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Szanowni Państwo, 
   
Niniejszym przedstawiamy Państwu trzeci w tym roku newsletter Europejskiego Centrum Transnarodowej 
Partycypacji.  

Tym razem znajdą w nim Państwo kolejne dwa wywiady z dotyczące międzynarodowej współpracy szkół w 
polsko-niemieckim oraz niemiecko-luksemburskim regionie przygranicznym. Zamieszczamy także relację z dwóch 
ważnych sympozjów, a dodatkowo udostępniamy osobom zainteresowanym program konferencji Translimes. 
Jako szczególną atrakcję przedstawiamy nową publikację online opisującą wybór szczególnie udanych projektów 
polsko-niemieckich z ostatnich 25 lat. 
   
Jak zawsze zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami w razie pytań, życzeń lub sugestii i życzymy 
miłej lektury. 
   
Pozdrawiamy serdecznie 
Zespół Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji

    Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji
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Wywiad z Reginą Metz podczas konferencji Translimes w 
dniu 19.02.2016 r.

Nikolaus Teichmüller: Pani Regina Metz, dyrek-
torka Szkoły Europejskiej w Löcknitz. Zechce Pani 
umożliwić nam krótki wgląd w życie szkolne polsko-
niemieckiego gimnazjum w Löcknitz?

Regina Metz: Istniejemy jako polsko-niemieckie gimna-
zjum od 20 lat i nauczamy uczniów polskich i niemieckich 
pochodzących z jednej i z drugiej strony granicy. To ozna-
cza konkretnie, że co roku 130 uczniów zamieszkałych w 
Policach lub w okolicy, czyli w Polsce, 
chodzi do naszej szkoły i zupełnie nor-
malnie bierze tam udział w zajęciach 
szkolnych. Już samo to jest dla nas 
wielkim wyzwaniem, ponieważ dzie-
ci te naturalnie pochodzą z innego 
otoczenia niż dzieci niemieckie. Przed 
20 laty było to jeszcze o wiele bar- 
dziej zróżnicowane niż dzisiaj. Te dzieci 
muszą przede wszystkim pogodzić się 
z dużą ilością dodatkowej pracy, chcąc 
zdać u nas w szkole maturę niemiecką , 
a także polską.

N.T.: I tych 130 uczniów z Polic i oko-
licy zna już niemiecki, podejmując 
naukę w Państwa szkole?

R.M. Znają niemiecki i są odpowiednio przygotowywani 
w szkole w Policach lub także w podstawówce, ponieważ 
polski system edukacyjny przewiduje coś jakby przeskok 
do klasy siódmej. Pierwsi uczniowie przychodzą już w 
klasie siódmej, a nasze gimnazjum partnerskie lub lice-
um partnerskie w Policach rozpoczynają się później, ale 
mimo to uczniowie ci są przygotowywani podczas rocz-
nego lub dwuletniego intensywnego kursu, w ramach 
którego otrzymują dodatkowo do ośmiu lekcji języka 
niemieckiego. 

To intensywne przygotowanie dotyczy w szczególności 
uczniów, którzy później trafiają do szkoły, nie do siód- 
mej klasy, lecz dopiero od ósmej lub dziewiątej.. 

Dziewięcioklasiści z Polic mają przygotowanie co dwa 
lata. Ci uczniowie nie przychodzą do nas, mówiąc: „Cześć, 
chciałbym teraz wyjechać do Niemiec“, lecz jest to decy-
zja podejmowana w długim czasie. Są oni intensywnie 
przygotowywani w klasach niemieckich, a następnie 
muszą przystąpić do egzaminu. W ten sposób mogą 
wziąć udział w programie w naszej szkole, jeśli zdali egza-
min z odpowiednim wynikiem. To znaczy, że rezerwuje-
my dla nich określoną liczbę miejsc, a następnie mówimy 
im: Cztery, osiem czy też dziesięć osób z najlepszymi wy-
nikami z egzaminu może chodzić do naszej szkoły. Nie-
stety nigdy nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich. 

N.T.: Zbyt wielu kandydatów to 
właściwie prawdziwy luksus. 

R.M.: Tak i nie. Czasem myślę, że 
oczywiście chętnie przyjęlibyśmy 
więcej uczniów z Polic, ale w kon-
sekwencji oznaczałoby to, że 
potrzebowalibyśmy także więcej 
polskich nauczycieli, aby zapewnić 
odpowiednie zajęcia dla polskich ucz-
niów, które są im potrzebne, aby zdać 
polską maturę. Nie możemy przecież 
jednak oczekiwać od polskich ko-
legów w szkole, żeby prowadzili lek-
cje z grupami liczącymi 40 bądź 50 

uczniów. Dlatego mniej więcej 30 uczennic i uczniów to 
dla nas magiczna granica i ostatecznie, gdy się przeliczy 
klasy siedem do dwanaście, to wychodzi z tego około 
130 osób. 

Ta sytuacja ma jeszcze jedną przyczynę. Taka struktura 
jest bardzo wrażliwa. Wielokrotnie dzisiaj słyszeliśmy, że 
musi przy tym powstać wzajemna określona wartość 
dodana lub korzyść. Ona właściwie występuje, także po 
stronie niemieckiej. Ponieważ biorąc pod uwagę łączną 
liczbę naszych 450 uczniów, to fakt, że 130 osób, to że 
tak powiem, „uczniowie obcy“, nie jest bez znaczenia. 
Natomiast gdyby ta grupa miała wzrosnąć bardziej lub 
o wiele bardziej, to miałabym zresztą wątpliwości co do 
ukierunkowania tej szkoły. Ponieważ my uważamy się 
nie za szkołę polską, lecz w pierwszym rzędzie wśród 
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naszej ludności jest to szkoła niemiecka. Ludność uważa, 
że to gimnazjum jest gimnazjum niemieckim i do takie-
go gimnazjum chodzą też uczniowie polscy. To zawsze 
trochę takie balansowanie na krawędzi. 

Jeśli w klasach relacje między uczniami niemieckimi a 
polskimi się jakoś nie układają – początkowo mówiliśmy 
o jednej trzeciej uczniów polskich i dwóch trzecich ucz-
niów niemieckich . Teraz to się automatycznie zmienia, 
bo coraz więcej Polaków mieszka w Niemczech, a ich 
dzieci są właściwie klasyfikowane jako uczniowie nie-
mieccy, przez sam system szkolnictwa w Niemczech, a 
zatem uzyskujemy stosunek pół na pół. I jeśli ta relacja 
się zmienia, to myślę, że to niedobrze, ponieważ ludność 
niemiecka wysyła swoje dzieci do tej szkoły, ponieważ ta 
szkoła jest tam, gdzie jest. 

Dla wielu niemieckich rodziców, inaczej niż w przypadku 
polskich uczniów, często nie jest to świadoma decyzja, 
kiedy ktoś mówi: „O, ta szkoła ma świetny profil, poślę 
tam swoje dzieci“, lecz bardziej na zasadzie: Mieszkam 
w tej miejscowości, która szkoła należy do rejonu? Ta? 
Dobrze, to tam pójdzie moje dziecko. Oczywiście do 
naszej szkoły chodzą również niemieccy uczniowie, 
którzy świadomie zdecydowali się na Szkołę Europejską 
Niemiecko-Polskie Gimnazjum Löcknitz - właśnie ze 
względu na profil mamy możliwość nauczać uczniów, 
którzy w końcu mieszkają w różnych okolicach Nie-
miec. Jeśli mają miejsce zamieszkania w Niemczech, to 
mogą chodzić do naszej szkoły. Jeśli rodzice zadbają o 
to, aby dzieci pokonywały drogę do tej szkoły, nawet jeśli 
mieszkają „gdzie indziej“, to da się to zrobić, ale udział 
tych dzieci naturalnie nie jest tak bardzo duży jak udział 
tych, którzy są w tej szkole, ponieważ po prostu ich mie-
jsce zamieszkania to Löcknitz i okolica.

N.T.: Jak to jest z uczniami niemieckimi, czy oni też 
uczą się języka polskiego? 

R.M.: Tak No nie wszyscy, ale oferta jest dostępna. To 
znaczy, że mamy jako drugi język obcy język francuski 
lub polski. Uczniowie wybierają mniej więcej pół na pół. 
Poza tym to jest tak, że, mimo że jesteśmy gimnazjum 
polsko-niemieckim, to oficjalnie mamy profil przyrodni-
czy. To znaczy, że nie oferujemy trzeciego języka obcego, 
lecz godziny te realizujemy w dziedzinie nauk przyrodni-
czych i inwestujemy w tzw. output, – to teraz taki ważny 
slogan – w dziedzinie matematyki i nauk przyrodni-
czych. Moi koledzy nie byliby zadowoleni, gdybym im te 

godziny odebrała. I ja uważam, że to zresztą nie byłoby 
dobre. Ale w czasie godzin nauki lub w obrębie szkoły 
całodziennej również jest możliwość uczenia się języka 
polskiego, że tak powiem w formie potocznej, bez presji 
wynikającej z oceniania, aby po prostu nabyć ten język, 
aby się nim porozumiewać. Robi to zresztą wielu ucz-
niów. 

N.T.: Jeśli już jesteśmy przy haśle output. Mówi Pani 
o uczniach niemieckich i polskich, o ich udziałach 
procentowych. Jak to jest dla uczniów, czy oni 
zwracają uwagę na to, czy ich przyjaciel z klasy to 
Niemiec czy Polak? Czy są przyjaźnie nie związane z 
przynależnością narodową? Czy więcej jest przyjaźni 
z tymi tutaj niż z tamtymi?

R.M.: Myślę, że z pewnością więcej przyjaźni jest z 
tymi stąd niż z tymi z innych okolic. Co do tego nie ma 
wątpliwości. Takie wyobrażenie, że teraz przeprowadzi-
my integrację i posadzimy jednych obok drugich i po-
wiemy: „No to teraz bądźcie przyjaciółmi“, to tak to nie 
działa. To naiwne. Jeśli Państwo czy też ja naraz wylądują 
gdzieś daleko, to też pewnie powiemy: Niektórych lubię, 
niektórych natomiast nie. To zupełnie obojętne, jakiej 
jesteśmy narodowości. Język jest barierą, dlatego też  w 
uczniach polskiej narodowości mieszkających w Niem-
czech widzę mediatorów, oni są dla mnie łącznikami. 

W przypadku niektórych z tych dzieciaków sama nie 
wiedziałabym, gdybym nie spojrzała na nazwisko, czy 
to właściwie Polak czy Niemiec? Jako że doskonale radzą 
sobie z obydwoma językami i szybko się między nimi 
przełączają, bo mieszkali w Niemczech już od wieku 
przedszkolnego, a w domu z rodzicami rozmawiają po 
polsku, ale w zasadzie szkoła ich już „przesocjalizowała“ 
w najprawdziwszym sensie tego słowa, to są to 
właściwie dzieci, którym w końcu udaje się pokazać, że 
narodowość w wielu sprawach jest zupełnie nieistotna. 
I potrafią świetnie pośredniczyć pomiędzy A i B. Byłoby 
błędem myśleć, że nie tworzą się u nas grupy. Oczywiście 
uczniowie niemieccy też łączą się w paczki, ponieważ 
popołudniami łatwiej im się spotkać ze sobą niż z ich 
przyjaciółmi z Polic. Robią tak również uczniowie z Polic, 
ale oni wszyscy mają ze sobą kontakt. 

Cały wywiad mogą Państwo przeczytać tutaj (proszę 
kliknąć poniższy link): www.participation-transnational.eu

http://participation-transnational.eu/node/135?language=pl


Wywiad z Volkerem Staudt podczas konferencji Translimes 
w dniu 19.02.2016 r.

Nikolaus Teichmüller: Volker Staudt z Niemiecko-
Luksemburskiego Liceum Schengen. W ostatnim 
roku w Pana szkole pojawiła się pierwsza klasa ma-
turalna. Jakie są doświadczenia z sześciu, siedmiu 
lat?

Volker Stautdt: Ośmiu. Ośmiu lat. To teraz nasz dziewiąty 
rok. Doświadczenia są wyłącznie pozytywne. Udało nam 
się zintegrować ze sobą uczennice i uczniów z obydwóch 
stron granicy. Mamy bardzo wysoki stopień integracji. I 
udało nam się uzyskać w różnych formach zakończenia 
szkoły, jakie u nas występują, zdawalność na poziomie 
98 procent. To znaczy zatem, że doświadczamy w prak-
tyce integracji, życia na granicy, a także tego, co dla nas 
wspólne, a do tego uzyskiwane są też odpowiednie wy-
niki. 

N.T.: Pana szkoła poprzez swój pro-
fil jest ukierunkowana na pracę 
projektową. Jak można to sobie 
wyobrazić konkretnie na co dzień 
w szkole?

V.S.: Poza lekcjami, które oczywiście 
są bardzo ważne, i podczas których 
próbujemy zaszczepić nową kulturę 
uczenia, próbujemy wprowadzać 
także inne kwestie. Ja zawsze mówię: 
Szkoła to coś więcej niż lekcje. Musi-
my więc wychodzić do miejsc naucza-
nia pozaszkolnego, musimy wyruszyć 
do partnerów zarówno w regionie, 
jak i w całej Europie, musimy brać udział w projektach, 
aby wyposażyć uczennice i uczniów w kompetencje in-
terkulturowe, które po prostu umożliwiają późniejszą 
pracę we wspólnej Europie. Trzeba im umożliwić radze-
nie sobie na europejskim rynku pracy. A tego nie da się 
zrobić tylko poprzez edukację szkolną. Do tego trzeba 
nabyć dodatkowe kompetencje. 

N.T.: Uważa Pan, że temat Europy jest na pograni-
czu niemiecko-luksemburskim ważniejszy niż na 

przykład na pograniczu niemiecko-duńskim bądź 
polsko-niemieckim? 

V.S.: Sądzę, że nie jest ważniejszy niż na pograniczu 
duńsko-niemieckim, a jest nawet mniej ważny niż w re-
gionie polsko-niemieckim. Akurat w relacjach Niemiec i 
Polski mam wrażenie, że robi się bardzo dużo projektów. 
Kiedy człowiek jeździ po Polsce, to wszędzie widać te 
tablice„Interreg – finansowanie ze środków Unii Europej- 
skiej“. U nas widzi się to rzadziej. U nas też się tak dzieje. 
Ale zagadnienie jest ważne. Oczywiście w tej chwili jest 
to nieco kontrowersyjne: W wyniku nowych wyborów 
w Polsce, a także reorientacji deklarowanej w prasie 
lub wycofywania się z określonych spraw zagadnienie 
będzie jeszcze bardziej zyskiwało na znaczeniu. Ale 
myślę sobie, że także tamtejszy region podąża normalną 
drogą i jak sądzę, wszystko znów się uspokoiło. Jak to się 
często mawia, nie taki diabeł straszny, jak go malują. 

N.T.: Niedawno, po 13 listopada, 
po zamachach w Paryżu grani-
ca niemiecko-luksemburska, a w 
każdym razie niemiecko-francuska 
zostały zamknięte. Jak wpłynęło to 
na szkolną codzienność? Albo za-
pytam inaczej: Czy – jak to się teraz 
pojawia w dyskusjach – Układ z 
Schengen zostanie unieważniony, i 
co oznaczałoby to dla szkoły?

V.S.: W ubiegłym tygodniu gościliśmy 
właśnie ekipę filmową z ARD. Pyta-
li oni: Co oznaczałoby to dla szkoły, 
gdyby znów wprowadzono kon-
trole graniczne. Muszę w tej spra-

wie powiedzieć: To miałoby fatalne konsekwencje w 
obydwie strony. Pierwsza konsekwencja byłaby taka, 
że z naszej szkoły kompletnie odpadliby uczniowie 
i uczennice z Luksemburga i tym samym za osiem, 
dziewięć lat moglibyśmy zamknąć szkołę. To byłaby 
zatem jedna sprawa, ponieważ uczennicom i uczniom 
oraz nauczycielkom i nauczycielom byłoby o wie-
le prościej pojechać do Luksemburga do miasta i tam 
chodzić do wybranej szkoły, gdyby zamknięto granice. 
Po zamknięciu granicy i silniejszych kontrolach grani-

Europäisches Zentrum
für transnationale Partizipation

Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji, Newsletter 2016 / 03

 Wywiad z Volkerem Staudt



Europäisches Zentrum
für transnationale Partizipation

Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji, Newsletter 2016 / 03

cznych musieliby zaplanować dwa razy dziennie po pół 
godziny do czterdziestu pięciu minut – na drogę tam i 
z powrotem. Druga sprawa: To miałoby fatalne skutki 
także dla naszej integracji. My uważamy się za szkołę 
wspierającą integrację i tym samym postrzegamy się 
jako mały zalążek Europy. Małymi krokami do wielkiej 
zjednoczonej Europy – chcemy w to wnosić nasz wkład. 
A taka sytuacja to byłby ruch w przeciwnym kierunku. 
To zniweczyłoby nasze plany i tym samym Europa znów 
jak na początku stanęłaby przed granicami, barierami i 
tym samym przed trudnościami. 

N.T.: W kontekście tego, że pytaliśmy o obawy na 
przyszłość, która, jak mamy nadzieję, się nie ziści, to 
czego życzyłby Pan sobie na przyszłość? Co byłoby 
dobre dla Pana szkoły?

Cały wywiad mogą Państwo przeczytać tutaj (proszę 
kliknąć na poniższy link):  www.participation-transnati-
onal.eu

2 Sprawozdania z projektów

 Warsztaty praktyczne - Migracja

Pod hasłem „Perspektywy i aktualne wyzwania w reg-
ionie przygranicznym“ w dniu 6 września 2016 roku w 
Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań spotkali 
się przedstawiciele inicjatyw, stowarzyszeń i organi-
zacji z Niemiec i Polski na praktycznych warsztatach 
poświęconych migracji. Stowarzyszenie Zamek Treb-
nitz Centrum Edukacji i Spotkań 
oraz Berlińsko-Brandenburskie 
Stowarzyszenie Młodzieży Wiej-
skiej zaprosiły inicjatywy i ak-
torów z polsko-niemieckiego 
regionu przygranicznego do 
rozmów o aktualnych wydarze-
niach w dziedzinie migracji i po-
lityki wobec uchodźców. Podczas 
„Warsztatów praktycz-
nych - Migracja“ miały 
one okazję wejść ze 
sobą w dialog i omówić 
wspólne metody pracy i 
projekty. 

Na  początku dr Martina 
Weyrauch z Branden-
burskiej Krajowej Cen-
trali Kształcenia Oby-
watelskiego umożliwiła 
wgląd w sytuację uchodźców w regionie, ukazując liczby 
i fakty. Dla pani Weyrauch przyrost ludności w Branden-

burgii jest zjawiskiem pożądanym, ale równocześnie sta-
nowi wyzwanie w sensie logistycznym i merytorycznym. 
W swoim referacie zwróciła uwagę na studium Kościoła 
Ewangelickiego (2016), zgodnie z którym 9 milionów 
ludzi angażuje się społecznie w Niemczech i podkreśliła, 
że warto jest pokazać odwagę i zaangażowanie.

Relację na temat aktualnej sy-
tuacji uchodźców i polityk in-
tegracyjnych w Polsce zdała 
Dominika Potkańska z Instytutu 
Spraw Publicznych w Warsza-
wie. Wskazała ona na brak wyty- 
cznych dotyczących finansowa-
nia migracji w Polsce i znacze-
nie organizacji pozarządowych 
w przejmowaniu kosztów 
kształcenia specjalistów i kursów 

językowych dla uchodźców. 

Wśród inicjatyw, stowarzyszeń i organizacji z 
polsko-niemieckiego regionu przygraniczne-
go pojawiły się między innymi KKJR Märkisch-
Oderland, Box66 – centrum interkulturowe dla 
kobiet w Berlinie oraz ReDi School of Digital In-
tegration gGmbH a także Fundacja „Ocalenie”, 
portal internetowy Geflüchtete.pl oraz Caritas 

z  Polski. Uczestnicy warsztatów omawiali następnie w 
małych grupach roboczych, jakie wsparcie potrzebne 

http://participation-transnational.eu/node/134?language=pl
http://participation-transnational.eu/node/134?language=pl
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jest uchodźcom przybywającym do Niemiec i Polski, cze-
go potrzebują uchodźczynie i jakie szanse i możliwości 
dają cyfryzacja i rynek pracy. 

Postawiony został także pomysł, aby umożliwić wzajemne 
poznanie się i wymianę w ramach regularnej polsko-nie-
mieckiej giełdy projektów. Dla uchodźczyń miałyby być 
organizowane szkolenia wzmacniające „Empowerment“, 
ma być oferowana przestrzeń dla własnych tematów, 
co miałoby umożliwić uchodźczyniom przemówienie 
silnym głosem. Korzystny dla regionu przygranicznego 
jest przede wszystkim transfer wiedzy między obydwo-
ma krajami: Podczas, gdy w Polsce wysiłki są skoncen-
trowane na uświadamianiu społeczeństwa, to w inicja-

tywach niemieckich centralną kwestię stanowi wsparcie 
dla uchodźców. 

Wszyscy byli zgodni co do tego, że podczas kolejnego 
spotkania przy stole powinni zasiąść także uchodźcy/
uchodźczynie oraz migranci/migrantki. Powinno do tego 
dojść prawdopodobnie na początku nadchodzącego 
roku, podczas kontynuacji warsztatów. 

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o zgłaszanie się 
pod adresem mandel@schloss-trebnitz.de

Mareen Ledebur

Jak wiadomo, obszary wiejskie stoją przed wielkimi 
wyzwaniami wynikającymi m.in. z odpływu młodych 
ludzi, którzy ze względu na coraz gorszą infrastrukturę 
(mobilność, oferta spędzania czasu wolnego, możliwości 
rozwoju zawodowego) coraz częściej uciekają do miast. 
To właśnie młodzież w tym kontekście oferuje pewien 
potencjał dla przyszłego pozytywnego ro-
zwoju. Dlatego też więc ważne jest ukazanie 
możliwości współistnienia i współkształtowania 
w warunkach demokracji oraz wzmocnienie 
własnej inicjatywy.

Był to jeden z celów sympozjum poświęconego 
zagadnieniu udziału młodzieży jako 
możliwości rozwoju dla obszarów wiej-
skich, które zostało zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum 
Edukacji i Spotkań we współpracy z Berlińsko-
Brandenburskim Stowarzyszeniem Młodzieży 
Wiejskiej w dniu 20 września 2016 roku. Do-
datkowo sympozjum umożliwiło zapoznanie 
się z sytuacją poza własnym podwórkiem, 
na Litwie: Sympozjum gościło 
przedstawicieli i przedstawi-
cielki lokalnych grup działania 
(LGD), Ministerstwa Rolnictwa 
i programu LEADER na Litwie. 
 
Na początku został przedstawi-
ony szereg narodowych i euro-
pejskich programów wsparcia, 

które zajmują się partycypacją dzieci i młodzieży: Matt-
hias Hoffmann i Doreen Frenz z Ministerstwa Edukacji, 
Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii 
umożliwili krótki wgląd w złożone struktury niemieckich 
i brandenburskich instytucji wspierających , Christopher 
Lucht z agencji Perspektive Europa zademonstrował 

europejski program Erasmus+. 
Okazało się, że po części bra-
kuje jeszcze w tym zakresie 
pewności np. co do systemu 
oceniania udanej partycypacji. 
Vaiva Petrauskienė z programu 
LEADER na Litwie naświetliła 
następnie sytuację na Litwie, na 
którą wpływ rodząca się dopie-
ro świadomość na płaszczyźnie 
społeczeństwa obywatelskiego 
przy równoczesnym deficycie 
narodowych struktur wsparcia 
finansowego.

Później przedstawiciele i przed-
stawicielki m.in. z Forum Obs-
zarów Wiejskich, Powiatowego 

Koła na rzecz Dzieci i Młodzieży (KKJR) 
Märkisch-Oderland i Biura ds. Partycy-
pacji Dzieci i Młodzieży w Brandenbur-
gii przedstawili przykłady udanych pro-
jektów. Omawiano przy tym trudności 
pojawiające się w podejściu do 
zaangażowania wolontariackiego, np. 

 Sympozjum „Partycypacja młodzieży jako instrument rozwoju wsi“
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przy rozwijaniu pomysłów i motywacji, we współpracy 
społeczników dorosłych i młodzieży pracującej 
społecznie, ale na koniec zdecydowanie przeważały 
korzyści wynikające z włączenia dzieci i młodzieży w te 
procesy, ponieważ efektem tego w poszczególnych pro-
jektach jest wysoka siła przyciągania, która jest istotna 
dla utożsamiania się z własną przestrzenią życiową. 

Czynniki łączące muszą być ak-
tywne bezpośrednio na miejscu 
za sprawą ofert lokalnych. Wyko-
rzystano przykłady realizacji ta-
kich projektów jak akcja „Zostań 
tutaj“, place zabaw i kąpieliska, 
bohaterowie parku przy Zam-
ku Trebnitz i akcja „48 godzin“ 
Berlińsko-Brandenburskiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Wiej-
skiej. Na Litwie do projektów 
włączono dodatkowo sprzedaż samodzielnie zebranych 
i przetworzonych produktów, powiązanie z turystyką 
oraz pomoc przy poszukiwaniu miejsca pracy. Z li-
tewskiej perspektywy zwrócono uwagę na konieczność 
włączenia dzieci we wczesnym wieku przedszkolnym, a 

także młodzieży „niewygodnej“. Nie chodzi o projekty, 
które dorośli uważają za właściwe dla młodzieży, lecz 
należy umożliwić i zapewnić rzeczywistą partycypację. 
Uczestnicy dyskusji podsumowali ją stwierdzeniem, że 
potrzebne jest do tego także zaufanie i gotowość do 
podjęcia ryzyka. 

Na zakończenie dnia podczas 
warsztatów zostały określone 
pierwsze wspólne obszary 
zainteresowań dla przyszłej 
współpracy. Dyskusji poddano 
przy tym pomysły na wymianę 
doświadczeń wśród specja-
listów, przekazywanie relacji z 
różnych projektów oraz kryteria 
jakościowe dla mobilnej pracy z 
młodzieżą. Wymiana informacji 
na ten temat wśród uczestniczek 

i uczestników z Niemiec i Litwy była kontynuowana wie-
czorem z bufetem i oprawą muzyczną.

Franziska Mandel

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i 
Spotkań będzie w przyszłości odpowiedzialne za budowę 
i utrzymywanie kontaktów w obrębie społeczeństwa 
obywatelskiego, kultury i administracji między 
Brandenburgią a regionem Wielkopolski. Po zmia- 
nie priorytetu na temat społeczeństwa obywatelskie-
go konkurs na funkcję pełnomocnika ds. partnerstwa 
został rozpisany na nowo w kwietniu 2016 roku. Stowa-
rzyszenie ubiegało się o tę funkcję w konkursie i wygrało 
konkurs w lipcu 2016 r. 

Zadania pełnomocnika ds. partnerstwa w ciągu 
najbliższych trzech lat będzie nieustająco dbało o 
wymianę kontaktów, inicjatyw i informacji pomiędzy 
obydwoma regionami. Od niemal 25 lat Zamek Treb-
nitz pracuje w Brandenburgii na rzecz współpracy 
polsko-niemieckiej. Między innymi za sprawą forum 

społeczeństwa obywatelskiego, polsko-niemieckiej 
„Agory młodzieży na rzecz wsi“, brandenbursko-
wielkopolskich, „Spotkań przy wspólnym stole“ po 
obydwóch stronach granicy stowarzyszenie będzie 
przyczyniać się do pogłębiania współpracy w obrębie 
społeczeństwa obywatelskiego i w dziedzinie kultury 
między Brandenburgią i Wielkopolską. Zaangażowani 
będą dotychczasowi partnerzy i zostali już pozyskani 
także nowi aktorzy. Osoby zainteresowane zapraszamy 
do kontaktu z koordynatorami. 

Odpowiedzialny za tę misję partnerską jest Darius Mü-
ller, którego wspiera koordynator/koordynatorka pro-
jektów z siedzibą w Poznaniu.
 
Bliższe informacje >>

3 Nowości

 Zamek Trebnitz jest nowym pełnomocnikiem ds. partnerstwa 
 kraju związkowego Brandenburgii
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Ostatnie 25 lat to szczęśliwy okres dla pogranicza Pol-
ski i Niemiec, a w pewnym sensie najjaśniejszy punkt 
w tysiącletniej historii stosunków polsko-niemieckich. 
Niezliczone programy wymia-
ny uczniowskiej, partnerstwa 
miast, podróże studyjne, spot-
kania młodzieży, spotkania se-
niorów, rozmowy ze świadkami 
historii i projekty historyczne, 
seminaria interkulturowe i kursy 
językowe od początku lat 90 XX 
wieku poza turystyką zakupową i 
migracją ekonomiczną to najlepsza 
rzecz, jaka wydarzyła się w tym re-
gionie przygranicznym, który znów obudził się do życia. 

Od dziś Europejskie Centrum Transnarodowej Partycy-
pacji i Instytut Historii Stosowanej będą przedstawiać 
wybór tych działań w ramach serii online. Forma-

ty z różnych regionów naodrzańskich  pokazują 
merytoryczną i metodyczną różnorodność pejzażu pro-
jektowego. Sprawozdania pokazują w retrospekcji pracę 

z ostatnich 25 lat: Co inspirowało 
inicjatorki/inicjatorów? Jakie me-
tody zastosowano w pracy? W ja-
kim otoczeniu takie projekty mogą 
się dobrze rozwijać, a co z kolei pr-
zeszkadza?

Na stronach Centrum (www.par-
ticipation-transnational.eu) i In-
stytutu (www.instytut.net) znajdą 
Państwo pierwsze sprawozdania z 

projektów po polsku i po niemiecku. W naszym news-
letterze i na Facebooku (www.facebook.com/insty-
tutffo i www.facebook.com/schlosstrebnitz) będziemy 
Państwa informować o wszystkich kolejnych edycjach 
naszej serii. 

4 Publikacje
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W jaki sposób mogę lepiej wykorzystać pozaszkolne 
miejsca nauki znajdujące się w regionie przygranicznym 
do moich zajęć dydaktycznych?
Jak wprowadzić na moich zajęciach tematykę naucza-
nia międzykulturowego?
Jak kształtować współpracę między szkołami i placów-
kami edukacyjnymi po obu stronach Odry?

Konferencja „Translimes“ odbędzie się 7 listopada 2016 
roku w Centrum Edukacji i  Spotkań Zamek Trebnitz. 
Stanowi ona zwieńczenie dwuletniego procesu projek-
towego poświęconego transnarodowemu rozwojowi 
szkół, podczas którego pięć szkół z polsko-niemieckiego 
regionu przygranicznego przez dwa lata opracowywało 
transnarodowe profile szkół, przygotowywało jednostki 
lekcyjne i realizowało projekty.

Konferencja jest adresowana do zainteresowanych szkół, 
nauczycielek i nauczycieli oraz osób zaangażowanych w 
pozaszkolne działania edukacyjne w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym.  Podczas niej odbędą się li-
czne warsztaty poświęcone m.in. metodom pracy pod-
czas międzykulturowych spotkań młodzieży, opracowy-
waniu transnarodowych jednostek dydaktycznych czy 
edukacji językowej w regionie przygranicznym. 

Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy konferen-
cji zapoznają się z konkretnymi ćwiczeniami/zadaniami, 
materiałami i praktycznymi formami zajęć, które będą 
mogły/mogli wykorzystać  w swojej pracy edukacyjnej 
w międzykulturowych i dwujęzycznych grupach.

Program i zgłoszenie pod:  www.participation-transnati-
onal.eu/wydarzen

5 Terminy  / Perspektywy

 Konferencja „Translimes“, poniedziałek, 7 listopada 2016 roku

 Srebrne gody - Silberhochzeit
 Polsko-niemieckie spotkania z ostatnich 25 lat

http://participation-transnational.eu/node/137?language=pl
http://participation-transnational.eu/node/137?language=pl
http://www.instytut.net/pl/category/publikationen-pl/srebrne-gody/
https://www.facebook.com/instytutffo/?fref=ts
https://www.facebook.com/instytutffo/?fref=ts
https://www.facebook.com/schlosstrebnitz/?fref=ts
http://participation-transnational.eu/wydarzen?language=pl
http://participation-transnational.eu/wydarzen?language=pl
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Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań  
(Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e. V.)
Platz der Jugend 6
15437 Müncheberg OT Trebnitz

tel. 0049 33477 5190, faks 004933477 51915
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