
Jak wiadomo od początku października, w tym roku 
Nagroda Polsko-Niemiecka trafiła do Zamku Trebnitz 
Centrum Edukacji i Spotkań. Nagroda została wręczona  
19 listopada podczas Forum Polsko-Niemieckiego w Ber-
linie przez ministrów spraw zagranicznych obydwu kra-
jów, Franka-Waltera Steinmeiera i Grzegorza Schetynę. 
Drugim laureatem jest Międzynarodowy Dom Spotkań  
i Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM).

Przewodniczący kapituły Dietmar Woidke (premier Bran-
denburgii i koordynator współpracy polsko-niemieckiej 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federal-
nej Niemiec) tak uzasadnił tę decyzję: „Obydwaj laureaci 
poprzez swoją pracę umożliwiają młodzieży spotyka-
nie się ze sobą. W ten sposób między społeczeństwami 
wzrasta fundament, na którym  opierają się stosunki 
polsko-niemieckie. Zamek Trebnitz stał się prestiżowym 
miejscem w kontekście stosunków polsko-niemieckich 
w obszarze przygranicznym.“ 
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Szanowni Państwo, 

dziękujemy Państwu za zainteresowanie. Cieszymy się, że możemy oddać w Państwa ręce czwarty news-
letter „Sieci Kontaktów na rzecz Transnarodowej Partycypacji“, a równocześnie pierwszy newsletter „Euro-
pejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji“. 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.

Miłej lektury.

Z poważaniem
Zespół Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji
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2.  Wywiad: Grit Körmer „Zaangażowanie na rzecz 

społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Märkisch-Oderland“

Szczególnie w ostatnich 
latach Zamek Trebnitz 
mocno rozszerzył swoją 
ofertę o najróżniejsze gru-
py społeczne w regionie 
przygranicznym, zdecydo-
wanie promując wymianę 
polsko-niemiecką. 

Przyczyniają się do tego 
długofalowe projekty, 
jak polsko-niemiecka kawiar-
nia uczniowska, „Biegi Odry“ 
(projekt filmowy o ludziach  
w regionie przygranicznym) czy 
też Odrzańska Rada Młodzieży. 
Zamek Trebnitz organizuje po-
nadto Polsko-Niemieckie Forum 
Wymiany Młodzieży dla pod-
miotów kształcenia zawodo-
wego, regularnie odbywają się „Rozmowy zamkowe“ 
poświęcone zagadnieniom regionalnym, dla zaintereso-
wanych 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. Nagrodę tę zawdzię-
czamy wielu ludziom, którzy czy to społecznie 

czy to zawodowo, ale zawsze  
w ponadprzeciętnym stopniu angażują 
się na rzecz Zamku Trebnitz i spraw pol-
sko-niemieckich. Dziękuję za to z całego 
serca!“

Nagroda finansowa w wysokości 10.000 
euro wesprze w przyszłości dwa projekty: 

W ramach projektu „Po śladach Son-
nenburg/Słońsk“ uczniowie z Polski  
i Niemiec będą wspólnie  
w twórczy sposób zajmować się 
przeszłością i teraźniejszością 
miejsca pamięci - obozu kon-
centracyjnego Sonnenburg,  
a w projekcie „Translimes“ czte-
ry niemieckie i polskie szkoły 
będą pracować nad rozwojem  
i implementacją profilu szkoły 
transnarodowej.

Nagroda Polsko-Niemiecka jest przyznawana co roku lu- 
dziom 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 Mazo-
wiecki, Richard von Weizsäcker, Lech Wałęsa, Hans-Diet-
rich Genscher, Uniwersytet Europejski Viadrina, Szkoła 
Europejska w Löcknitz, Miasto Wrocław oraz Fundacja 
Krzyżowa na Rzecz Porozumienia Europejskiego.

Pytanie: Czym się zajmuje Pani stowarzyszenie?
GK: Stowarzyszenie LAG Märkische Seen e.V. (Stowarzy-
szenie Jeziora Marchijskie) wspiera projekty dotyczące 
zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich regionu LEADER - Märkische Seen. Stowarzy-
szenie uważa się w szczególności za forum doradztwa  
i dyskusji a także za publiczną platformę służącą inicjo-
waniu i realizacji celów stowarzyszenia w regionie. Po-
przez swoją działalność stowarzyszenie chce przyczyniać 
się do poprawy warunków życia ludności miejscowej,  

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. Deutsche 
Vernetzungsstelle für ländliche Räume (Niemiecka Jed-
nostka Tworzenia Sieci Obszarów Wiejskich).



Pytanie: Jak się Państwo finansują?
GK: Ze składek członkowskich oraz ze środków Europej- 
skiego Funduszu Rolnego i Kraju Związkowego Bran-
denburgii, z których utrzymywany jest oddział.

Pytanie: Czy współpracują już Państwo z aktorami lub in-
stytucjami 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 Szczeci-
nie i zostaliśmy zaproszeni do 
intensywniejszej wspólnej pracy 
na rzecz rozwoju wsi. 

Pytanie: Jeśli przyjrzy się Pani 
temu, jak postępuje europej-
ski proces integracji w polsko-
niemieckim regionie przygrani-
cznym, to w jakim miejscu jest 
dzisiaj wspólne, transgraniczne 
społeczeństwo obywatelskie? 
Jakie sukcesy Państwo odnieśli? 
Jak wyglądają szanse rozwojo-
we? 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 przygra-
nicznym, jest jeszcze zbyt słaba. Do tego należy intensy-
wniejsza praca na rzecz nauki języka polskiego, dopaso-
wanie oferty turystycznej i kulturalnej do gości z Polski 
oraz ścisła wymiana praktycznych doświadczeń.

Pytanie: Na ile Pani stowarzyszenie jest aktywne w pols-
ko-niemieckim społeczeństwie 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 przygranicz-
nym. Generalnie przy okazji różnych projektów spraw-

dzamy, czy ewentualnie nie dałoby się ich zrealizować 
także w kontekście polsko-niemieckim. Jeśli dowiadu-
jemy się o dobrych przykładach 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 multi-
plikatora transferującego myśl europejską na obszary 
wiejskie. To właśnie tak silnie promowana przez Europę 

metoda LEADER służąca do 
włączania lokalnej ludności 
stwarza nam możliwość bar-
dzo ścisłej współpracy z ak-
torami 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 stowa-
rzyszenia.
GK: UE daje nam możliwość 
ścisłej współpracy z innymi 
lokalnymi grupami działania. 

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 kołach“). Aby silniej rozwinąć 
kulturę otwartości wobec osób podróżujących pojazda-
mi z napędem elektrycznym, aktualnie współpracujemy 
z naszymi partnerami nad takim zagadnieniem, jak re-
gion przyjazny dla e-rowerów.

Pytanie: Jeśli mogłaby Pani życzyć sobie czegoś w swo-
jej pracy lub dla swojego stowarzyszenia, to co by to 
było?
GK: Aby nadal we wszystkich strukturach mieć tak ot-
wartych i zaangażowanych partnerów, którzy konstru-
ktywnie chcą pracować nad wspólnymi rozwiązaniami.

Dziękujemy za rozmowę.
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3.  Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji   
 
Europejskie makroregiony potrzebują zintegrowanego 
społeczeństwa obywatelskiego, które nie spogląda na 
UE wyłącznie w kategoriach abstrakcyjnych ideałów, 
lecz chce w życiu społecznym doświadczać konkretne-
go współistnienia w wymiarze 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 jakościowych i odpowiedniego zarządzania 
dotychczasowymi doświadczeniami z zakresu partycy-
pacji transgranicznej. 

W literaturze partycypację młodych ludzi w decyzjach 
politycznych i społecznych na szczeblu lokalnym i re-
gionalnym 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 po-
jmujemy przy tym nie tylko w kategoriach politycznych, 
lecz w bardzo szerokim zakresie, odnoszącym się do ws-
zystkich spraw społecznych, np. również zaangażowania 
i świadomości historycznej. 

Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji 
ma umożliwić młodzieży z polsko-niemieckiego re-
gionu przygranicznego angażowanie się w wymiarze 
transgranicznym. Aby wzmocnić trwałość transnaro-
dowych form partycypacji  i określić priorytety tema-
tyczne 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 rasizm to te wyzwania, którym muszą 
stawić czoła projekty młodzieżowe w regionie przygra-
nicznym. Poprzez silniejszą partycypację i rozpozna-
nie tematów istotnych dla młodzieży chcemy wnieść 
wkład we wzmocnienie struktur w przestrzeni wiejskiej 
i zmotywować młodzież do współkształtowania swojej 
małej ojczyzny. Poprzez transgraniczną treść projek-
tu dążymy do wzmocnienia świadomości europejskiej  
i przyczyniamy się dodatkowo do demokratyzacji euro-
pejskiej opinii publicznej. 

Dodatkowo zadanie Centrum polegać ma na wspiera-
niu rozwoju i poszerzaniu zaangażowania na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego oraz transnarodowego 
współkształtowania polsko-niemieckiego regionu przy-
granicznego przez młodzież, do czego ma służyć oferta 
edukacji i doradztwa dla multiplikatorów, pedagogów, 
osób decyzyjnych i zaangażowanych obywatelek i oby-
wateli.

Ponadto Centrum jako instytucja koordynująca i badaw-
cza służy do tego, by z pomocą badania działań prak-
tycznych i ewaluacji oraz poprzez stworzenie archiwum 
dla projektów transgranicznej partycypacji i kooperacji 
wzmocnić wymianę między specjalistami, transfer wie-
dzy i wyznaczyć kryteria jakościowe dla dwunarodo-
wych inicjatyw z zakresu partycypacji.

Celem projektu jest, aby poprzez procesy tworzenia sie-
ci transnarodowych przyczynić się do przekształcenia 
regionu przygranicznego nad Odrą w modelowy region 
partycypacji młodzieży. Dodatkowo ma zostać stworzo-
ny system certyfikacji dla polsko-niemieckich inicjatyw 
szkolnych. Ponadto po obydwóch stronach granicy mają 
zostać przeprowadzone szkolenia dla sołtysów z zakre-
su wspierania partycypacji, którzy uzyskają także wsp-
arcie przy realizacji projektów służących wzmocnieniu 
społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. 
Także trwający już od czterech lat pozaszkolny projekt 
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4. Translimes: Tworzenie szkół transnarodowych

Na płaszczyźnie rozwoju szkół transnarodowych, w sty-
czniu 2015 roku rozpocznie się projekt Translimes. Dwie 
lub trzy szkoły niemieckie i dwie lub trzy polskie wezmą 
udział w projekcie wspieranym przez Fundację F.C. 
Flicka, Ministerstwo ds. Kształcenia, Młodzieży i Spor-
tu Kraju Związkowego Brandenburgii oraz Federalną 
Centralę Kształcenia Obywatelskiego. Celem jest ak-
tywne wykorzystanie szans polsko-niemieckiego re-
gionu 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 kom-
petencje interkulturowe i fachowe, które mają uczen-
nicom i uczniom umożliwić życie otwarte na świat  
w społeczeństwie obywatelskim i w życiu zawodowym 
w regionie przygranicznym. 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 ofe-

ruje szkołom wsparcie dopasowane do ich konkret-
nej sytuacji i potrzeb, co umożliwi im trwałą poprawę 
atrakcyjności życia szkolnego i oddziaływania szkoły na 
zewnątrz poprzez jasno określony profil i misję. Wspie-
ra on szkoły podczas tworzenia transnarodowej kultu-
ry szkolnej i tworzenia sieci transnarodowych i oferuje 
doskonalenie zawodowe i superwizję dla nauczycieli 
m. innymi  w zakresie opracowywania zajęć lekcyj-
nych, uczenia transnarodowego i dydaktyki europej- 
skiej. Na elementy procesu rozwoju szkół w projekcie 
składają się pozaszkolne seminaria dla multiplikatorów,  
a w obrębie szkoły posiedzenia grup sterujących i wspar-
cie 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.

Odrzańskiej Rady Młodzieży, w ramach którego młodzież 
polska i niemiecka prowadzi coś na kształt transnaro-
dowego parlamentu młodzieżowego i angażuje się na  
rzecz uwzględniania zagadnień posiadających znacze-
nie dla młodzieży w regionie przygranicznym  oraz twor-
zy trwałe struktury partycypacyjne w powiecie, uzyska 
w Centrum wsparcie naukowe przede wszystkim po to, 
aby wypracować cechy jakościowe wymagane w pozas-
zkolnej transgranicznej edukacji obywatelskiej. Nau-
kowcy będą następnie sprawować opiekę i ewaluować 
opracowane projekty. 

W tym projekcie biorą udział partnerzy we wszystkich 
wymaganych formach organizacyjnych, jak szkoły, po-
wiaty 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 transnarodo-
wej pracy z młodzieżą poprzez naukową analizę aktual-
nych projektów. Wszyscy partnerzy projektu oczekują 
od strategicznego partnerstwa pozytywnych efektów 
dla siebie. Spotkania projektowe będą się odbywać  
w poszczególnych miejscach. Planuje się spotkania w Sz-
czecinie, Krzyżowej, Trebnitz i we Frankfurcie nad Odrą.

5. Zapowiedź: Otwarcie archiwum naukowego

Z końcem stycznia 2015 roku w Trebnitz zostanie otwar-
te Archiwum Transnarodowej  Partycypacji. W archiwum 
nauczycielki i nauczyciele, studenci oraz osoby zain-
teresowane 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  kompute-
rowych. Archiwum będzie się składać z trzech głównych 
działów: 
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- Tutaj w centrum uwagi znajdują się kształtowanie  
i opracowywanie transnarodowych zajęć lekcyjnych 
oraz projektów. Można tu znaleźć wszystko, począwszy 
od podręczników szkolnych poprzez konspekty zajęć 
lekcyjnych, aż po plany i sprawozdania z projektów. 
- Druga część archiwum podejmuje naukową dyskusję 
dotyczącą granic, partycypacji, zaangażowania na  
rzecz społeczeństwa obywatelskiego, uczestnictwa i ob-
szarów wiejskich. 
- Trzeci dział gromadzi tak zwaną szarą literaturę, tzn. 
prace domowe, prace licencjackie i magisterskie, spra-
wozdania z projektów i broszury. 

Integracja polsko-niemieckiego regionu przygraniczne-
go 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, za-

praszamy do umówienia terminu z recepcją Stowarzy- 
szenia Zamek Trebnitz (tel.: +49 33477-519-0). 

Jeśli Państwo lub znane Państwu stowarzyszenie, inic-
jatywa, etc. planują publikację dotyczącą pracy w pol-
sko-niemieckim regionie przygranicznym, bylibyśmy 
Państwu bardzo wdzięczni za przesłanie jednego eg- 
zemplarza celem włączenia do zbiorów naszego archi-
wum.

Jesteśmy naturalnie także zainteresowani darowizna-
mi rzeczowymi w formie niepotrzebnych lub przezna-
czonych 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 przeprowadzo-
na przez „Sieć na rzecz Transnarodowej Partycypacji 
Młodzieży“ w dniu 23 września 2014 roku, była bard-
zo udaną imprezą. Konferenc-
ja, która znów zgromadziła li- 
cznych gości, tym razem 
uzyskała następujące motto: 
„Rozwój społeczno-obywatelski 
na obszarach wiejskich. Pro-
jekty ponadpokoleniowe jako 
możliwe formy obierania wspól-
nej drogi.“  Podczas konferencji 
swoją pracę przedstawiły czte-
ry 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 obywa-
telskiego może przybierać na obszarach wiejskich. Inicja-
tywy realizowane przez tę organizację w okolicach Szcze- 
cina miały formę wspólnych festynów wiejskich przez 
imprezy informacyjne aż po praktyczne 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 istot-
ny element w dyskusji podsumowującej. Następnie 

skonstatowano, że największą 
trudnością w zaangażowaniu 
obywatelskim jest samo zainic-
jowanie działania. Gdy inicjaty-
wa już ruszy, wówczas, jak się 
wydaje, łatwiej znaleźć wspar-
cie - zarówno ze strony osób 
młodych jak i starszych.

Katja Stephan z Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Poczdamie 
podzieliła się innym spojrze-
niem na życie społeczeństwa 
obywatelskiego na obszarach 
wiejskich. Referat poświęcony 

teraźniejszości, szansom rozwojowym i formom pro-
jektów pokazał wiele ciekawych aspektów z perspek-
tywy teorii badań. Podsumowując można powiedzieć, 
że to właśnie na obszarach wiejskich społeczeństwo 
obywatelskie cierpi w wyniku wysokiej aktywności za-
wodowej ludności. Pani Stephan bardzo jednoznacz-
nie opisała tak zwane wioski widma na obszarze wokół 
Berlina, w których w dzień roboczy praktycznie nie to-
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czy się życie, ponieważ znakomita 
większość mieszkańców w ciągu 
dnia przebywa w pracy. Szczegól-
nie opis grup studentów, którzy 
w niektórych miejscowościach  
w Brandenburgii rozpaczliwie po-
szukiwali osób, z którymi mogliby 
przeprowadzić wywiady, po to by na 
koniec dnia stwierdzić jedy-
nie, że ogródki przed doma-
mi co prawda wyglądają 
pięknie, ale nie byli w sta-
nie dowiedzieć się nicze-
go o życiu społeczeństwa 
obywatelskiego we wsi, 
ukazują jeden z poważnych 
problemów na obszarach 
wiejskich. W trakcie dyskusji 
wniosek ten został potwierd-
zony również przez polską 
stronę. Jako, że mało praw-
dopodobne 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 obywa-
telskiego na obszarach wiejskich.

Trzeci praktyczny przykład 
przytoczył Dirk Budach, który 
przedstawił pracę Berlińsko-
Brandenburskiej Organizacji 
Młodzieży Wiejskiej. Stowarzy-
szenie ulokowane na szczeblu 
federalnym wnosi w Branden-
burgii 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 zreali-
zowany 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 poko-
lenia, 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“ planowa-
ny zgodnie ze złożonym już wnioskiem. 
Projekt Stowarzyszenia Zamek Trebnitz, 

realizowany od dwóch lat i wielokrotnie wyróżniany,  
w przyszłym roku przeniesie się do remizy, której pr-
zebudowa zakończy się w grudniu i rozszerzy swoje 
działania wspólnie z seniorami z Trebnitz i okolicy. Pla-
nowane jest wspólne założenie ogrodu warzywnego  

i otwarcie sklepu wiejskiego. Tak 
jak dotąd, oferowane będą wspól-
ne kursy gotowania i pieczenia. 
Jesteśmy ciekawi, co będzie się 
działo w przyszłości.

Ostatnia konferencja sieciowa 
znów została przez uczestnicz-
ki 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 Młodzieży“. Niebawem 
roześlemy zaproszenie.
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