pierwsze 
oficjalne spotkanie Sieci Kontaktów na rzecz Transnarodowej Partycypacji. Łącznie 
około trzydziestu działaczy polsko-niemieckiej pozaszkolnej i szkolnej sceny pracy 
edukacyjnej, polityków i przedstawicieli podmiotów wspierających spotkało się  
i dyskutowało o szansach, trudnościach i perspektywach transnarodowej partycy-
pacji i możliwościach przyszłej współpracy. W trakcie niniejszej konferencji Zamek 
Trebnitz zaprezentował także swój przyszły kierunek działań w obszarze edukacji 
politycznej. Dzięki założeniu „Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypa-
cji“ w najbliższych latach możliwa stanie się promocja transnarodowych projektów 
partycypacyjnych, ich naukowy mentoring oraz ewaluacja, jak również stworzenie 
ofert doradztwa dla działaczy, stowarzyszeń i polityków.

W celu skorzystania z ekspertyz uczestniczek i uczestników konferencji oraz rów-
nocześnie by sprostać własnym wymaganiom i faktycznie przysłużyć się tutejszemu 
regionowi przygranicznemu sensowną i ważną pracą, zaraz po zaprezentowaniu sa-
mego Centrum w grupach roboczych rozpoczęto dyskusje poświęcone poszczególnym 
obszarom pracy i możliwościom ich kształtowania.

Zrzeszanie

Głównym rezultatem pracy w grupie roboczej zrzeszanie było potwierdzenie ko-
nieczności jego wzmacniania. Praca, którą Sieć wykonuje na rzecz transnarodowej 
partycypacji od prawie trzech kwartałów jest ważna i musi być kontynuowana. W 
szczególności poprzez konsekwentne wykorzystywanie nowych formatów, takich jak 
seminaria zrzeszające, konferencje i newslettery, które nie tylko prezentują własną 
pracę, ale dają także innym działaczom możliwości, by i oni mogli przekazywać 
swoje informacje. Istnieje wiele rodzajów prac w ramach Sieci, które powinny być 
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w różnym wymiarze promowane i wspierane przez Centrum. I tak, Transnarodowa 
Sieć Kontaktów Partycypacyjnych obok samego zrzeszania się ekspertów, trenerów  
i multiplikatorów mogłaby także umożliwić wymianę materiałów i informacji, pomóc 
uczestniczkom i uczestnikom oraz instytucjom w nawiązaniu kontaktu, jak również 
poprzez konkretne zapisy do Sieci zbudować bazę sprawdzonych i „pewnych“ part-
nerów projektowych.

Praca edukacyjna

Grupa robocza zajmująca sieę pracą edukacyjną dostrzegła konieczność profesjona-
lizacji pracy edukacyjnej w polsko-niemieckim regionie przygranicznym na wielu 
płaszczyznach. Z jednej strony ponownie wyraźnie podkreślono problematykę uczenia 
się języka kraju sąsiada. Istniejąca pomiędzy Polską a Niemcami bariera językowa 
utrudnia wiele możliwych transnarodowych płaszczyzn partycypacyjnych, dlatego też 
jest niezmiernie ważne, by inwestować więcej czasu we wzajemne uczenie się języka 
swojego sąsiada. Z drugiej zaś strony wielokrotnie podkreślano, że istniejące w regionie 
przygranicznym formaty już teraz stwarzają różnorodne szanse. Należy je jednak za-
bezpieczyć i rozbudować. Poza tym każdy rocznik musi na nowo zebrać transnarodowe 
doświadczenia. Pozostanie jedynie przy już zrealizowanych formatach mogłoby w tym 
zakresie przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Jako grupy docelowe zostali  
w tym obszarze zidentyfikowani nauczyciele, wychowawcy, stowarzyszenia, seniorzy 
oraz przede wszystkim uczniowie. Rozsądnym celem pracy edukacyjnej Centrum 
Transnarodowej Partycypacji byłoby ukierunkowane na uczestników kształtowanie pro-
jektów partycypacyjnych, począwszy już od momentu ich planowania. Jako niewłaściwy 
stan rzeczy został przez wszystkich uznany fakt, że partycypacja w projektach zaczyna 
się w większości przypadków dopiero po uzyskaniu aprobaty dla danego wniosku i okre-
śleniu tematu samego projektu. Ponadto ważnym jest, by w centrum zainteresowania 
umieszczać regionalne tematy oraz by intensywniej wspierać w szczególności inkluzyjne  
i międzypokoleniowe formaty projektów. Zadaniem Centrum mogłoby być nawią-
zywanie kontaktów pomiędzy wieloma różnymi grupami docelowymi w projektach 
i tym samym ukierunkowane wspieranie obustronnego zrozumienia. 

Badania nad praktyką

Uczestniczki i uczestnicy tej grupy roboczej dostrzegli szanse stojące przed badaniami 
nad praktyką w ramach połączenia w jednym miejscu teorii i praktyki. Poprzez sty-
pendia oraz dokumentowanie sprawozdań projektach w archiwum Centrum można 
by udostępnić nauce zdobyte w projektach doświadczenia. Równocześnie można by 
połączyć na płaszczyźnie transnarodowej seminaria uniwersyteckie poświęcone edukacji 
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pozaszkolnej, na przykład w ramach naukowego mentoringu i ewaluacji danego pol-
sko-niemieckiego projektu dla uczniów odbywającego się w Trebnitz przez dwie grupy 
studentów z Polski i Niemiec. Dzięki takiej formie seminariów można by skorzystać z 
powstałych synergii, np. poprzez przygotowane przez studentów dokumentacje pro-
jektowe, które równocześnie stanowiłyby prace seminaryjne lub licencjackie. Badania 
nad praktyką prowadzone przez Centrum Transnarodowej Partycypacji mogłyby poza 
tym dotyczyć samego regionu przygranicznego, poszukując odpowiedzi na następujące 
pytania: Jak wygląda partycypacja w regionie przygranicznym poza Trebnitz? Jakie 
są jej cechy szczególne w regionie przygranicznym? Poprzez konsekwentne i wsparte 
przez uczelnie zabezpieczanie wiedzy i doświadczeń Centrum to mogłoby się stać 
swoistym centrum dokumentacji dla transnarodowej partycypacji. 

Feedback ze strony uczestniczek i uczestników jest pozytywny i pokazuje, że instytu-
cja tego rodzaju jest istotna dla rozwoju polsko-niemieckiego regionu przygraniczny, 
jako że może ona połączyć i sprofesjonalizować różnorodne możliwości współczesnej 
edukacji.

2.  Prezentacja książki

Pierwszy krok w stronę długotrwałej dokumentacji 
przykładów dobrych praktyk wśród transnaro-
dowych projektów partycypacyjnych w regionie 
przygranicznym stanowi zaprezentowana również 
podczas konferencji publikacja, która opisuje i do-
konuje naukowej ewaluacji polsko-niemieckich 
projektów partycypacyjnych.

Busch, Matthias / Teichmüller, Nikolaus (red.): 
Żyć Europą i ją kształtować. Transnarodowe formy 
edukacji i zaangażowania społecznego w polsko-
-niemieckim regionie przygranicznym. Trebnitz 
OT Müncheberg 2013.

Duże regiony Europy coraz bardziej zyskują na zna-
czeniu ekonomicznym, kulturowym i społecznym. 

Potencjał danego regionu zależy przy tym - poza wspólnym rynkiem pracy i rynkiem 
wewnętrznym - od koniecznego rozwoju transgranicznego społeczeństwa obywatelskie-
go, w którym to obywatele doświadczać będą Unii Europejskiej nie tylko w postaci jej 
abstrakcyjnych ideałów, lecz również w transnarodowym współistnieniu ich przestrzeni 
życiowych. Dlatego też w przyszłości konieczne będzie wzmacnianie transgranicznych 
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form edukacji i udziału w życiu społecznym, które to pozwolą mieszkańcom różnych 
krajów sąsiedzkich UE wspólnie kształtować ich regiony we wzajemnym dialogu, spo-
łecznym zaangażowaniu i politycznym współdecydowaniu. Niniejsza publikacja zbiorowa 
przedstawia teoretyczne podstawy i praktyczne doświadczenia z owocnych koncepcji 
transgranicznej pracy na rzecz edukacji i partycypacji w polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym. Ma ona na celu zarysowanie różnorodnych inicjatyw oraz opracowanie 
na podstawie ich porównania kryteriów i standardów jakości dla przyszłych projektów 
na rzecz kształtowania żywego polsko-niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego. 

Dla osób zainteresowanych tą tematyką istnieje możliwość bezpłatnego zamówienia 
niniejszej publikacji zarówno w języku polskim, jak i niemieckim poprzez kontakt 
z Zamkiem Trebnitz.

3. Aktualne projekty

Lokal wyborczy dla osób <18 lat w dniu 16.05.2014 r.

Tego dnia w ramach naszego projektu „Eurowy-
bory w polsko-niemieckim regionie przygranicz-
nym“ w Zamku Trebnitz odbędzie się publiczna 
dyskusja na temat: „Czy nasi uczniowie są goto-
wi na Europę? Czy nasze szkoły przygotowują 
uczniów na Europę?“ Podczas tego wydarzenia 
liczymy nie tylko na obecność europolityków i 
ekspertów w obszarze edukacji, lecz także na 
udział dyrektorów szkół z Regionu Nadodrzań-
skiego. Wśród naszych gości będzie także pan 
Christian Ehlers, europoseł z Brandenburgii. W czterech grupach roboczych będziemy 
pochylać się nad następującymi tematami: „Europa w szkole“, „Przejście ze szkoły 
do pracy zawodowej“, „Uczenie się języka sąsiada“ oraz „Polsko-niemiecka wymiana 
szkolna“. W tym dniu zostanie także otwarty specjalny lokal wyborczy dla osób 
<18 roku życia, by dać młodzieży z Polski i Niemiec szansę już teraz przećwiczyć 
uczestnictwo w wyborach. 
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Otwarcie wystawy „Odra-Oder-Odra“ w dniu 29 i 30.04.2014 r.

Pod koniec II Wojny Światowej Odra była miejscem 
krwawych wydarzeń w dziejach naszego świata. 
Stała się niemym świadkiem całkowitej wymiany 
ludności w jej regionach. 70 lat później Polacy, 
Niemcy i Czesi opowiadają o swoich wspomnie-
niach z tych często strasznych przeżyć, a sama 
Odra staje się symbolem pojednania i dialogu. 
Młodzież oraz studenci z tych trzech nadodrzań-
skich krajów wyruszyli wspólnie z profesjonal-
nym zespołem filmowców na wyprawę historyczną  
w regiony Odry w poszukiwaniu ostatnich świad-
ków historii roku 1945. Od Ostrawy aż po Szczecin 
udało im się uchwycić kamerą 30 indywidualnych 
historii życia. Te obrazowe koleje losu wyłaniające 
się z przeprowadzonych wywiadów, połączone  
i tematycznie uporządkowane, stanowią podstawę 
wystawy opowiadającej o zniszczeniach, wypędze-

niach, ojczyźnie i pojednaniu. Abstrakcyjne fakty historyczne staną się wciąż żywy-
mi historiami, a wypowiedzi świadków historii i ich niewyobrażalne losy pozwolą 
zepchnąć narodowe sposoby postrzegania historii na dalszy plan.

Na oba wydarzenia zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz pierwszych klas 
szkół ponadgimnazjalnych z Polski i Niemiec. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa 
w otwarciu wystawy w Zamku Trebnitz pod adresem: empfang@schloss-trebnitz.de.

4. Erasmus+

Wraz z rozpoczęciem programu Erasmus+ mamy do czynienia z nowym progra-
mem wspierającym, który w przeciwieństwie do poprzednich w szczególny sposób 
podkreśla znaczenie aspektów merytorycznych w projektach. Spotkania młodzieży, 
które polegały głównie na wspólnym spędzaniu czasu wolnego i zajmowały się przede 
wszystkim kwestią wzajemnego poznawania się, nie będą już sukcesywnie dofinan-
sowywane. Szczególnie na płaszczyźnie europejskiej program Erasmus+ koncentruje 
się na kwestiach zasadniczych oraz konkretnie na treściach seminaryjnych i metodach 
wspierających partycypację i przekazujących poszczególne kompetencje. Przy czym 
główny nacisk jest kładziony na indywidualną mobilność (Akcja 1). W tym obszarze 
przewidziane jest dofinansowanie dla znanych nam już formatów (spotkania mło-
dzieży, mobilność specjalistów, wolontariat europejski).
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Ciekawe jednak będą przede wszystkim same nowe treści programu. Należy w tym 
miejscu wspomnieć o partnerstwach strategicznych. Chodzi tutaj o połączenie praktyki, 
badań i polityki w celu osiągnięcia oddziaływania na płaszczyźnie systemowej, czyli 
w przypadku Erasmus+Młodzież chodzi głównie o urzeczywistnianie europejskiej 
strategii na rzecz młodzieży. Zamek Trebnitz z przyjemnością stawi czoła wyzwa-
niom wynikającym z tego nowego programu unijnego, by móc skorzystać z nowych 
możliwości w celu wzrostu jakości polsko-niemieckich projektów młodzieżowych.

5. Wpis do bazy danych organizacji i projektów

Na stronie internetowej Sieci Kontaktów na rzecz Transnarodowej Partycypacji 
(www.participation-transnational.eu) powstaje obecnie baza danych obejmująca różne 
stowarzyszenia i inicjatywy, które pracują na płaszczyźnie transgranicznej lub są za-
interesowane takim rodzajem pracy i szukają drogi, by móc się zrzeszyć. Nie chodzi 
nam przy tym jedynie o to, by udokumentować istniejące już w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym inicjatywy i stowarzyszenia, a raczej to, by stworzyć dla 
zaangażowanych i zainteresowanych działaczy transnarodowej pracy edukacyjnej 
możliwość znalezienia partnerów kooperacyjnych. Jeśli są Państwo zainteresowani 
wpisem Państwa (organizacji) do naszej bazy danych organizacji i projektów, prosimy 
o kontakt pod adresem: info@participation-transnational.eu.
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Treść

1. Sieć Kontaktów rozpoczyna swoją działalność
2. Wywiad z Igą Kamocką z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
3. Rok wyborów do Parlamentu Europejskiego

• „Fit for Europe '14“
• „Odrzańska Rada Młodzieży“ z wizytą podczas  

 Dnia Europy w europejskim mieście Słubfurcie
• Konferencja poświęcona tematowi „Szkoła i Europa“
• Wybory U18 w Fehrbellin

3. Prezentacja publikacji
4. Zapowiedź kolejnej Konferencji Sieciowej

1. Sieć Kontaktów rozpoczyna swoją działalność

Od czasu pierwszej Konferencji Sieciowej w dniu 21.02.2014 r. Sieć Kontaktów 
na rzecz Transnarodowej Partycypacji intensywnie pracowała nad budową bazy 
danych organizacji i projektów. Przeprowadzono wiele rozmów z potencjalnymi 
i już zrzeszonymi w ramach Sieci partnerami projektowymi oraz dyskutowano  
o możliwych przyszłościowych kooperacjach z innymi podmiotami i organizacja-
mi. Otrzymany z różnych stron pozytywny feedback dowodzi, jak niezbędne jest 
pogłębienie struktur naszej Sieci. Ponadto w dniu 30 kwietnia złożyliśmy wniosek  
o założenie Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji, w ramach którego 
wielu partnerów sieciowych będzie mogło wspólnie działać i poprzez ukierunkowaną 
pracę edukacyjną, praktyczne doradztwo i koordynację projektów wnosić efektywny 
wkład w wzmacnianie transnarodowej partycypacji młodzieży w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym. Jesteśmy ciekawi rozwoju sytuacji i liczymy na akceptację 
naszego wniosku.

Polsko-Niemiecka Sieć na rzecz

Transnarodowej Partycypacji
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2. Wywiad z Igą Kamocką

Celem serii wywiadów jest umożliwienie różnym 
stowarzyszeniom, inicjatywom i fundacjom przed-
stawienia swojej pracy oraz zapewnienie wglądu 
w różnorakie obszary polsko-niemieckiej pracy 
edukacyjnej. 

Tym razem rozmawialiśmy z panią Igą Kamocką 
z Polskiej Fundacji Roberta Schumana. Wywiad 
przeprowadził Nikolaus Teichmüller.

NT: Proszę krótko przedstawić Pani Fundację oraz jej cele.
IK: Nazywam się Iga Kamocka i reprezentuję Polską Fundację im. Roberta Schu-
mana. Fundacja zajmuje się realizacją projektów, których celem jest zwiększenie za-
angażowania obywatelskiego, partycypacji w życiu publicznym, w życiu społeczności 
lokalnej, ale też promowanie integracji europejskiej i dzielenie się doświadczeniami 
transformacji ustrojowej z początku lat 90. Fundacja powstała w 1991 roku z inicja-
tywy ludzi związanych z transformacją, m.in. Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego 
premiera wolnej Polski. Głównym jej celem do 2004 roku było przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej i uświadamianie ludziom, na czym Unia Europejska polega, 
wyjaśnianie jej idei. 

NT: Z kim głównie współpracuje Pani Fundacja?
IK: Mamy dość szeroką grupę partnerów. Realizujemy różnorodne projekty, to z kim 
współpracujemy zależy od danego projektu. Są to szkoły, instytucje publiczne i euro-
pejskie, urzędy, także firmy prywatne, inne organizacje pozarządowe, think tanki itd. 

Wiele projektów kierujemy do grup młodzieży, która ma zasadniczo mniejsze 
szanse na udział w podobnych projektach, czyli np. z mniejszych miejscowości, nie  
z województwa mazowieckiego. Staramy się również zmieniać naszych partnerów, 
ponieważ często do projektów zgłaszają się nam np. te same szkoły, z którymi już 
współpracowaliśmy. Wiemy, że szkoły te są super i świetnie się z nimi pracuje, ale 
robienie projektu z tą samą młodzieżą po raz piąty naprawdę mija się z jego celem. 
Są przecież szkoły, które nigdy nie miały takiej szansy. 

Oczywiście mamy także partnerów międzynarodowych. Współpracujemy z wieloma 
instytucjami europejskimi, chociażby dlatego, że zajmujemy się wolontariatem euro-
pejskim w ramach EVS (European Voluntary Service). Jesteśmy organizacją goszczącą, 
koordynującą i wysyłającą, czyli zarówno na co dzień w Fundacji pomaga nam dwoje 
wolontariuszy europejskich, wysyłamy polskich wolontariuszy za granicę jak i po-
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średniczymy przy przyjmowaniu zagranicznych wolontariuszy do polskich instytucji. 
Oczywiście realizujemy też projekty, które nie są skierowane stricte do młodzieży. 

Organizujemy konferencje, międzynarodowe debaty, np. z Urzędem m.st. Warszawy 
ściśle współpracujemy przy okazji organizacji konferencji dotyczącej inteligentnych 
rozwiązań dla miast. Przy tej konferencji współpracujemy też z biznesem, który 
dostarcza inteligentne rozwiązania. 

Współpracujemy też z innymi organizacjami pozarządowymi i udzielamy się w kilku 
koalicjach, np. w koalicji „Masz Głos - Masz Wybór”, której celem jest pobudzanie 
ludzi do udziału w wyborach, czy w koalicji na rzecz samorządów uczniowskich, 
która ma uczyć samorządności i procedur demokratycznych od najmłodszych lat. 

NT: Czy Pani Fundacja współpracuje z innymi organizacjami lub instytucjami  
z zagranicy? Jeśli tak, to z jakimi, jeśli nie, to czy mają Państwo jakieś życzenia, co 
do pozyskania partnerów kooperacyjnych? 
IK: Współpracujemy na przykład z Europejską Akademią w Berlinie, z Domem Schu-
mana w Scy-Chazelles we Francji, z „Youth Initiative Centre“ Gyumri w Armenii,  
z Centrum Informacji Europejskiej „Kreatyv” z Winnicy na Ukrainie, z hiszpańskim 
Nexes Interculturals de Joves Per Europa, z Fundacją Konrada Adenauera, która ma 
swoje przedstawicielstwo w Polsce, z organizacją Youth Education Centre „Fialta“  
z Białorusi czy z albańską Beyond Barriers Association i wieloma innymi.

NT: Skąd Pani Fundacja pozyskuje środki na finansowanie swojej działalności? 
IK: Fundacja Schumana realizuje projekty ubiegając się o granty, m.in. w ramach 
programu Erasmus+, Europa dla Obywateli, czy innych funduszy europejskich, stara 
się także o fundusze szwajcarskie czy norweskie. 

Oprócz tego współpracujemy z Fundacją Konrada Adenauera, która nas także wspie-
ra finansowo. Staramy się też o fundusze warszawskie, a gdy realizujemy projekty  
w partnerstwie z miastem, to wtedy Urząd pokrywa część kosztów danego projektu. 
Poza tym staramy się też o sponsorów komercyjnych. Ostatnio realizowaliśmy również 
dwa dość duże projekty ze środków Parlamentu Europejskiego – grant uzyskaliśmy 
w konkursie. Staramy się zatem zdywersyfikować nasze źródła finansowania, bo gdy 
jednego źródła zabraknie, trzeba się przecież jakoś utrzymywać.

NT: I jeszcze ostatnie pytanie: Jeśli spojrzy Pani na rozwój procesu integracji 
europejskiej w Niemczech, nawet już w samym regionie przygranicznym, to na 
jakim etapie znajduje się obecnie nasze wspólne transgraniczne społeczeństwo 
obywatelskie, jakie sukcesy odnieśliśmy, gdzie widzi Pani jeszcze szanse na rozwój? 
IK: Myślę, że Zamek ma większe doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę w rejonie 
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przygranicznym i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech. 

W każdym razie, jeśli chodzi o dobry kierunek, to rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego, to jest na pewno dobry kierunek.

NT: Czy ma Pani tutaj na myśli płaszczyznę narodową czy europejską? 
IK: Ja powiedziałabym, że i na lokalnej i na europejskiej. Myślę, że są to te dwie płasz-
czyzny, na których najbardziej widać podejmowane przez nas działania. Czyli zaan-
gażowanie ludzi w życie społeczności lokalnej, integracja lokalna i zainteresowanie się 
tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu – kształtowanie postawy obywatelskiej. Ale 
Schuman zajmuje się też promowaniem integracji europejskiej i wartości europejskich, 
więc również promowaniem bycia Europejczykiem, otwartości na innych, tolerancji, 
współpracy i jedności w różnorodności. I tak, nasi wolontariusze europejscy jeżdżą 
po szkołach. Obecnie mamy u nas dwie świetne dziewczyny: jedną z Rosji i jedną  
z Rumunii i to one obecnie jeżdżą po szkołach. Mają przygotowane prezentacje i dana 
szkoła czy instytucja może wybrać, o czym chciałaby z wolontariuszem porozmawiać. 
Zazwyczaj chcą posłuchać o kulturze danej osoby z innego kraju. Dziewczyny robią 
jednak także prezentacje o obywatelstwie czy o wolontariacie europejskim, mają więc 
różne pomysły. Ale najczęściej ludzie chcą jednak słuchać o kulturze. 

NT: Bardzo dziękuję.

www.schuman.org.pl

3. Rok wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wraz z trwającymi od 22 do 25 maja wyborami do Parlamentu Europej-
skiego końca dobiegł jeden z centralnych punktów programu pozaszkol-
nej edukacji transnarodowej. W ramach różnych projektów pochylano się  
w tym roku nad kompleksowym obszarem polityki europejskiej oraz możliwościami 
jej kształtowania przez obywatelki i obywateli. Dlatego też chcielibyśmy Państwu 
zaprezentować kilka z nich.

„Fit for Europe '14“
 
Drugie spotkanie w ramach niemiecko-luksembursko-chorwackiego projektu „Fit 
for Europe '14“ skupiło się już konkretnie na samych wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego. 

Cała grupa projektowa spotkała się po raz pierwszy w lutym na tydzień w Trebnitz, 
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gdzie pod kątem merytorycznym zajęła się wyborami do Parlamentu Europejskiego, 
tematami kampanijnymi oraz europejskimi frakcjami. W czasie pomiędzy pierwszym 
a drugim spotkaniem młodzież śledziła kampanie do eurowyborów w swoich krajach 
ojczystych i przygotowywała się na kolejne spotkanie.

W drugiej połowie maja młodzież ponownie spotkała się w okolicy samego Parla-
mentu Europejskiego, a mianowicie w Perl w Kraju Związkowym Saary w Niemiec-
ko-Luksemburskim Liceum Schengen i przedstawiła sobie nawzajem stanowiska 
swoich krajów z eurokampanii. Młodzi ludzie wspólnie zaplanowali i przeprowadzili 
wybory U18 w całej szkole, ocenili jego wyniki i je zaprezentowali. Okazały się one 
wielkim sukcesem, jako że uczennice i uczniowie Liceum Schengen w dużej mierze 
skorzystali z możliwości samodzielnego zagłosowania. Osiągając frekwencję powyżej 
czterdziestu procent szkoła ta uzyskała wynik przekraczający średnią europejską.

Podczas imprezy wyborczej w niedzielny wieczór uczestniczki i uczestnicy projektu 
wspólnie analizowali wstępne wyniki głosowania. Z dużą motywacją i zaintereso-
waniem szukali w Internecie aktualnych wyników oraz następnie w poniedziałek, 
ostatniego dnia seminarium, dyskutowali o możliwych konsekwencjach wyników 
wyborów w odniesieniu do polityki europejskiej w przyszłości.

Co przyniesie przyszłość i jak nowa konstelacja wpłynie na politykę w Parlamencie 
Europejskim, tego dotyczyć już będzie przygotowanie trzeciego i ostatniego spotkania 
w ramach niniejszego projektu w Chorwacji.

„Odrzańska Rada Młodzieży“ z wizytą podczas Dnia Europy w europejskim  
mieście Słubfurcie

Polsko-Niemiecka Odrzańska Rada Młodzieży działająca przy Zamku Trebnitz przez 
całą pierwszą połowę 2014 r. intensywnie zajmowała się wyborami do Parlamentu 
Europejskiego. Dlatego też byliśmy bardzo zadowoleni z obecności naszego zaanga-
żowanego zespołu na Dniu Europy w bliźniaczym mieście Słubfurcie.
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Łącznie około 1.800 obywatelek i obywateli w dniu 9 maja 2014 r. świętowało we 
Frankfurcie nad Odrą i Słubicach Dzień Europy! Tym razem odbywał się on pod 
znakiem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 10-letniego członkowstwa 
Polski w Unii Europejskiej. Uczestniczki i uczestnicy tej inicjatywy mogli wziąć 
udział w 40 przedsięwzięciach, podczas których mogli sprawdzić samych siebie oraz 
uczestniczyć w dyskusjach. Podczas inauguracji na moście na Odrze zebrało się 300 
osób. Uczniowie zadawali pytania dotyczące Europy patronom tego święta oraz obu 
prezydentom miast, a dzieci przekazywały im narysowane przez siebie obrazki.

Patronat objęli pan dr Dietmar Woidke, premier Kraju Związkowego Brandenburgii, 
pani Elżbieta Polak marszałek Województwa Lubuskiego oraz pan Jerzy Ostrouch, 
wojewoda Województwa Lubuskiego. Frankfurcko-Słubickie Centrum Kooperacji 
zorganizowało niniejszy Dzień Europy wspólnie z 20 innymi placówkami, m.in.  
z Uniwersytetem Europejskim Viadrina, stowarzyszeniem Europa Union Deutschland 
e.V. oraz punktem informacyjnym Europe Direct.

Przy wietrze i w deszczu, jako jedyna organizacja, mieliśmy pod opieką dwa stoiska, 
jedno w Słubicach i drugie we Frankfurcie. W ramach naszej akcji ulicznej po jednej 
i drugiej stronie Odry obywatelki i obywatele mieli możliwość podzielenia się z nami 
swoimi troskami i życzeniami, co do europejskiej polityki. Każdy postulat był następ-
nie wysyłany w podróż okolicznościowym balonem. Wszystkie europejskie balony 
zostały wypuszczone na środku mostu. Gwałtowny wiatr wiał prosto z zachodu, 
także wszystkie życzenia wylądowały zapewne jedynie w Polsce.

www.oderjugendrat.eu

Konferencja poświęcona tematowi „Szkoła i Europa“
 

Czy nasze szkoły przygotowują uczniów na Europę? Temu zagadnieniu była poświę-
cona odbywająca się w dniu 16.05.2014 r. dyskusja panelowa z udziałem polityków, 
pedagogów i młodzieży w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz. Przy tej 
okazji stało się jasne, że nasze szkoły nie potrzebują żadnego dodatkowego przed-
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miotu nauczania, takiego jak „europeistyka“. To cały kanon edukacyjny musi zostać 
bardziej ukierunkowany na Europę. Na podium dyskusyjnym zasiedli pani dr Chri-
stiane Gaehtgens, kandydatka do Parlamentu Europejskiego z ramienia niemieckiej 
partii FDR w Brandenburgii, dr Christian Ehlers, poseł Parlamentu Europejskiego 
z ramienia niemieckiej partii CDU, pani Iga Kamocka z Polskiej Fundacji im. 
Roberta Schumana oraz pani Barbara Czepik i Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch  
z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Konferencja odbywa się wprawdzie bezpośrednio przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, młodzież z Odrzańskiej Rady Młodzieży, która przygotowała ją 
wspólnie z Berlińsko-Brandenburską Organizacją Młodzieży Wiejskiej (Berlin-
-Brandenburgische Landjugend e.V.), nie chciała jednak zorganizować żadnej par-
tyjno-politycznej konfrontacji, a wypracować konkretne propozycje rozwiązań dla 
problemów regionu. Pomysły te zostały następnie wypracowane w czterech grupach, 
po czym zaprezentowane: język sąsiada, Europa na lekcjach, polsko-niemiecka wy-
miana uczniów oraz przygotowanie do życia zawodowego. 

Pani Simona Koß ze szkoły wspierającej z Seelow, pani Anita Mielitz i pan Michael 
Tiedje z gimnazjów z Seelow i Wriezen oraz pan Leszek Naumowicz z Zespołu 
Szkół z Kostrzyna opowiedzieli o swoich doświadczeniach z projektami europej-
skimi oraz ze swoimi partnerstwami. Wszyscy oni podkreślali znaczenie Centrum 
Edukacji i Spotkań Zamku Trebnitz na tej płaszczyźnie. Dużymi oklaskami 
nagrodzono 16-letnią Laurę Schabbert z gimnazjum z Seelow. Otrzymała ona 
od pani Jutty Lieske, posłanki do Landtagu Kraju Związkowego Brandenburgii 
oraz pani Melanie Ebell z organizacji Landesjugendring Brandenburg e.V. dyplom 
uznania Landtagu za społeczne zaangażowanie, na przykład na rzecz Odrzańskiej 
Rady Młodzieży.

Wybory U18 w Fehrbellin
 
Przejeżdżając przed wyborami do Parlamentu Eu-
ropejskiego przez peryferia Brandenburgii można 
było zauważyć, że w szeregu wiosek dostrzegalna 
jest wprawdzie obecność kampanii wyborczej i 
plakatów wyborczych, zostały one jednak zdo-
minowane przez dwie partie, jedną krytycznie a 
jedną wrogo nastawioną wobec Europy. Dlatego 
też tym ważniejsze są akcje, które to - nie tylko 
wiosną 2014 roku - stawiają czoła tym komplek-
sowym zagadnieniom.
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W dniu 16 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego dla młodych ludzi 
poniżej 18 roku życia. W Fehrbellin grupa składająca się ze społecznie zaangażo-
wanych osób zdecydowała się wziąć udział w niniejszym przedsięwzięciu. Byli oni 
jednak bardzo niepewni tego, czy młodzież z regionu w ogóle będzie miała ochotę 
w nich uczestniczyć. 

Ulotki promocyjne rzadko okazują się skuteczne, stąd też zespółowi wokół Kerstin 
Zimmermann udało się znaleźć inną, ciewakszą drogę - Pani Kerstin Zimmermann 
bierze udział w „Szkoleniu dla doradców partycypacyjnych i menadżerów konfliktów“, 
które jest od września 2013 r. realizowane przez Centrum Partycypacji i Mediacji 
we współpracy z Berlińsko-Brandenburską Organizacją Młodzieży Wiejskiej (Ber-
lin-Brandenburgische Landjugend e.V.).

Zespół ten i tak regularnie bywa wśród okolicznej młodzieży oraz w lokalnych 
szkołach, dlatego postanowił właśnie tam zainicjować mniejsze lub większe akcje. 
Począwszy od dyskusji prowadzonych podczas gry w ping-ponga, aż po warsztaty 
tematyczne. I tak młodzież sama przygotowała dla siebie urnę wyborczą, pochyliła 
się nad rożnymi krajami UE oraz degustowała różne narodowe przysmaki.

Reasumując, ponad 90 dzieci, młodzieży oraz rodziców z różnych miejscowości sta-
wiło się w dniu 16 maja w lokalu wyborczym w świetlicy młodzieżowej w Fehrbellin. 
Sukces ten był nie tylko zasłużony, ale został też samodzielnie wypracowany.

www.bbl-online.com

4. Prezentacja publikacji

Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mobilizuje nie tylko do 
posumowań, jak zmieniała się w tym okresie zarówno Polska, jak i sama Wspólnota. 
Polityka europejska opiera się na współpracy poszczególnych państw. Dla Polski 
najważniejszym z nich były – i są nadal – Niemcy: niegdyś zdeterminowany adwokat 
Warszawy w jej staraniach o dołączenie do Unii Europejskiej, obecnie zaś państwo 
członkowskie, z którym łączą Polskę ścisłe interesy polityczne i gospodarcze. Wejście do 
struktur unijnych otworzyło przed Polską możliwości kooperacji z zachodnim sąsiadem 
na nowych warunkach i – przynajmniej formalnie – na jednym poziomie, w ramach 
równoprawnego członkostwa w jednej wspólnocie. Przed Niemcami, zabiegającymi 
o wejście Polski do Unii Europejskiej zarówno z poczucia historycznego obowiązku, 
jak i z pragmatycznego przekonania, że rozszerzenie Wspólnoty na wschód będzie 
dla nich korzystne, po 2004 roku także otworzyły się nowe perspektywy.
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Niniejsza publikacja podsumowuje relacje Polski i 
Niemiec w czasie dekady, która minęła od wejścia 
Polski do Unii Europejskiej. Wskazuje na zmiany, jakie 
zaszły w wybranych dziedzinach podczas dziesięciu 
lat wspólnej obecności w UE: polityce wschodniej, 
stosunkach gospodarczych, wzajemnym postrzega-
niu. Podejmuje także temat Polaków na niemieckim 
rynku pracy oraz kontaktów młodzieży z obu państw. 
Autorzy, podając fakty i liczby, formułują wnioski do-
tyczące minionego dziesięciolecia oraz kreślą możliwe 
perspektywy na przyszłość.

www.isp.org.pl

5. Zapowiedź kolejnej Konferencji Sieciowej

W dniu 11.07.2014 r. w Trebnitz odbędzie się druga międzynarodowa Konferencja 
Sieciowa pt. „Czego możemy się nauczyć od Polski? Transnarodowa partycypacja w 
polsko-niemieckim regionie przygranicznym – polska polityka w zakresie wsparcia 
edukacji obywatelskiej“. Tego dnia w godz. 10:30-16:30 zajmiemy się polskimi moż-
liwościami wsparcia oraz aktualnym stanem edukacji obywatelskiej w pozaszkolnym 
obszarze edukacji. Jeśli okażą się Państwo zainteresowani niniejszą konferencją, 
chętnie prześlemy Państwu jej szczegółowy program. W tym celu prosimy o kontakt 
pod adresem: czechowska@schloss-trebnitz.de

Impressum
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w Warszawie

 

1. Sprawozdanie z drugiej Konferencji Sieciowej w dniu 11.07.2014 r.

W dniu 11.07.2014 r. w Starej Kuźni przy Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań 
odbyła się druga Konferencja Sieciowa w sprawdzonym już formacie. Tym razem to 
polska strona Sieci znalazła się w tematycznym centrum zainteresowania. Niniejsza 
konferencja skupiła 40 zainteresowanych działaczy i działaczek polsko-niemieckiej 
sceny edukacyjnej, którzy pochylili się nad następującym tematem: „Czego możemy 
się nauczyć od Polski? Transnarodowa partycypacja w polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym - polska polityka w zakresie wsparcia edukacji obywatelskiej”. 

Konferencja została rozpoczęta wystąpieniem pani dr Kamili Schöll-Mazurek  
z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, działającej w tamtejszym Centrum Interdy-
scyplinarnych Studiów o Polsce. Jej wykład traktował o polskiej perspektywie polityki 
wsparcia dla polsko-niemieckich przedsięwzięć. Jasne stało się, że właśnie dzięki 

Polsko-Niemiecka Sieć na rzecz

Transnarodowej Partycypacji
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programom unijnym istnieje wiele możliwości pozyskania środków dofinansowania 
dla polskich projektów. Szczególnie różnice w wysokości sumy dofinansowania do 
wynagrodzenia teamerek i teamerów, w zależności od tego, z jakiego kraju oni/one 
pochodzą, zostały przedstawione jako poważne przeszkody dla polskich inicjatyw.

Następnie dwie polskie organizacje (Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy 
oraz praktycy Akademii Rozwoju Filantropii z Warszawy/Słubic) zaprezentowały 
swoją pracę oraz różnorodne formy aktywności stanowiące podstawę edukacji obywa-
telskiej i projektów partycypacyjnych. Na podstawie niniejszej prezentacji rozgorzała 
dyskusja na temat pojęcia edukacji obywatelskiej/politycznej i negatywnych konotacji 
związanych z tym pojęciem w Polsce.

Niniejsza debata została po obiedzie ponownie podjęta przez dwóch ekspertów 
podczas zorganizowanej dyskusji panelowej. Pani prof. dr Hanna Solarczyk-Szwec 
z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu dyskutowała z panem prof. dr 
Tilmanem Grammesem z Uniwersytetu w Hamburgu o pojęciu edukacji obywa-
telskiej/politycznej oraz o różnicach pomiędzy edukacją obywatelską/polityczną  
w Polsce i Niemczech. Tej ciekawej dyskusji towarzyszyły liczne pytania i wypowiedzi 
ze strony publiczności. 

Po krótkiej przerwie kawowej uczestniczki i uczestnicy odbywającego się równolegle 
w Zamku Trebnitz szkolenia dla teamerów i teamerek przedstawili swoje pomysły 
na polsko-niemieckie projekty, które wypracowali oraz chcieliby wcielić w życie we 
współpracy z Berlińsko-Brandenburską Organizacją Młodzieży Wiejskiej. Zaprezen-
towane cztery formaty projektów zostały szczegółowo przedyskutowane i spotkały 
się z pozytywnym odzewem. Konferencja zakończyła się uroczystym wręczeniem 
certyfikatów uczestniczkom i uczestnikom szkolenia dla teamerów i teamerek.

Następnie odbyło się pierwsze posiedzenie Naukowej Rady Doradczej Zamku Treb-
nitz, która debatowała nad przyszłym ukierunkowaniem naukowej pracy tutejszego 
stowarzyszenia.

Cała konferencja została przez wszystkich odebrana jako pouczająca i dostarczająca 
nowych informacji. Szczególnie koncepcyjne podejście, by choć raz nie postrzegać 
polsko-niemieckiej sceny edukacji z niemieckiej perspektywy, a w centrum zaintere-
sowania umieścić know-how i ekspertyzy polskich partnerów, zostało odebrane jako 
bardzo korzystne dla przyszłej pracy. Również zestawienie teoretycznych wykładów 
i dyskusji z praktycznymi informacjami i możliwościami realizacji zamierzeń zostało 
ocenione jako pozwalające osiągnąć zamierzony cel.

Cieszymy się już na kolejną Konferencję Sieciową (patrz zapowiedź pod punktem 2).
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2. Zapowiedź kolejnej Konferencji Sieciowej w dniu 23.09.2014 r.

W dniu 23.09.2014 r. odbędzie się nasza trzecia Konferencja Sieciowa, której hasłem 
przewodnim będzie „Rozwój społeczno-obywatelski na obszarach wiejskich. Projekty 
ponadpokoleniowe jako możliwe formy obierania wspólnej drogi”. 

Konferencję planujemy rozpocząć o godz. 10:30 oraz zakończyć o godz. 16:30. 
Odbędzie się ona w salach Zamku Trebnitz. Podczas całej konferencji zapewniamy 
tłumaczenie symultaniczne. Liczymy na Państwa obecność! Prosimy o zgłaszanie 
swojego udziały w konferencji do dnia 12.09.2014 r. drogą elektroniczną na adres 
czechowska@schloss-trebnitz.de.

3. Polskie organizacje pozarządowe – 

 sytuacja inansowa i źródła inansowania

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 72 tysięcy stowarzyszeń (poza Ochotniczymi Stra-
żami Pożarnymi) oraz ok. 11 tysięcy fundacji. Ze względu na uwarunkowania prawne 
oraz historyczne, podmioty te uznajemy za rdzeń polskiego III sektora. Szacujemy, 
że spośród ponad 80 tysięcy tak rozumianych organizacji pozarządowych, aktywnie 
działa około 3/4 (60 tysięcy). To właśnie nich dotyczą prezentowane dalej dane. 

Od wielu lat najważniejszym obszarem zaangażowania polskich organizacji pozarzą-
dowych jest sport, turystyka, rekreacja i działalność hobbystyczna – za główny obszar 
aktywności uznaje je niemal 2/5 z nich (38%). Kolejne istotne „branże” polskiego III 
sektora to kultura (17% organizacji) oraz edukacja i wychowanie (14%), przy czym 
odsetek organizacji kulturalnych systematycznie wzrasta. Maleje natomiast udział 
wśród wszystkich organizacji tych, które zajmują się ochroną zdrowia (6%) oraz 
pomocą społeczną i usługami socjalnymi (6%).

Budżety polskich organizacji pozarządowych – sektor zróżnicowany

W 2011 roku przeciętna organizacja pozarządowa w Polsce dysponowała rocznym 
budżetem w wysokości 18 tysięcy złotych. Choć sytuacja jest znacząco lepsza, niż  
w kryzysowych latach 2003-2005 (patrz wykres), to jednak w ciągu ostatnich dwóch 
lat spadły przychody przeciętnej organizacji i wzrosła grupa organizacji najuboższych. 
Całkiem spory jest segment fundacji i stowarzyszeń, które muszą radzić sobie z nie 
więcej niż 10 tysiącami złotych rocznie (42%). Więcej przedstawicieli sektora narze-
ka też na problemy w pozyskiwaniu funduszy i sprzętu, pomimo że w poprzednich 
latach znaczenie tych problemów wyraźnie się zmniejszało. Co więcej, wydaje się, 
że skutki kryzysu zaczynają odczuwać nawet największe i najbogatsze organizacje. 
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Na wysokość budżetów organizacji w dużym stopniu wpływa miejsce ich działania. 
Fundacje i stowarzyszenia ze wsi dysponują przeciętnie tylko 12 tysiącami złotych 
rocznie, w małych (do 200 tys. mieszkańców) miastach przeciętny budżet to 15 tysięcy 
złotych, podczas gdy w większych miastach osiąga on wysokość 24 tysięcy złotych. 
Na tym tle zdecydowanie wyróżniają się organizacje z Warszawy, które dysponują 
przeciętnie aż 87 tysiącami złotych w ciągu roku. 

 
Budżety polskich organizacji pozarządowych:

Zdecydowanie bardziej zasobne są organizacje, które działają najdłużej. Te, które 
funkcjonują ponad 15 lat są prawdziwymi krezusami (mają do dyspozycji przeciętnie 
niemal 39 tys. złotych rocznie), w porównaniu do tych o najkrótszym stażu (mniejszym 
niż trzy lata) działania, które dysponują nieco ponad 3 tysiącami złotych w ciągu roku.

Wszystkie te dane wskazują na znaczne rozwarstwienie finansowe polskiego III sek-
tora. Wystarczy wspomnieć, że 10% najbogatszych polskich organizacji kumuluje aż 
83% przychodów całego III sektora. Współczynnik Giniego obliczany dla polskich 
organizacji pozarządowych wynosi aż 0,89 pkt.1

 
Źródła finansowania

Od wielu lat najpopularniejsze źródła finansowania polskich organizacji to składki 
członkowskie (korzysta z nich 61% organizacji) oraz źródła samorządowe (te wyko-
rzystuje 49% organizacji). O ile te pierwsze nie mają zbyt wielkiej wagi dla całości 
przychodów organizacji, o tyle drugie są na ogół znaczącą pozycją w ich budżetach. 
Stosunkowo popularnymi źródłami finansowania są także darowizny od firm i in-
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stytucji (korzysta z nich 30% organizacji) oraz osób indywidualnych (28%).

Warto jednak spojrzeć nie tyle na popularność poszczególnych źródeł finansowania, co 
raczej na ich znaczenie dla budżetów organizacji pozarządowych. Na wykresie poniżej 
przedstawiono środki, które budują hipotetyczny „budżet” całego polskiego III sektora.

Podstawowym źródłem finansowania, budzącym jednocześnie największe zaintere-
sowanie organizacji, pozostają od lat krajowe środki publiczne. Ponad jedna trzecia 
(37%) pieniędzy pozostających w dyspozycji organizacji pozarządowych pochodziła w 
2011 ze źródeł rządowych lub samorządowych. Zwłaszcza te ostatnie bardzo często 
dominują nad innymi w budżetach korzystających z nich organizacji. W tym kon-
tekście można mówić o pewnym stopniu uzależnienia od pieniędzy samorządowych 
– szczególnie, że wiele korzystających z nich stowarzyszeń i fundacji od lat poprzestaje 
na tym sposobie finansowania, nie poszukując alternatywnych źródeł przychodu. 
Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być negatywne nie tylko dla stabilności 
finansowej organizacji (problemy w sytuacji utraty stabilnego dotąd finansowania), 
ale też dla sposobu ich funkcjonowania (ryzyko zbytniego upodobnienia do modelu 
administracji).

„Budżet” polskiego III sektora (2011)

Oprócz krajowych środków publicznych istotne znaczenie dla „budżetu” polskiego III 
sektora mają też pieniądze publiczne pochodzące z zagranicy (środki UE, fundusze 
norweskie, szwajcarskie itp.). Stanowiły one w 2011 roku 14% „budżetu” sektora. 
Łącznie, pieniądze publiczne (polskie oraz zagraniczne) to ponad połowa (51%) środ-
ków, którymi dysponują polskie organizacje. Działalność gospodarcza oraz odpłatna 
generuje natomiast 16% przychodów III sektora. Jej znaczenie jest dużo mniejsze niż 
jeszcze 10 lat temu (wtedy takie środki stanowiły ponad ¼ „budżetu”). 
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Mniejsza niż w poprzednich latach jest też waga środków pochodzących z filantropii 
(łącznie: indywidualnej i biznesowej). To tylko nieco ponad jedna dziesiąta (11%) 
obecnych w organizacjach środków. Niewątpliwie wpływ na to ma kryzys gospo-
darczy, w szczególności jeśli chodzi o wsparcie ze strony firm: to właśnie budżety na 
działania społeczne są w wielu przypadkach ograniczane w związku z koniecznymi 
oszczędnościami. Warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na hojność darczyńców, 
ale też na aktywność samych organizacji: blisko połowa z nich w żaden sposób nie 
interesuje się możliwościami wsparcia od firm, podobny odsetek deklaruje brak za-
interesowania pozyskiwaniem funduszy od zwykłych ludzi – osób spoza organizacji. 
Z czego może to wynikać? Znaczenie mogą mieć tu negatywne doświadczenia części 
organizacji w kontaktach z biznesem i brak tradycji wspierania działań społecznych 
w Polsce. Ważne może też być nastawienie przedstawicieli sektora: dla wielu z nich 
naturalnym źródłem finansowania są środki publiczne i to o nie w pierwszej kolejności 
się starają, nie szukając alternatywnych źródeł finansowych. Kolejna kwestia to brak 
wiedzy, umiejętności i nierzadko też zasobów kadrowych niezbędnych do nawiązania 
współpracy z firmami oraz prowadzenia działań fundraisingowych.

Piotr Adamiak 
Stowarzyszenie Klon/Jawor

4. Polska perspektywa polityki wsparcia projektów polsko-niemieckich

Współpraca polsko-niemiecka zmienia się wraz z europejskimi wyzwaniami. Widać 
przy tym, że tendencje zmian opierają się na pewnych zasadach, do których zaliczyć 
można:

 • perspektywa wspierania projektów polsko-niemieckich uległa na przestrzeni lat 
zmianie – z perspektywy bilateralnej w europejską;

 • tendencję europeizacji pogłębia fakt, iż liczba aktorów wspierających projekty 
polsko-niemieckie zwiększyła się o agendy dystrybuujące środki z europejskich 
programów akcyjnych, np. Narodową Agencję Programu Młodzież w Działaniu, 
Leonardo da Vinci czy Grundtviga (do 2014 r., od 2014 r. programu Erasmus+);

 • w konsekwencji tematy polsko-niemieckich projektów uległy urozmaiceniu  
i kształtowane są nie tylko w duchu polsko-niemieckiego traktatu, ale również w 
odniesieniu do europejskich celów, np. tych zawartych w Strategii Europa 2020.1

 

1 Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
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Aktorzy polityki wsparcia projektów polsko-niemieckich w Polsce

Projekty polsko-niemieckie wspierają zazwyczaj 
polsko-niemieckie instytucje powołane do życia 
na mocy układów pomiędzy Republiką Federalną 
Niemiec i Rzeczpospolitą Polską. W odniesieniu do 
projektów polsko-niemieckich dla niniejszej analizy 
najistotniejszym jest „Traktat między Rzecząpospo-
litą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.”. 
Najważniejszymi podmiotami kreującymi politykę 
wsparcia wobec projektów z innymi państwami na 
poziomie państwowym są Premier RP oraz polskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wytyczające kierunki, cele i zakres polityki wspar-
cia projektów na podstawie zawartych umów międzynarodowych oraz bilateralnych 
w ramach polskiej polityki zagranicznej. Aktualne kierunki i cele wsparcia projek-
tów bilateralnych zawierane są w ogłaszanym raz na kilka lat dokumencie o nazwie 
„Priorytety polskiej polityki zagranicznej”.2 W dokumencie tym stanowisku wobec 
polsko-niemieckich projektów poświęcono zaledwie dwa zdania: „W perspektywie 
lat 2012-2016 rozwój współpracy gospodarczej, kontaktów naukowo-badawczych, 
turystycznych i kulturalnych oraz partnerska współpraca transgraniczna i regionalna 
są gwarantem dobrych stosunków polsko – niemieckich i fundamentem wzajemne-
go zrozumienia. Potrzebne jest jednak wyeliminowanie pozostających problemów,  
w tym finalne zamknięcie spraw dotyczących przeszłości”.3

Politykę wsparcia projektów polsko-niemieckich formułują także fundacje oraz sto-
warzyszenia powołane przez rządy obydwu państw na mocy wyżej wspomnianego 
„Traktatu...”. Liczba instytucji wspierających projekty polsko-niemieckie jest jednak 
stosunkowo niska – można do nich zaliczyć m.in. Fundację Współpracy Polsko-
-Niemieckiej, Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży, Fundacja Polsko-Niemieckie 
Pojednanie, GFPS-Polska, instytucje mniejszości niemieckiej w Polsce.4

Imponująca jest natomiast liczba organizacji, szkół, instytucji, gmin realizujących pol-
sko-niemieckie projekty. W 2012 roku w ramach polityki wsparcia Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży dofinansowano realizację 2159 projektów wymiany szkolnej, za 
realizację których odpowiedzialna jest centrala w Warszawie. Ilość partnerstw najlepiej 

2 Zob. również Transmisja z 67. posiedzenia Sejmu VII kadencji, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych 
Polski o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 r. www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp? unid
=2F57BC98BD56F08AC1257CD0004AC4B9#

3 Priorytety polityki zagranicznej Polski 2012-2016, http://www.msz.gov.pl/resource/aa1c4aec-a52f-45a7- 
96e5-06658e73bb4e:JCR s. 17

4 Instytucje polsko-niemieckie http://www.goethe.de/ins/pl/lp/lks/dpe/plindex.htm, projekty mniejszości nie-
mieckiej www.vdg.pl/pl/
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odzwierciedla interaktywna mapa polsko-niemieckich partnerstw młodzieży5 oraz 
mapa partnerstw pomiędzy polskimi i niemieckimi samorządami.6 Nie bez znaczenia 
jest także polityka wsparcia polsko-niemieckich projektów naukowych. Interesującym 
jej przykładem jest uruchomiony w 2014 roku nabór na polsko-niemieckie projekty 
naukowe realizowany przez Narodowe Centrum Nauki wraz z Niemiecką Wspólnotą 
Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).7

Na tematykę projektów polsko-niemieckich wpływają priorytety poszczególnych 
polityk Unii Europejskiej, które ostatecznie są kształtowane również przez polskich 
i niemieckich urzędników, deputowanych do Parlamentu Europejskiego i Komisarzy 
w Brukseli. Ich przełożeniem są polsko-niemieckie projekty finansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej. Przykładowo Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie 
w Krakowie zrealizowało jeszcze w 2008 roku projekt „Narodowy socjalizm i Ho-
locaust – aktywna pamięć europejska” ze środków Komisji Europejskiej w ramach 
Programu EUROPA DLA OBYWATELI 2007-2013 - Kultura i Edukacja, a na 
pograniczu polsko-niemieckim ze środków programu INTERREG IV-A: odbył się 
projekt „Środowisko i ochrona przyrody po obu stronach Odry”.8

Perspektywa polska w przyszłości

Trendy europeizacji mogą skłaniać do prognoz, iż w przyszłości perspektywa polska 
wspierania projektów polsko-niemieckich będzie coraz bardziej odnosić się do aktu-
alnych potrzeb istniejących w obu państwach i instrumenty i cele tej polityki będą 
elastycznie dopasowywane do tych potrzeb, także w skali europejskiej. Proces ten 
zauważalny jest już dzisiaj – przykładowo Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
w 2013 roku wsparła projekt „Wyjść z szarej strefy”9 mający na celu dokształcanie 
opiekunów osób starszych w objętym dużym wskaźnikiem bezrobocia województwa 
podkarpackiego. Z drugiej strony postępująca europeizacja może być zagrożeniem 
dla liczby polsko-niemieckich projektów. Polacy interesują się coraz mniej Niemcami, 
otwarta Europa sprawiła, że strumienie zainteresowania zostały rozłożone na wiele 
krajów – Wielka Brytania i Francja to kraje migracji Polaków. 

Tymczasem Polska potrzebuje coraz bardziej projektów polsko-niemieckich,  
w szczególności w obliczu wzrastającej liczby młodzieży sympatyzującej z narodowo-
-radykalnymi czy eurosceptycznymi partiami i młodzieżówkami, jak również wobec 

5 Interaktywna mapa polsko-niemieckich partnerstw młodzieży http://landkarte.dpjw.org/pl/
6 Interaktywna mapa polsko-niemieckich partnerstw samorządowych, www.twinning.pl/mapa/pl.html&clear=1
7 Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce ruszy 

jesienią 2014 r. www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-04-03-polsko-niemiecki-konkurs-na-projekty-badawcze 
(dostęp: 12.08.2014).

8 Polsko-niemiecka działalność – Projekt POL-10-6 www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.354861.de
9 http://www.caritas.pl/programy-i-projekty/9196-spotkanie-koordynatorow-programu-wyjsc-szarej-strefy
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nieuchronnej perspektywy zwiększania się liczby migrantów zarobkowych do Polski. 
W tym kontekście niemieckie doświadczenia w przekazywaniu tolerancyjnych postaw 
oraz poszanowania inności są szczególnie Polsce potrzebne. Polska odwdzięczyć się 
może ogromnym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów finansowanych  
z Unii Europejskiej, w których wymagane jest posiadanie partnera z innego kraju UE.

dr Kamila Schöll-Mazurek
Uniwersytet Europejski Viadrina
www.europa-uni.de/de/forschung/institut/zip/Team/kamila_mazurek

5. VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych  

 8-15 września 2014 r. w Warszawie

W dniach 14-15 września 2014 r. w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum 
Inicjatyw Pozarządowych, w którym wezmą udział osoby zaangażowane w działal-
ność społeczną, przedstawiciele organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, 
administracji publicznej, samorządu i biznesu. Towarzyszyć mu będą wydarzenia 
Tygodnia Obywatelskiego (8-13 września) oraz Piknik Inicjatyw Obywatelskich 
(14 września), które to mają zachęcić mieszkańców Warszawy do angażowania się 
w inicjatywy społeczne poprzez udział w warsztatach, grach miejskich, spotkaniach  
i happeningach przygotowanych przez różne organizacje.

Podczas pierwszego dnia Forum podsumowana zostanie dyskusja rozpoczęta  
w regionach na temat kondycji, roli oraz kierunków działania organizacji pozarządo-
wych w Polsce. Tego dnia będą także prowadzone rozmowy o dokonaniach 25-lecia 
aktywności obywatelskiej w Polsce, wypracowanych w tym czasie relacjach wewnątrz 
III sektora oraz współpracy z biznesem i innymi partnerami. Drugi dzień Forum 
należeć będzie do organizacji. Podczas kilkudziesięciu sesji równoległych nakreślone 
zostaną najbardziej „gorące” tematy i obszary ich pracy (np. fundraising i finansowa-
nie organizacji, nowe technologie, partycypacja i edukacja obywatelska, współpraca 
samorządów z III sektorem oraz biznesem, wolontariat, standardy działania NGO, 
pozarządowe instytucje pracy).

Więcej informacji, szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy (zapisy wciąż 
trwają) znajdą Państwo pod adresem: www.ofip.eu
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Newsletter 2014 / 04

Szanowni Państwo,

dziękujemy Państwu za zainteresowanie. Cieszymy się, że możemy oddać w Państwa 
ręce czwarty newsletter „Sieci Kontaktów na rzecz Transnarodowej Partycypacji“,  
a równocześnie pierwszy newsletter „Europejskiego Centrum Transnarodowej Par-
tycypacji“. We wrześniu 2014 roku został pozytywnie rozpatrzony wniosek Centrum 
jako strategicznego partnerstwa programu Erasmus+ i „Młodzież w działaniu“. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktorów polsko-niemieckiego regionu 
przygranicznego (ale naturalnie także wszystkich innych) do kontaktowania się  
z nami w razie pytań, życzeń lub sugestii.
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1. Informacja: Nagroda Polsko-Niemiecka dla Zamku Trebnitz

Jak wiadomo od początku października, w tym roku Nagroda Polsko-Niemiecka 
trafiła do Stowarzyszenia Zamek Trebnitz. Nagroda została wręczona 19 listopada 
podczas Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie przez ministrów spraw zagranicz-
nych obydwu krajów, Franka-Waltera Steinmeiera i Grzegorza Schetynę. Drugim 
laureatem jest Międzynarodowy Dom Spotkań i Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM).

Przewodniczący kapituły Dietmar Woidke (premier Brandenburgii i koordynator 
współpracy polsko-niemieckiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki 
Federalnej Niemiec) tak uzasadnił tę decyzję: „Obydwaj laureaci poprzez swoją pracę 
umożliwiają młodzieży spotykanie się ze sobą. W ten sposób między społeczeństwa-
mi wzrasta fundament, na którym opierają się stosunki polsko-niemieckie. Zamek 
Trebnitz stał się prestiżowym miejscem w kontekście stosunków polsko-niemieckich 
w obszarze przygranicznym.“ Szczególnie w ostatnich latach Zamek Trebnitz mocno 
rozszerzył swoją ofertę o najróżniejsze grupy społeczne w regionie przygranicznym, 
zdecydowanie promując wymianę polsko-niemiecką. 

Przyczyniają się do tego długofalowe projekty, jak polsko-niemiecka kawiarnia 
uczniowska, „Biegi Odry“ (projekt filmowy o ludziach w regionie przygranicznym) 
czy też Odrzańska Rada Młodzieży. Zamek Trebnitz organizuje ponadto Polsko-
-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży dla podmiotów kształcenia zawodowego, 
regularnie odbywają się „Rozmowy zamkowe“ poświęcone zagadnieniom regionalnym, 
dla zainteresowanych osób co rok organizowana jest podróż do Polski oraz oferowany 
jest kurs języka polskiego. 

Działalność ta wpierana jest z różnych stron. Darius Müller, dyrektor domu spotkań, 
podsumował to tak: „To wyróżnienie to dla mnie wielkie szczęście, w końcu trudno 
sobie wyobrazić bardziej zaszczytną nagrodę w obszarze polsko-niemieckim. Nagro-
dę tę zawdzięczamy wielu ludziom, którzy czy to społecznie czy to zawodowo, ale 
zawsze w ponadprzeciętnym stopniu angażują się na rzecz Zamku Trebnitz i spraw 
polsko-niemieckich. Dziękuję za to z całego serca!“
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Nagroda finansowa w wysokości 10.000 euro wesprze w przyszłości dwa projekty: 
W ramach projektu „Po śladach Sonnenburg/Słońsk“ uczniowie z Polski i Niemiec 
będą wspólnie w twórczy sposób zajmować się przeszłością i teraźniejszością miejsca 
pamięci - obozu koncentracyjnego Sonnenburg, a w projekcie „Translimes“ cztery 
niemieckie i polskie szkoły będą pracować nad rozwojem i implementacją profilu 
szkoły transnarodowej.

Nagroda Polsko-Niemiecka jest przyznawana co roku ludziom i organizacjom, które 
w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Wśród 
dotychczasowych laureatów znajdują się hrabina Marion Dönhoff, Jerzy Buzek, Willy 
Brandt, Tadeusz Mazowiecki, Richard von Weizsäcker, Lech Wałęsa, Hans-Dietrich 
Genscher, Uniwersytet Europejski Viadrina, Szkoła Europejska w Löcknitz, Miasto 
Wrocław oraz Fundacja Krzyżowa na Rzecz Porozumienia Europejskiego.

2. Wywiad: Grit Körmer „Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa  

 obywatelskiego w Powiecie Märkisch-Oderland“ 

Pytanie: Czym się zajmuje Pani stowarzyszenie?

GK: Stowarzyszenie Stowarzyszenie Jeziora Marchijskie (LAG Märkische Seen 
e.V.) wspiera projekty dotyczące zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju ob-
szarów wiejskich regionu LEADER - Märkische Seen. Stowarzyszenie uważa się  
w szczególności za forum doradztwa i dyskusji a także za publiczną platformę służącą 
inicjowaniu i realizacji celów stowarzyszenia w regionie. Poprzez swoją działalność 
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stowarzyszenie chce przyczyniać się do poprawy warunków życia ludności miejsco-
wej, a tym samym równocześnie do utożsamiania się ludności z regionem, wspierając  
w ten sposób samodzielność kulturową i regionalną.

Pytanie: Z kim głównie Państwo współpracują?
GK: Z naszymi aktorami regionalnymi: Z sołtysami, administracją, stowarzyszeniami 
lub sieciami, ale również z sieciami ponadregionalnymi jak np. Niemiecka Jednostka 
Tworzenia Sieci Obszarów Wiejskich.

Pytanie: Jak się Państwo finansują?
GK: Ze składek członkowskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
i Kraju Związkowego Brandenburgii, z których utrzymywany jest oddział.

Pytanie: Czy współpracują już Państwo z aktorami lub instytucjami po drugiej 
stronie granicy? Jeśli tak, to z kim, jeśli nie, to czy mają Państwo jakieś życzenia 
dotyczące partnera do współpracy?
GK: LAG działa raczej w wymiarze regionalnym i dlatego współpracuje ściśle  
z Euroregionem Pro Europa Viadrina. Na przyszłość zamierzamy jednak prowadzić 
ściślejszą wymianę z lokalnymi grupami działania w Euroregionie. Od 2014 roku 
jesteśmy w ścisłym kontakcie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie 
i zostaliśmy zaproszeni do intensywniejszej wspólnej pracy na rzecz rozwoju wsi. 

Pytanie: Jeśli przyjrzy się Pani temu, jak postępuje europejski proces integracji  
w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, to w jakim miejscu jest dzisiaj wspól-
ne, transgraniczne społeczeństwo obywatelskie? Jakie sukcesy Państwo odnieśli? 
Jak wyglądają szanse rozwojowe? Gdzie występują trudności?
GK: W ciągu ostatnich 25 lat w regionie przygranicznym wiele się już zmieniło, wiele 
z naszych gmin utrzymuje bardzo dynamiczne partnerstwa z polskimi gminami i jest 
wiele dobrych wspólnych projektów. Powinniśmy nadal wspólnie nad tym pracować, 
ponieważ świadomość mieszkańców wschodniej Brandenburgii, że żyją w regionie 
przygranicznym, jest jeszcze zbyt słaba. Do tego należy intensywniejsza praca na 
rzecz nauki języka polskiego, dopasowanie oferty turystycznej i kulturalnej do gości 
z Polski oraz ścisła wymiana praktycznych doświadczeń.

Pytanie: Na ile Pani stowarzyszenie jest aktywne w polsko-niemieckim społeczeń-
stwie obywatelskim?
GK: Praca lokalnych grup działania w całej Europie jest ukierunkowana na włączanie 
aktorów lokalnych (zasada bottum-up), i dlatego uważamy się za integralną część 
społeczeństwa obywatelskiego w regionie przygranicznym. Generalnie przy okazji 
różnych projektów sprawdzamy, czy ewentualnie nie dałoby się ich zrealizować tak-
że w kontekście polsko-niemieckim. Jeśli dowiadujemy się o dobrych przykładach 
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współpracy polsko-niemieckiej, to informujemy o nich naszych partnerów i zachęcamy 
do dialogu.

Pytanie: Gdzie dostrzega Pani szczególne szanse lub też wkład Pani instytucji  
w integrację tego europejskiego makroregionu?
GK: W ramach wykorzystania środków europejskich z podejścia LEADER uważamy 
się za ważnego multiplikatora transferującego myśl europejską na obszary wiejskie. To 
właśnie tak silnie promowana przez Europę metoda LEADER służąca do włącza-
nia lokalnej ludności stwarza nam możliwość bardzo ścisłej współpracy z aktorami 
lokalnymi po to, aby opracowywać udane projekty o dużej sile oddziaływania. Do 
tego nie zawsze potrzebne są wielkie pieniądze, ale zawsze potrzebna jest silna wola 
zbliżenia się do siebie. 

Pytanie: Proszę opisać jakiś konkretny projekt Pani stowarzyszenia.
GK: UE daje nam możliwość ścisłej współpracy z innymi lokalnymi grupami dzia-
łania. Szczególnie dumni jesteśmy z naszej współpracy na rzecz wsparcia rozwoju 
turystyki na naszym Pojezierzu Odra-Szprewa, szczególnie w zakresie e-mobilności. 
Udało się w tym projekcie stworzyć sieć wypożyczalni e-rowerów („Słońce na ko-
łach“). Aby silniej rozwinąć kulturę otwartości wobec osób podróżujących pojazdami  
z napędem elektrycznym, aktualnie współpracujemy z naszymi partnerami nad takim 
zagadnieniem, jak region przyjazny dla e-rowerów.

Pytanie: Jeśli mogłaby Pani życzyć sobie czegoś w swojej pracy lub dla swojego 
stowarzyszenia, to co by to było?
GK: Aby nadal we wszystkich strukturach mieć tak otwartych i zaangażowanych 
partnerów, którzy konstruktywnie chcą pracować nad wspólnymi rozwiązaniami.

Dziękujemy za rozmowę.

3. Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji

Europejskie makroregiony potrzebują zintegrowanego społeczeństwa obywatel-
skiego, które nie spogląda na UE wyłącznie w kategoriach abstrakcyjnych ideałów, 
lecz chce w życiu społecznym doświadczać konkretnego współistnienia w wymia-
rze transgranicznym. Takiej partycypacji trzeba się uczyć od najwcześniejszych lat  
i praktykować ją, aby była trwała i skuteczna. W przyszłości dlatego konieczne będzie 
wzmacnianie transnarodowych form partycypacji, które umożliwią młodym ludziom 
z różnych sąsiednich krajów UE wspólne kształtowanie swojego regionu w dialogu 
transgranicznym, poprzez społeczne zaangażowanie i współdecydowanie w sprawach 
politycznych. Mimo licznych inicjatyw brakuje jak dotąd ugruntowanych standardów 
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jakościowych i odpowiedniego zarządzania dotychczasowymi doświadczeniami  
z zakresu partycypacji transgranicznej. 

W literaturze partycypację młodych ludzi w decyzjach politycznych i społecznych 
na szczeblu lokalnym i regionalnym postrzega się jako autentyczną sytuację win-win 
(patrz Partizipation junger Menschen: Hrsg.: Jugend für Europa special Band 6).  
W obszarze po tej i po tamtej stronie Odry dochodzi do tego jeszcze kilka dodatkowych 
punktów. W regionach przygranicznych mianowicie często brakuje zaplecza. Dlatego 
też w tych regionach w pierwszym rzędzie chodzi o współpracę i partnerstwa. Nie 
powstają one automatycznie, lecz trzeba je organizować i tworzyć w sposób świadomy. 
Dlatego region Odry potrzebuje trwałych struktur, które będą uwzględniać interesy 
młodzieży. Partycypację pojmujemy przy tym nie tylko w kategoriach politycznych, 
lecz w bardzo szerokim zakresie, odnoszącym się do wszystkich spraw społecznych, 
np. również zaangażowania i świadomości historycznej. 

Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji ma umożliwić młodzieży  
z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego angażowanie się w wymiarze tran-
sgranicznym. Aby wzmocnić trwałość transnarodowych form partycypacji i określić 
priorytety tematyczne mające znaczenie dla młodzieży, chcemy silniej powiązać w sieć 
projekty i aktorów oraz opracować wspólne standardy jakościowe tak, aby stworzyć 
region modelowy dla transnarodowej partycypacji młodzieży. 

W polsko-niemieckim regionie przygranicznym mamy dodatkowo do czynienia  
z obszarem o słabo rozwiniętych strukturach, dotkniętym problemami społecznymi, 
jak starzenie się społeczeństwa, odpływ dobrze wykwalifikowanej młodzieży oraz 
bezrobocie. Bariery językowe, deficyt wiedzy i zainteresowania, uprzedzenia i ra-
sizm to te wyzwania, którym muszą stawić czoła projekty młodzieżowe w regionie 
przygranicznym. Poprzez silniejszą partycypację i rozpoznanie tematów istotnych 
dla młodzieży chcemy wnieść wkład we wzmocnienie struktur w przestrzeni wiej-
skiej i zmotywować młodzież do współkształtowania swojej małej ojczyzny. Poprzez 
transgraniczną treść projektu dążymy do wzmocnienia świadomości europejskiej  
i przyczyniamy się dodatkowo do demokratyzacji europejskiej opinii publicznej. 

Dodatkowo zadanie Centrum polegać ma na wspieraniu rozwoju i poszerzaniu za-
angażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz transnarodowego współ-
kształtowania polsko-niemieckiego regionu przygranicznego przez młodzież, do 
czego ma służyć oferta edukacji i doradztwa dla multiplikatorów, pedagogów, osób 
decyzyjnych i zaangażowanych obywatelek i obywateli.

Ponadto Centrum jako instytucja koordynująca i badawcza służy do tego, by z po-
mocą badania działań praktycznych i ewaluacji oraz poprzez stworzenie archiwum 
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dla projektów transgranicznej partycypacji i kooperacji wzmocnić wymianę między 
specjalistami, transfer wiedzy i wyznaczyć kryteria jakościowe dla dwunarodowych 
inicjatyw z zakresu partycypacji.

Celem projektu jest, aby poprzez procesy tworzenia sieci transnarodowych przyczy-
nić się do przekształcenia regionu przygranicznego nad Odrą w modelowy region 
partycypacji młodzieży. Dodatkowo ma zostać stworzony system certyfikacji dla 
polsko-niemieckich inicjatyw szkolnych. Ponadto po obydwóch stronach granicy 
mają zostać przeprowadzone szkolenia dla sołtysów z zakresu wspierania partycypacji, 
którzy uzyskają także wsparcie przy realizacji projektów służących wzmocnieniu spo-
łeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Także trwający już od czterech lat 
pozaszkolny projekt Odrzańskiej Rady Młodzieży, w ramach którego młodzież polska 
i niemiecka prowadzi coś na kształt transnarodowego parlamentu młodzieżowego  
i angażuje się na rzecz uwzględniania zagadnień posiadających znaczenie dla młodzieży 
w regionie przygranicznym oraz tworzy trwałe struktury partycypacyjne w powie-
cie, uzyska w Centrum wsparcie naukowe przede wszystkim po to, aby wypracować 
cechy jakościowe wymagane w pozaszkolnej transgranicznej edukacji obywatelskiej. 
Naukowcy będą następnie sprawować opiekę i ewaluować opracowane projekty. 

W tym projekcie biorą udział partnerzy we wszystkich wymaganych formach orga-
nizacyjnych, jak szkoły, powiaty i placówki edukacyjne. Opiekę nad projektem będą 
sprawować jeden uniwersytet z Niemiec i jeden z Polski. Kooperacja ta służy przede 
wszystkim do tego, aby udostępnić standardy jakościowe dla transnarodowej pracy 
z młodzieżą poprzez naukową analizę aktualnych projektów. Wszyscy partnerzy 
projektu oczekują od strategicznego partnerstwa pozytywnych efektów dla siebie. 
Spotkania projektowe będą się odbywać w poszczególnych miejscach. Planuje się 
spotkania w Szczecinie, Krzyżowej, Trebnitz i we Frankfurcie nad Odrą.

4. Translimes: tworzenie szkół transnarodowych

Na płaszczyźnie rozwoju szkół transnarodowych, w styczniu 2015 roku rozpocznie 
się projekt Translimes. Dwie lub trzy szkoły niemieckie i dwie lub trzy polskie we-
zmą udział w projekcie wspieranym przez Fundację F.C. Flicka, Ministerstwo ds. 
Kształcenia, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii oraz Federalną 
Centralę Kształcenia Obywatelskiego. Celem jest aktywne wykorzystanie szans 
polsko-niemieckiego regionu przygranicznego w szkołach Translimes podczas zajęć 
szkolnych i w życiu szkoły. Są one częścią sieci regionalnych i w sposób planowy 
wspierają podczas zajęć szkolnych, w projektach i kooperacjach te kompetencje in-
terkulturowe i fachowe, które mają uczennicom i uczniom umożliwić życie otwarte 
na świat w społeczeństwie obywatelskim i w życiu zawodowym w regionie przygra-
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nicznym. Ponadto w swojej misji i programie pokazują, jak konkretnie realizować  
i wcielać w życie ideę Europy regionów - tolerancyjnej i jednoczącej narody - w życiu 
codziennym szkoły. Zespół prowadzący Translimes w trakcie procesu oferuje szkołom 
wsparcie dopasowane do ich konkretnej sytuacji i potrzeb, co umożliwi im trwałą 
poprawę atrakcyjności życia szkolnego i oddziaływania szkoły na zewnątrz poprzez 
jasno określony profil i misję. Wspiera on szkoły podczas tworzenia transnarodowej 
kultury szkolnej i tworzenia sieci transnarodowych i oferuje doskonalenie zawodowe 
i superwizję dla nauczycieli m. innymi w zakresie opracowywania zajęć lekcyjnych, 
uczenia transnarodowego i dydaktyki europejskiej. Na elementy procesu rozwoju 
szkół w projekcie składają się pozaszkolne seminaria dla multiplikatorów, a w obrębie 
szkoły posiedzenia grup sterujących i wsparcie w trakcie procesu, oraz szkolenia dla 
nauczycieli i opieka naukowa. 

Z niecierpliwością będziemy oczekiwać wyników i poprzez nasz newsletter będziemy 
na bieżąco informować Państwa o kolejnych wydarzeniach. Więcej informacji uzyskają 
Państwo pod adresem rauch@schloss-trebnitz.de.

5. Zapowiedź: otwarcie archiwum naukowego

Z końcem stycznia 2015 roku w Trebnitz zostanie otwarte Archiwum Transnaro-
dowej Partycypacji. W archiwum nauczycielki i nauczyciele, studenci oraz osoby 

zainteresowane będą mogły przeszukiwać bogate zbiory lub też wykonywać zadania 
domowe, przygotowywać się do zajęć szkolnych lub wykonywać inne zadania lub 
prowadzić badania na jednym ze stanowisk komputerowych. Archiwum będzie się 
składać z trzech głównych działów: 

 • Tutaj w centrum uwagi znajdują się kształtowanie i opracowywanie transnaro-
dowych zajęć lekcyjnych oraz projektów. Można tu znaleźć wszystko, począwszy 



121

od podręczników szkolnych poprzez konspekty zajęć lekcyjnych, aż po plany  
i sprawozdania z projektów. 

 • Druga część archiwum podejmuje naukową dyskusję dotyczącą granic, party-
cypacji, zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, uczestnictwa  
i obszarów wiejskich. 

 • Trzeci dział gromadzi tak zwaną szarą literaturę, tzn. prace domowe, prace licen-
cjackie i magisterskie, sprawozdania z projektów i broszury. 

Integracja polsko-niemieckiego regionu przygranicznego to ciągły proces, którego 
wyniki jak dotąd niestety często nie są odpowiednio dokumentowane. Archiwum 
ma aspiracje, aby ten problem na dobre rozwiązać. Jeśli są Państwo zainteresowani 
wizytą w archiwum, zapraszamy do umówienia terminu z recepcją Stowarzyszenia 
Zamek Trebnitz (tel.: +49 33477-519-0). 

Jeśli Państwo lub znane Państwu stowarzyszenie, inicjatywa, etc. planują publikację 
dotyczącą pracy w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, bylibyśmy Państwu 
bardzo wdzięczni za przesłanie jednego egzemplarza celem włączenia do zbiorów 
naszego archiwum.

Jesteśmy naturalnie także zainteresowani darowiznami rzeczowymi w formie niepo-
trzebnych lub przeznaczonych do wycofania publikacji, czasopism itp., które mieszczą 
się w tematyce naszego archiwum.

Będziemy wdzięczni także za Państwa sugestie (prosimy o przesyłanie ich na adres 
teichmueller@participation-transnational.eu ).

6. Sprawozdanie z ostatniej konferencji sieciowej z dnia 23.09.2014

Również trzecia konferencja sieciowa przeprowadzona przez „Sieć na rzecz Transna-
rodowej Partycypacji Młodzieży“ w dniu 23 września 2014 roku, była bardzo udaną 
imprezą. Konferencja, która znów zgromadziła licznych gości, tym razem uzyskała 
następujące motto: „Rozwój społeczno-obywatelski na obszarach wiejskich. Projekty 
ponadpokoleniowe jako możliwe formy obierania wspólnej drogi.“ Podczas konferen-
cji swoją pracę przedstawiły cztery stowarzyszenia, mając na uwadze cel, jakim jest 
uczenie się z dostępnych praktycznych rozwiązań. Przemysław Fenrych z Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) ze Szczecina pokazał, jak różnorodne formy 
zaangażowanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego może przybierać na obszarach 
wiejskich. Inicjatywy realizowane przez tę organizację w okolicach Szczecina miały 
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formę wspólnych festynów wiejskich przez imprezy informacyjne aż po praktycz-
ne kształtowanie wiosek jak na przykład zakładanie na wsi ogrodu różanego bądź 
budowa sceny. Widoczne również tutaj, relatywnie szerokie pojęcie zaangażowania 
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego pojawiło się jako istotny element w dyskusji 
podsumowującej. Następnie skonstatowano, że największą trudnością w zaangażo-
waniu obywatelskim jest samo zainicjowanie działania. Gdy inicjatywa już ruszy, 
wówczas, jak się wydaje, łatwiej znaleźć wsparcie - zarówno ze strony osób młodych 
jak i starszych.

Katja Stephan z Wyższej Szkoły Zawodowej w Poczdamie podzieliła się innym 
spojrzeniem na życie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Referat 
poświęcony teraźniejszości, szansom rozwojowym i formom projektów pokazał wiele 
ciekawych aspektów z perspektywy teorii badań. Podsumowując można powiedzieć, 
że to właśnie na obszarach wiejskich społeczeństwo obywatelskie cierpi w wyniku 
wysokiej aktywności zawodowej ludności. Pani Stephan bardzo jednoznacznie opi-
sała tak zwane wioski widma na obszarze wokół Berlina, w których w dzień roboczy 
praktycznie nie toczy się życie, ponieważ znakomita większość mieszkańców w 
ciągu dnia przebywa w pracy. Szczególnie opis grup studentów, którzy w niektórych 
miejscowościach w Brandenburgii rozpaczliwie poszukiwali osób, z którymi mogliby 
przeprowadzić wywiady, po to by na koniec dnia stwierdzić jedynie, że ogródki przed 
domami co prawda wyglądają pięknie, ale nie byli w stanie dowiedzieć się niczego o 
życiu społeczeństwa obywatelskiego we wsi, ukazują jeden z poważnych problemów 
na obszarach wiejskich. W trakcie dyskusji wniosek ten został potwierdzony również 
przez polską stronę. Jako, że mało prawdopodobne jest, że zmieni się trend, polegający 
na tym, że mieszkańcy wielkich miast, którzy przeprowadzają się na wieś, ale mimo 
to codziennie dojeżdżają do pracy w swoich metropoliach, to należy sobie raczej 
zadać pytanie, czy, a jeśli tak, to jak mimo to można rozwijać życie społeczeństwa 
obywatelskiego na obszarach wiejskich.
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Trzeci praktyczny przykład przytoczył Dirk Budach, który przedstawił pracę Berliń-
sko-Brandenburskiej Organizacji Młodzieży Wiejskiej. Stowarzyszenie ulokowane 
na szczeblu federalnym wnosi w Brandenburgii istotny wkład w strukturę oferty 
aktywności pozaszkolnej w różnych kręgach. Oferty rozciągają się od kierowania 
klubami młodzieżowymi poprzez projekty dotyczące wakacji jak i czasu wolnego aż 
po polsko-niemieckie spotkania młodzieży. 

Daniel Wunderer przedstawił następnie międzypokoleniowy projekt dla ojców i 
dzieci zrealizowany przez Inicjatywę na rzecz Krzyżowej, który z powodzeniem jest 
prowadzony już od wielu lat. Szczególnie szanse uczenia się od siebie nawzajem oraz 
czas, który w tego rodzaju projektach poświęcają sobie obydwa pokolenia, wydają 
się być głównymi kryteriami udanych projektów międzypokoleniowych, stanowiąc 
zarazem ich wielką zaletę. 

Jako projekt międzypokoleniowy na przyszłość, Beata Rauch przedstawiła rozwój 
polsko-niemieckiej firmy uczniowskiej, kawiarni „Kawa na szczęście“ planowany 
zgodnie ze złożonym już wnioskiem. Projekt Stowarzyszenia Zamek Trebnitz, re-
alizowany od dwóch lat i wielokrotnie wyróżniany, w przyszłym roku przeniesie się 
do remizy, której przebudowa zakończy się w grudniu i rozszerzy swoje działania 
wspólnie z seniorami z Trebnitz i okolicy. Planowane jest wspólne założenie ogrodu 
warzywnego i otwarcie sklepu wiejskiego. Tak jak dotąd, oferowane będą wspólne 
kursy gotowania i pieczenia. Jesteśmy ciekawi, co będzie się działo w przyszłości.

Ostatnia konferencja sieciowa znów została przez uczestniczki i uczestników oceniona 
jako impreza udana i bardzo bogata w informacje. Już teraz cieszymy się na kolejną 
konferencję, tym razem pod kierownictwem „Europejskiego Centrum Transnarodowej 
Partycypacji“. Niebawem roześlemy zaproszenie.
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Partnerzy projektu

• Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań
• Powiat Gorzowski
• Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy przy Collegium Polonicum/Słubice

Partnerzy Sieci

• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce/Warszawa
• Polsko-Niemiecka Fundacja Transgraniczna/Police
• Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii
• Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
• Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji
• Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie „Sąsiedzi“
• Biuro i Zarządzanie Regionalne - Stowarzyszenie LAG Märkische 

Seen
• Stowarzyszenie Instytut Historii Stosowanej
• Stowarzyszenie Kreisau-Initiative
• Brandenburska Krajowa Centrala Kształcenia Obywatelskiego
• Mobilny Zespół Doradztwa w Brandenburgii
• Stowarzyszenie RAA Brandenburg - Demokratie und Integration 

Brandenburg e.V. / Filia we Frankfurcie nad Odrą
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej/Szczecin
• Fundacja Bonin/Szczecin
• Fundacja Sewa/Brzeźno
• Fundacja Sosny/Sosny
• Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku
• Stowarzyszenie Wspierające Centrum Zdrowia im. Thomasa Müntzera
• Zachodnipomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli/Szczecin
• Centrum Edukacji Obywatelskiej/Warszawa
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Uniwersytet w Hamburgu
• Wyższa Szkoła Zawodowa w Poczdamie
• Miasto Müncheberg
• Urząd Miasta Witnica
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• Stowarzyszenie Wspierające Centrum Dziecięcego Nadjeschda
• Towarzystwo Pracy i Spraw Socjalnych (GefAS)
• Stowarzyszenie Ekospichlerz (Ökospeicher e.V.)
• Oxenknecht Supervision
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu
• Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przystanek Nadziei“
• Stowarzyszenie Teltow ohne Grenzen
• Stowarzyszenie Villa Fohrde Dom Edukacji i Kultury nad Hawelą






