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Przedmowa

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

jako kierownik Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz 
(Bildungs- und Begegnungszentrum Schloß Trebnitz e.V.) cieszę się, 
że mogę Pańs twu przeds tawić niniejszą publikację prezentującą 
projekty partycypacyjne realizowane w polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym. Zamek Trebnitz od lat w ukierunkowany sposób 
pracuje nad tym, by poprzez artys tyczne, kulturalne i polityczne 
trans- i międzynarodowe projekty wzbogacać polsko-niemiecki 
region przygraniczny. Naszym celem jes t s tworzenie dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych szansy, aby udało im się spojrzeć dalej niż brzeg ich narodowego 
pola widzenia oraz by udało im się wzajemnie spotkać. 

Polsko-niemiecki region przygraniczny jes t obszarem słabym s trukturalnie, zmagającym 
się z problemami społecznymi, takimi jak s tarzenie się społeczeńs twa, emigracja głównie 
dobrze wykształconych młodych ludzi czy bezrobocie, które  wzras ta proporcjonalnie do 
odległości od Berlina. Dlatego naszą pracą wnosimy wkład we wzmacnianie s truktur 
tutejszego obszaru wiejskiego i w poprawę transgranicznej partycypacji. Naszą bliskość 
do polskiej s trony Odry należy rozumieć nie tylko w sensie geograficznym, ale przede 
wszys tkim merytorycznym. Za pomocą naszych licznych polsko-niemieckich projektów 
próbujemy przejąć aktywną i skierowaną w przyszłość rolę w kształtowaniu pozaszkolnej 
pracy edukacyjnej w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. 

Zgodnie z naszym przekonaniem dany region żyje w pierwszej kolejności dzięki ludziom, 
którzy w nim żyją, identyfikują się z nim i dbają o to, by uczes tniczyć w jego kształtowa-
niu, rozwoju oraz w procesach podejmowania decyzji politycznych. Nasze projekty mają 
na celu połączenie ludzi z całego regionu, umożliwienie im poznania tej innej „s trony“ 
i nawiązania bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi. Nawet, jeśli obecnie bardzo łatwo 
można przekroczyć polsko-niemiecką granicę, nie oznacza to jeszcze, że te możliwości 
wynikające ze swobody poruszania się są właściwie wykorzys tywane. W naszej pracy s tale 
zauważamy, że to właśnie ludzie mieszkający po drugiej s tronie granicy, z jednej s trony są 
bardzo zainteresowani poznaniem tych „innych“, ale z drugiej s trony is tnieją u nich obawy 
przed kontaktem i bariery, które wciąż wiele blokują. Właśnie te obawy, ale i  ciekawość 
są pods tawą naszej pracy projektowej. Częs to to właśnie za nimi  skrywają się życzenia 
nawiązania kontaktu i poznania się. Tym samym nasze zadanie widzimy w tym, aby 
w naszym „międzynarodowym“ centrum kształcenia umożliwić ludziom z Polski i Nie-
miec spotkanie się i umożliwić im opracowanie projektów, które będą miały długofalowy 
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wpływ na region przygraniczny i tutejszy obszar wiejski oraz  przyśpieszą likwidowanie 
polsko-niemieckiej granicy, także tej is tniejącej w ludzkich głowach. 

Partycypacja społeczeńs twa obywatelskiego może się tylko wtedy udać, gdy ludzie będą 
odnosić wrażenie, że s tanowią część swojej wspólnej małej ojczyzny. Polsko-niemiecki region 
nadodrzański daje nam możliwość tworzenia naszej wspólnej transnarodowej małej ojczy-
zny, i to tak, byśmy mogli tutaj w przyszłości wspólnie żyć i pos trzegać różnice jako szanse.

To właśnie chcieliśmy osiągnąć za pomocą projektu „Mission Diversity“. Takie problemy 
jak dyskryminacja, ksenofobia, homofobia, antysemityzm i społeczne wykluczenie są 
szeroko rozpowszechnione i nawet region przygraniczny nie jes t w s tanie ich zatrzymać. 
Najważniejsze w tym projekcie było, aby wspólnie z uczennicami i uczniami z Polski, 
Niemiec i Luksemburga pracować nad powyższymi tematami, planować i wdrażać 
projekty partycypacyjne, które na nowo wzmocnią ich własne regiony, równocześnie 
uświadamiając i uwrażliwiając społeczeńs two w ich rodzimych regionach na poruszane 
w ramach projektu zagadnienia. Jednocześnie projekt ten pokazał, że wyzwania, przed 
którymi s toi polsko-niemiecki region przygraniczny są porównywalne do tych które mają 
sąsiadujące ze sobą Niemcy, Francja i Luksemburg, nasza praca nie powinna się zatem 
obawiać takiego porównania.

Pos trzeganie „inności“ dotyczy również pracy edukacyjnej samej w sobie. „Misję w imieniu 
różnorodności“ będzie można najłatwiej spełnić, łącząc siły różnych projektów partycypa-
cyjnych i edukacyjnych, realizowanych po obu s tronach Odry, które będą  siebie nawzajem 
dos trzegać i się od siebie  uczyć. Za pomocą tej publikacji projekt „Mission Diversity“ dokunuje 
pierwszego bilansu. Dzięki prezentacji na łamach tej publikacji  różnych inicjatyw mamy 
wgląd w  szerokie spektrum polsko-niemieckich projektów partycypacyjnych realizowanych 
przez różne podmioty. Ich porównanie pokazuje z jednej s trony, jak żywy i zrównoważony 
już teraz s tał sie nasz region przygraniczny. Z drugiej zaś s trony może s tanowić zachętę, by 
kroczyć dalej tą wspólną drogą, wypełniać luki, umacniać i rozwijać owocne inicjatywy.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszys tkich, którzy zaangażowali się w tworzenie tej 
publikacji. Mam nadzieję, że również ona przyczyni się to tego, aby w najbliższej przy-
szłości nas tolatek mieszkający w Küs trin-Kietz, który zapragnie uczyć się gry na jakimś 
ins trumencie, po pros tu przejechał na drugą s tronę Odry do Kos trzyna, a nie musiał 
jechać, wzgl. będzie musiał zos tać zawieziony do odległej o 20-30 km miejscowości 
w Niemczech, by móc uprawiać swoje hobby. Należy zatem życzyć nam wszys tkim żyjącym 
w tutejszym regionie przygranicznym tego, aby udało nam się dos trzec i zdobyć te brakujące 
180° swobody poruszania się, by żyć i cieszyć się z 360° polsko-niemieckich możliwości. 

  Darius Müller
 Dyrektor Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz
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Przedmowa

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

gdy od wydawców niniejszej publikacji zbiorowej dowiedzia-
łam się, że jako koordynatorka Sieci Transnarodowej Partycy-
pacji mam wnieść w nią swój wkład w pos taci przedmowy, 
ucieszyłam się podwójnie. Z jednej s trony, ze względu na 
samą publikację, która, traktując o różnorodnych projektach 
edukacyjnych i partycypacyjnych s tanowi ważny i innowa-
cyjny krok w s tronę transnarodowej praktyki edukacyjnej 
w polsko-niemieckim regionie przygranicznym opierającej 
się na s tandardach jakości.  Z drugiej zaś, ze względu na uznanie wśród branżowej 
opinii publicznej, jakiego w ten sposób doznaje Sieć Transnarodowej Partycypacji, 
niespełna kilka miesięcy po jej założeniu.

Wydawcom udało się zebrać w jednej publikacji różnorodne projekty i inicjaty-
wy, które mimo wszys tko były zgodne co do swoich celów, a mianowicie chęci 
wzmocnienia europejskiego społeczeńs twa obywatelskiego w regionie Odry. Róż-
norodność opisywanych tutaj grup, koncepcji pedagogicznych oraz długofalowego 
oddziaływania robi wrażenie. Wyłania się z niej barwny obraz wielos tronnej 
praktyki transnarodowych projektów edukacyjnych i partycypacyjnych. Słusznie 
uświadamiają nam one, jak ważna jes t wymiana doświadczeń, transfer wiedzy 
i wypracowanie wspólnych s tandardów jakości dla ponadnarodowych projektów 
edukacyjnych i partycypacyjnych. 

Sieć Transnarodowej Partycypacji, która zos tała powołana do życia w sierpniu 2013 r. 
przez kilka podmiotów edukacyjnych, społeczno-obywatelskie ins tytucje i działaczy 
politycznych, chce spros tać dokładnie tym pos tulatom, za którymi jednoznacznie 
i z przekonaniem opowiada się niniejsza publikacja. Sieć ta obrała sobie za zadanie, 
s tworzenie pomos tu pomiędzy różnymi inicjatywami, które od wielu lat są z powo-
dzeniem realizowane w polsko-niemieckim regionie przygrani cznym. Wymiana do-
świadczeń ma doprowadzić do uczenia się od siebie nawzajem, wspólnego wzorowania 
się na dobrych praktykach poszczególnych projektów oraz do wsparcia zras tającego 
się regionu i jego aktywnego, transnarodowego społeczeńs twa obywatelskiego, bez 
którego nie można sobie wyobrazić „Europy dla obywateli“. 

Niniejsza publikacja zbiorowa ma s tanowić inspirację dla decydentów ze świata 
polityki, pedagogów, podmiotów kształcących oraz społeczno-obywatelskich in-



s tytucji, by mogli oni wspólnie kroczyć wytyczoną drogą.  Dla Sieci Transnarodowej 
Partycypacji  jes t ona zarówno wsparciem, jak i zachętą. Autorkom i autorom teks tów 
pozos taje mi życzyć wielu zainteresowanych czytelników.

 Anna Czechowska
 Koordynatorka Sieci Transnarodowej Partycypacji
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Matthias Busch, Nikolaus Teichmüller

Wprowadzenie: Transnarodowe formy edu-
kacji i partycypacji w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym

Rok 2013 zos tał przez Unię Europejską ogłoszony „Europejskim Rokiem Obywateli“. 
Podkreślono tym samym szczególną wartość aktywnego zaangażowania wszys tkich 
obywateli w polityczne procesy podejmowania decyzji wewnątrz UE oraz w urzeczy-
wis tnianie myśli europejskiej. „Europa Regionów” może się ziścić jedynie w ramach 
wspólnego demokratycznego współis tnienia aktywnego społeczeńs twa obywatelskiego. 
Właśnie poprzez zras tanie się europejskich regionów przygranicznych rodzą się róż-
norodne szanse transnarodowych spotkań oraz transgranicznej, społeczno-politycznej 
partycypacji. 

Międzykulturowe zbliżenie między Polską a Niemcami w regionie przygranicznym po 
obu s tronach Odry s taje w tym kontekście, jako „vic tim of its own complexity“ (Scott 
2007, 47), przed szczególnymi wyzwaniami. Granica oraz pows tałe tam zwyczaje 
kulturowe częs to is tnieją dopiero od 1945 r.1 Inaczej niż w innych regionach Europy 
bariery językowe wydawały się tam być większe, a nieformalne kontakty między-
ludzkie przez długi czas rzadsze. Pełna swoboda w tym zakresie is tnieje dopiero od 
maja 2011 roku. Dodatkowo procesy rozwojowe w regionie Odry utrudniają problemy 
charakterys tyczne dla społeczeńs tw pos tsocjalis tycznych jak również daleko idące 
załamanie się s truktur społecznych w okresie po przełomie 1989/90, słabe s truktury 
gospodarcze, migracje oraz prawicowy eks tremizm (tak: Amadeu Antonio Stiftung 
2013). Dlatego też transnarodowe partners twa oraz transgraniczne współis tnienie 
były w s tanie w przeciągu os tatnich dwóch dziesięcioleci rozwijać się jedynie powoli.

Jednocześnie właśnie ta zras tająca się Europa s twarza obfite szanse dla polsko-niemieckiego 
regionu przygranicznego. Poza różnorodnymi zaletami wspólnego rynku pracy i wzros tu 
gospodarczego region ten zyskuje na s tabilności i jakości życia w takiej mierze, w jakiej 
udaje mu się czerpać z potencjału aktywnego europejskiego społeczeńs twa obywatelskie-
go. Społeczne zaangażowanie idzie w parze z rosnącym politycznym zainteresowaniem 
i silną identyfikacją z sys temem demokratycznym (tak: m.in. Belwe 2006, 2). Aktywna 
społeczność oraz pozytywne społeczno-obywatelskie doświadczenia partycypacyjne 
uchodzą za „das bes te Mittel gegen Rechtsextremismus”2 (Kaiser 2013, 46).

1 Zarys s tosunków niemiecko-polskich do przełomu 1989/90 patrz: Hofmann 2011.

2 najlepszy środek przeciwko prawicowemu eks tremizmowi [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski 
dokonane przez tłumaczkę].
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Aby szane europejskiego społeczeńs twa obywatelskiego mogły się rozwijać oraz by 
s tały się one żywe i odczuwalne w codziennym życiu obywateli, w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym potrzeba nadal impulsów oraz transnarodowych inicjatyw. Za-
angażowanie obywateli, transgraniczne życie kulturalne oraz różnego rodzaju spotkania 
ludzi, organizacji i ins tytucji po obu s tronach Odry potrzebują umocnienia i wsparcia.

Z tego powodu w os tatnich latach powołano do życia różnorodne projekty, którym 
przyświecała idea s tworzenia żywego transnarodowego społeczeńs twa obywatelskiego, 
zainicjowania dobrowolnego zaangażowania oraz spotkań polskich i niemieckich 
obywateli, wspierania różnych form partycypacji w wymiarze politycznym i kultu-
ralnym, jak również rozbudowania transgranicznej sieci kontaktów.

Intencją tej publikacji jes t po pierwsze ukazanie szerokiemu gronu czytelników różnych 
projektów i inicjatyw partycypacyjnych z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego 
wraz z ich koncepcjami, grupami docelowymi, doświadczeniami oraz wypracowanymi 
rezultatami, zarówno w zes tawieniu wspólnym jak i porównawczym. Wiele projektów 
pows taje bowiem niezależnie od siebie i bez wiedzy o sobie nawzajem. Nierzadko wraz 
z zakończeniem projektu oraz jego finansowania przepada pows tała przy jego realizacji 
zdobyta wiedza praktyczna i ekspercka. Tymczasem długotrwałe oddziaływanie, jakość 
i pos tęp można urzeczywis tnić wtedy, kiedy dojdzie do przepływu wiedzy, kumulują-
cej różne doświadczenia, owocne praktyki oraz ekspertyzy, nadając im s trukturę oraz 
udos tępniając je kolejnym tego typu inicjatywom. Poprzez niniejszą publikację zbio-
rową obejmującą różnorodne projekty chcielibyśmy jednocześnie zachęcić do dialogu. 
Rozwój transnarodowej kultury partycypacyjnej oraz europejskiego społeczeńs twa 
obywatelskiego wymaga wymiany na temat kryteriów jakości oraz dobrych praktyk, by 
móc implementować długofalowo skuteczne modele partycypacyjne oraz by je zrzeszać. 

Dla ułatwienia czytelniczkom i czytelnikom porównania przeds tawionych projektów 
autorzy zos tali poproszeni o przygotowanie swoich artykułów w oparciu o poniższe 
pięć punktów i pos tawione poniżej pytania:

1. Wprowadzenie wraz z obrazowym wglądem w konkretną pracę projektową

2. Przeds tawienie koncepcji projektu (Na jakich teoretycznych przesłankach i koncep-
tach opiera się projekt? Jakie pedagogiczne lub polityczne koncepcje leżą u jego 
pods taw? Jakie są jego cele i treści?)

3. Przebieg projektu (Jak wygląda s truktura projektu: począwszy od fazy planowania 
po zakończenie projektu? Przy pomocy jakich metod pracowano? Kto był/ jes t 
zaangażowany w projekt? Jakie doświadczenia zebrano? Na jakie trudności na-
trafiono? Jakie szczególne sukcesy zos tały osiągnięte?)
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4. Refleksja w kontekście zdobytych doświadczeń (Jaką informację zwrotną przekazali uczes t-
nicy / partnerzy / osoby zaangażowane w projekt? Jakie trwałe oddziaływanie miał ten 
projekt na uczes tników? Jaki dodatkowy wpływ wywarł ten projekt na region przygra-
niczny? Jak dalece polsko-niemieckie społeczeńs two obywatelskie oraz transnarodowa 
partycypacja zos tały poprzez ten projekt wzmocnione i wsparte? Jakie szczególne szanse 
dla polsko-niemieckiego regionu granicznego zrodziły się z tego projektu?

5. Wnioski i perspektywy (Jakie uogólniające wnioski i kryteria dla realizacji transnaro-
dowych działań partycypacyjnych i dydaktycznych można wyciągnąć z doświadczeń 
tego projektu?)

Przy próbie porównania artykułów olbrzymie wrażenie robi zarówno różnorodność, 
jak i szerokie spektrum analizowanych projektów:

Projektom tym bowiem udaje się dotrzeć do najróżniejszych grup docelowych. W ich rea-
lizację angażowani są uczniowie szkół pods tawowych, młodzież i osoby uczące się zawodu, 
ale również czynni zawodowo dorośli i seniorzy. Osoby odpowiedzialne za projekty s tarają 
się pozyskać jako uczes tników dla tychże transnarodowych projektów oraz zmotywować do 
działania osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej, dzieci i młodzież ze środowisk 
o utrudnionym dos tępie do nauki, osoby upośledzone psychicznie bądź fizycznie, kobiety 
i mężczyzn żyjących po obu s tronach Odry. Zarzut, jakoby w inicjatywach partycypa-
cyjnych dominowały interesy osób dobrze sytuowanych i poinformowanych oraz osób 
zaangażowanych kosztem tych nieaktywnych lub niepoinformowanych wydaje się być 
świadomie odparty poprzez liczne komentarze uczes tników przeds tawionych tu projektów. 
Partycypacja społeczna musi być tak samo dos tępna i poprzez odpowiednio dopasowane 
procedury możliwa dla każdego, jak jasne prawo do rezygnacji z udziału w niej.

Szerokie spektrum uczes tników odpowiada dużej liczbie różnych organizatorów
i partnerów kooperacyjnych w regionie przygranicznym. Podmioty szkolne i pozaszkol-
ne wspólnie planują swoje projekty. Działacze z ramienia adminis tracji pańs twowej 
współpracują z zaangażowanymi przeds tawicielami społeczeńs twa obywatelskiego. 
Uniwersytety po obu s tronach Odry, przedsiębiors twa oraz osoby prywatne angażują 
się dla swojego regionu. Efekty synergii różnych ekspertów, sposobów pos trzegania oraz 
praktyk są wykorzys tywane, aby rozwijać innowacyjną i aktywną europejską wspólnotę.

W obszarze działań politycznych, społeczno-obywatelskich, szkolno-ins tytucjonalnych 
jak i kulturowych możliwe są najróżniejsze, pod względem merytorycznym i metodycz-
nym, formy społecznego udziału. Obywatels two europejskie - co pokazuje przegląd 
podejmowanych działań zaprezentowany w niniejszej publikacji – dotyczy nie tylko 
partycypacji politycznej w ścisłym znaczeniu tego słowa. Partycypacja odbywa się na 
różnych płaszczyznach. Kończy się w politycznym współkształtowaniu w gremiach 
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pańs twowych, jednak rozpoczyna się w sposób przynoszący efekty już na progu wła- 
snych drzwi, np. zajmując się s tawem we własnej miejscowości, bądź troszcząc się o życie 
w szkole. Europa realizuje się ze swoją „Methode der Verzahnung”3 (Jacques Delors)
w równej mierze na makro-, mezo- jak i mikropłaszczyźnie społecznej.

„Partycypacja“ jes t pojęciem zmieniającym swoje znaczenie i głośno dyskutowanym 
(tak: Bertelsmann Stiftung 2012, 21; Fatke 2007). Dla wyjaśnienia, co można rozumieć 
pod pojęciem partycypacji, konieczne jes t wytłumaczenie pojęcia działania politycz-
nego. W zależności od różnic w rozumieniu tego os tatniego możemy mówić o dwóch 
sposobach odczytania sensu partycypacji. W wąskim znaczeniu partycypacja może 
być rozumiana jako udział w podejmowaniu polityczno-ins tytucjonalnych decyzji, np. 
poprzez udział w referendum, demons tracji lub w konsultacjach społecznych. Inne, 
szersze pojęcie partycypacji otwiera przed nami obszar politycznego działania dla 
dobra interesu społecznego. Partycypację udaje się już wtedy osiągnąć na płaszczyźnie 
lokalnej, a niekoniecznie polityczno-ins tytucjonalnej, gdy przykładowo grupa młodzieży 
angażuje się w sprawie zorganizowania kanapy do swojego klubu lub kiedy wspólnota 
jakiejś miejscowości wspólnie porządkuje park. 

W przytoczonych tutaj projektach partycypacja rozumiana jes t w swoim otwartym
i szerokim znaczeniu działania politycznego. Społeczno-obywatelska partycypacja zaczy-
na się nie wtedy, gdy coś na dany temat „usłyszą politycy”, ale wtedy, kiedy pojedynczy 
lokalni działacze, bądź ich grupy określą sobie wspólny cel, zaplanują choćby pods tawowe 
formy wpływu na opinię publiczną i będą próbować urzeczywis tnić swój cel. Podczas 
gdy działanie same w sobie s tanowi warunek dla partycypacji, osiągnięcie wyznaczonych 
celów nie jes t już konieczne. Tak, jak się to dzieje w przypadku procesów podejmowania 
decyzji politycznych, również społeczno-partycypacyjne działania podlegają różnym 
dynamikom, które zazwyczaj nie pozwalają na utrzymanie jedności interesów. Z tego 
też względu nawet podjęta w drodze uczes tnic twa w życiu społecznym próba osiągnięcia 
jakiegoś celu społecznego zwieńczona niepowodzeniem, może już być pos trzegana jako 
forma partycypacji. „Partycypacja” znajduje się tutaj w dialektyczno-spolaryzowanym 
s tosunku napięcia do „reprezentacji” (tak: Grammes 2010). Może ona umacniać obywateli, 
is tniejące s truktury władzy, ale także mieć działanie s tabilizujące i integrujące. Odpo-
wiednie ambiwalencje zos taną opisane w poszczególnych sprawozdaniach z projektów.

Wspólne dla wszys tkich udokumentowanych tutaj projektów są s tarania podejmowane 
poprzez edukację polityczną w celu umocnienia i towarzyszenia społeczno-obywatelskiej 
partycypacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Społeczno-polityczne 
działania partycypacyjne wymagają wsparcia i wskazówek. We wszys tkich projektach 
realne polityczne działanie jes t ściśle powiązane z fazami uczenia się i refleksji. Niełatwe 
jes t utrzymanie równowagi pomiędzy działaniem a refleksją, dlatego też niezbędne jes t 

3 metodą zazębiania [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].
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produktywne, sprzyjające uczeniu się i profesjonalne kształtowanie tego procesu (tak:. 
Busch/Grammes/Welniak 2012). W swois tej „realnej politycznej przes trzeni chronionej” 
uczes tnicy otrzymują swoje narzędzia pracy niezbędne do aktywnego udziału w życiu 
społecznym, ich doświadczenia podlegają analizie, otrzymują oni wsparcie i know-how, 
dzięki czemu mogą rozwijać swoje poszczególne żądania i mają zarazem możliwość 
wniesienia swojego wkładu w polityczną agendę. Z przeds tawionych tutaj wyników 
ewaluacji oraz głosów samych uczes tników projektów można wywnioskować, że swois te 
„learning by thinking about what we are doing“ (John Dewey) rzeczywiście oferuje osobom 
zaangażowanym różnorodne szanse rozwoju. Właśnie dzięki motywacji wywodzącej się 
z zaangażowania w konkretne sprawy zdobywają oni wiedzę o lokalnych, narodowych 
i europejskich s trukturach politycznych. Ćwiczeniu podlegają umiejętności kształtowania 
skutecznych public relations, negocjowania z politykami oraz innymi gremiami polityczny-
mi. W ten sposób przyswajana zos taje także specjalis tyczna wiedza społeczno-polityczna 
oraz wykorzys tywana dla własnej argumentacji. Społeczne zaangażowanie umacnia 
pewność siebie, wspiera umiejętności społeczne oraz te kompetencje osobis te i kluczowe, 
które odgrywają decydującą rolę w osiąganiu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. 
W ramach międzykulturowych spotkań z innymi, niejako na nowo przeżywa się własną 
his torię, własną kulturę i osobowość, uzupełniając perspektywicznie każdą z tych sfer. 
Przedwczesne s twierdzenia mogą zos tać zrewidowane, skrępowanie przezwyciężone, 
a nieformalne kontakty między ludźmi po obu s tronach Odry mogą s tać się s tabilniejsze.

Co również ważne, w przeds tawionych projektach odzwierciedlają się wyzwania 
i trudności, z jakimi boryka się transnarodowe społeczeńs two obywatelskie. Bariery 
językowe, braki w wiedzy i obecność s tereotypów, częściowo również brak zaintere-
sowania doświadczeniami innych i spotkaniem z innymi utrudniają wspominane już 
zras tanie się. W przypadku czasowo ograniczonych programów trudno jes t długofalowo 
zabezpieczyć i dalej rozwijać imponujące wyniki wypracowane w ramach bogatych 
w perspektywy inicjatyw. Skuteczność i długotrwałość odnoszących sukcesy modeli 
partycypacyjnych nierzadko spotykają się z niepowodzeniem ze względu na brak 
kontynuacji finansowania, brak s tałości wynikającej z presji tworzenia ciągle to nowej 
„innowacyjności” w dżungli narodowych i europejskich organizacji wspierających. 
Rzadko udaje się danym inicjatywom przerodzić się w działania s tałe, zins tytucjonali-
zowane - jak np. powiodło się to w przypadku projektu „Bohaterowie wioski” poprzez 
planowanie utworzenia s towarzyszenia.

Silniejsza niż do tej pory sieć zrzeszająca projekty i aktywnie w nich działające osoby, 
mogłaby przyczynić się do wzmocnienia trwałości oddziaływania transnarodowych 
form partycypacji społecznej. Dzięki wymianie doświadczeń oraz udokumentowaniu 
dobrych praktycznych przykładów, projekty te mogłyby przynosić korzyści sobie 
nawzajem, jak również możliwe byłoby rozwijanie wspólnych s tandardów jakości, 
co znowuż przyczyniłoby się do us tabilizowania transgranicznej partycypacji oraz 
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do zapewnienia aktywnego europejskiego społeczeńs twa obywatelskiego w polsko-
-niemieckim regionie przygranicznym. Przeds tawiony w niniejszej publikacji przegląd 
podjętych działań może s tanowić pierwszy krok w tym kierunku.

Zarys poszczególnych projektów:

Nikolaus Teichmüller przeds tawia w swoim artykule koncepcję Mission Diversity. W ramach 
tego projektu, który odbył się przy współpracy podmiotów szkolnych i pozaszkolnych, 
polscy, niemieccy i luksemburscy uczniowie zajmowali się problematyką dyskryminacji 
i wykluczenia społecznego. Rasizm w dniu codziennym, homofobia, seksizm i islamofobia 
były tematem wspólnej refleksji, przede wszys tkim poprzez rozmowę z samymi poszkodo-
wanymi, a nie tylko w rozmowie o nich. Zdobyte w ten sposób doświadczenia uczniowie 
przekształcali we własne inicjatywy, aby dzięki nim uwrażliwiać swoich kolegów i koleżanki 
w szkole oraz w swoich małych ojczyznach na potrzebę tolerancji i otwartości wobec świata.

Opisany przez Matthiasa Buscha projekt Polsko-Niemieckiej Agory Młodzieży s tawia na 
polityczne zaangażowanie młodej generacji. Polska i niemiecka młodzież wspólnie 
utworzyła gremium eksperckie, które zajęło się opracowywaniem własnych politycznych 
pomysłów i żądań w celu nas tępnego przekazania ich „dorosłej“ polityce. Młodzież 
z obu s tron Odry odkrywała łączące je interesy i zainteresowania oraz sformułowała je 
w kontekście wymogów wspólnego europejskiego makroregionu. Przeds tawiona przez 
Chris tophera Luchta Odrzańska Rada Młodzieży nie jes t jedynie okazjonalnym, ale silnie 
zins tytucjonalizowanym gremium doradczym. W bliskim powiązaniu z komunalnymi 
i regionalnymi podmiotami odpowiedzialnymi młodzież doradza i towarzyszy „dorosłej” 
polityce, przez co jej interesy mogą zais tnieć w politycznym dyskursie. Formułując swój 
głos, nie jako polski albo niemiecki, ale jako wspólny polsko-niemiecki głos młodego 
pokolenia – Odrzańska Rada Młodzieży s tanowi pierwsze prawdziwie europejskie 
gremium tego dużego regionu.

Wraz z projektem Kaffee zum Glück - Kawa na szczęście założona zos tała z kolei pierwsza 
polsko-niemiecka firma uczniowska. Artykuł Nikolausa Teichmüllera opisuje przebieg tego 
projektu, ukazując jak krok po kroku społecznie poszkodowana i pochodząca ze środo-
wiska o utrudnionym dos tępie do edukacji młodzież z okolicznych szkół wspierających/
specjalnych zaczyna być aktywna zawodowo na europejskim transgranicznym rynku 
pracy. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia wkroczono na do tej pory pedagogicz-
nie niezbadany teren, co znowuż pokazało, jakie dobre warunki ramowe dla owocnej 
i innowacyjnej realizacji projektów edukacyjnych może zaproponować transnarodowa 
współpraca między szkolnymi i pozaszkolnymi podmiotami kształcącymi.

Daniel Wunderer w swoim artykule Inkluzyjne projekty młodzieżowe pochyla się nad znacze-
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niem inkluzji dla aktywnego europejskiego społeczeńs twa obywatelskiego. Partycypacja bez 
sys tematycznej możliwości uczes tnic twa wszys tkich ludzi jes t dla niego nie do pomyślenia. 
Na przykładzie trzech projektów, które to od lat są owocnie realizowane przez s towarzy-
szenie Kreisau-Initiative e.V., opisuje pods tawy, doświadczenia i działania inkluzyjnej pracy 
pedagogicznej z młodymi ludźmi częściowo ciężko upośledzonymi, z młodzieżą społecznie 
dyskryminowaną lub wywodzącą się ze środowisk o utrudnionym dos tępie do edukacji. Autor 
z zaangażowaniem wyraża swój apel, by międzynarodowe spotkania nie były skierowane 
jedynie do uczniów niemieckich gimnazjów lub polskich liceów, ale by otwierały one 
wszys tkim młodym ludziom w równej mierze możliwości odczuwania frajdy ze wspólnego 
transgranicznego uczenia się i działania.

Nie trzeba być superbohaterem, by móc dokonać zmian we własnym lokalnym otoczeniu. 
Natalie Wasserman pokazuje za pomocą swojego projektu Bohaterowie wioski – którego 
nazwa w ironiczny sposób bawi się pojęciem bohatera - jak ins truować obywateli, 
aby w ramach warsztatów przyszłości ponadpokoleniowo rozwijać i wcielać w życie 
pomysły i wizje odnoszące się do ich lokalnego otoczenia. Kształtowanie społecznej 
przes trzeni poprzez dobrowolne angażowanie mieszkańców s taje się punktem wyjścia 
dla politycznych, dalekosiężnych w swoich konsekwencjach działań.

Opisywane przez Tomasza Lisa szkolenie Terra Transoderana skierowane jes t do nauczycielek 
i nauczycieli z regionu przygranicznego. Celem projektu jes t włączenie polsko-niemieckiego 
regionu przygranicznego jako obszaru edukacyjnego oraz umożliwienie jego odkrycia 
poprzez nowe modele nauczania oraz wycieczki. Te os tatnie mają być opracowywane 
w polsko-niemieckich tandemach nauczycieli i przez nich wypróbowywane, wspólnie 
z uczennicami i uczniami. Koncepcja niniejszego szkolenia, pows tała ze wspólnej pracy 
Uniwersytetów w Hamburgu i w Poznaniu aktywuje nauczycieli i uczniów począwszy 
od szkół pods tawowych, poprzez gimnazja/licea aż po szkoły zawodowe po obu s tronach 
Odry. Poprzez spotkania, wycieczki i nie mniej ważne planowanie zajęć lekcyjnych oraz 
ich wypróbowywanie duża część młodzieży będzie może po raz pierwszy miała moż-
liwość poznania tego do tej pory nieznanego jej regionu po drugiej s tronie Odry oraz 
uczes tniczenia w kulturowym bogac twie innej kultury.

Z kolei międzynarodowe szkolenie Local in Global – Engaging young people for Sus tainable 
local Development skierowane było do specjalis tów i wolontariuszy działających w obszarze 
pracy z młodzieżą z wiejskich i słabych s trukturalnie gmin w Niemczech, Polsce, Czechach, 
Gruzji, Armenii i na Ukrainie. Vinzenz Kratzer oraz Daniel Wunderer opisują, jak poprzez 
szkolenie dla multiplikatorów można wspierać zrównoważony rozwój oraz pracę na rzecz 
zwalczania dyskryminacji. I tak, wymiana doświadczeń na szczeblu międzynarodowym, 
transfer wiedzy oraz budowanie sieci kontaktów może umacniać lokalne ins tytucje.

O tym, że międzynarodowe spotkania mogą odnosić korzyści z obecnego w nich kompo-
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nentu międzypokoleniowego przekonuje artykuł Michaela Teffela. Opisany w nim projekt 
InterGenerationes doprowadził do spotkania się dorosłych w wieku od 22 do ponad 70 
lat, którzy uczyli się od siebie nawzajem, zbliżyli się do siebie oraz wspólnie pracowali 
nad wybranymi zagadnieniami tematycznymi. Na jego pods tawie wyraźnie widać, że 
nie jes t to proces jednos tronny, że takie spotkania s twarzają zarówno dla „młodych” 
jak i dla „s tarych” różnorodne szanse uczenia się. Szczególnie obecnie w dobie zmian 
demograficznych, międzypokoleniowe zaangażowanie społeczne nabiera - zdaniem 
autora teks tu - ogromnego znaczenia dla regionu przygranicznego.
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Część 1: Projekty partycypacyjne dla 
  dzieci i młodzieży

Nikolaus Teichmüller

„Mission Diversity“ – 
Zaangażowanie na rzecz tolerancyjnego
regionu przygranicznego

1. Wprowadzenie

Plas ter nad jego lewą brwią robi wrażenie na polsko-niemieckiej grupie młodzieży. 
Slava z Kampanii Przeciwko Homofobii z Warszawy wyjaśnia cele, którymi jego s to-
warzyszenie kieruje się już od lat.1 Owa rana na głowie jes t rezultatem homofobicznej 
napaści sprzed dwóch tygodni. To, co uczennice i uczniowie sobie tutaj uzmysławiają, 
to rzeczywis tość a nie teoria.

To właśnie transnarodowe projekty tworzą odpowiednie ramy do zajmowania się 
takimi tematami jak dyskryminacja, rasizm, nacjonalizm, antysemityzm, homofo-
bia, seksizm czy społeczne wykluczenie. I tak można pracować nad konkretnymi 

1 Vyacheslav Melnyk (Slava) od wielu lat pracuje dla Kampanii Przeciw Homofobii, s towarzyszenia, które działa 
na rzecz respektowania praw osób homo-, trans- i biseksualnych w Polsce. Patrz: http://kph.org.pl/ [s tan z dnia: 
31.07.2013 r.].

Doświadczanie różnorodności poprzez bezpośredni kontakt: polsko-niemiecko-luksemburska grupa w meczecie w Berlinie.
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trudnościami, które wynikają z geograficznej bliskości dwóch narodów o różnych 
his torycznych, kulturowych i politycznych podłożach, można je poddać analizie 
i częściowo rozwiązać. Pracowanie nad tego rodzaju tematami nigdy nie prowadzi 
jednak do całkowitego poradzenia sobie ze społecznymi problemami, powinno zatem 
być pos trzegane jako impuls do działania dla każdego uczes tnika z osobna. Pochylenie 
się nad tą tematyką, w ramach projektu opierającego się na kooperacjach szkolnych 
i pozaszkolnych podmiotów kształcących, s twarza zatem bardzo dobre pods tawy do 
pracy nad przedmiotowymi zagadnieniami. W ramach projektu „Mission Diversity“ 
symbioza ta zos tała dodatkowo wzmocniona przez fakt, że uczennice i uczniowie 
pracowali nad omawianymi tematami także podczas tygodniowych jednos tek projek-
towych. Dodatkowo planowali i realizowali oni inicjatywy w celu poprawy własnej 
kultury szkolnej. Łącznie zorganizowano cztery międzykulturowe spotkania, podczas 
których pracowano z młodzieżą w sposób selektywny i intensywny oraz w ramach 
których młodzież mogła zaprezentować każdorazowo drugiej s tronie swoje s tarania 
partycypacyjne. Wspólnie s tarano się także s tworzyć „myśl przewodnią projektu“. 

Region przygraniczny różni się od innych przes trzeni społecznych. Jego mieszkańcy 
w sytuacjach dnia codziennego natrafiają na szanse i trudności wynikające z ich przy-
granicznego życia. Obok ekonomicznych, turys tycznych i kulturowych kooperacji, 
szczególnie na płaszczyźnie pedagogicznej, społeczno-obywatelskiej oraz partycy-
pacyjnej pojawiają się liczne możliwości, by móc w produktywny sposób kształtować 
i korzys tać z sytuacji edukacyjnych i okazji do współdecydowania. 

Projekt „Mission Diversity“, który był realizowany od września 2012 do grudnia 
2013 roku przez Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz (Bildungs- und 
Begegnungszentrum Schloß Trebnitz e.V.2) oraz Niemiecko-Luksemburskie Liceum 
Schengen (Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum3), może być traktowany jako 
przykładowa forma projektu pogłębiającego konfrontację z oznakami społecznej 
dyskryminacji oraz równocześnie jako rodzaj wsparcia dla partycypacyjnych inicjatyw 
zaangażowanej młodzieży. W ramach kolejnej edycji tego projektu, wraz z partnerami 
z regionu, można by pracować nad wspieraniem tolerancji w polsko-niemieckim re-
gionie przygranicznym. Niniejszy artykuł ma zaprezentować koncepcję oraz przebieg 
projektu. Is totą tematyczną samego projektu była obszerna konfrontacja z ważnymi 
dla społeczeńs twa problemami, uwzględniając cel, by wyćwiczyć u uczennic i uczniów 
świadomość is tnienia s trukturalnej dyskryminacji, społecznego wykluczenia, rasizmu 
i homofobii oraz by uzbroić ich w narzędzia, aby byli w s tanie rozpoznawać formy 
i oznaki tych fenomenów oraz argumentacyjnie je dekons truować. Ponadto projekt ten 
miał na celu umożliwienie uczennicom i uczniom, poprzez różne inicjatywy bazujące 
na założeniach diversity, wzięcia udziału w społecznych procesach zachodzących 

2 Patrz: http://www.schloss-trebnitz.de [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].

3 Patrz: http://www.schengenlyzeum.eu [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].
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w ich rodzimych szkołach i mias tach. Równocześnie miał też spowodować, że s taną 
się oni aktywni jako multiplikatorzy i eksperci. By móc te zamierzenie odzwierciedlić 
w us trukturyzowany sposób, uczes tnicy projektu zos tali w jego trakcie przeszkoleni 
na „diversity-scouts“ i otrzymali odpowiednie certyfikaty. 

W trakcie faz odbywających się w szkołach uczes tników, przy wsparciu ze s trony 
opiekunów, realizowano s tarania w celu wsparcia społeczno-obywatelskiej partycypacji. 
Międzynarodowe spotkania miały znowuż na celu ugruntowywanie treści i metod. 
Zamias t tylko rozmawiać o różnorodności, chciano by młodzież w konkretny sposób 
doświadczyła obcości podczas czterech międzykulturowych spotkań. Do tego właśnie 
doprowadziły głównie dwa spotkania, podczas których uczennice i uczniowie mieszkali 
u rodzin swoich zagranicznych koleżanek i kolegów. W ten sposób, z jednej s trony 
zagwarantowano, że udało się powtórnie pracować nad kompleksowymi treściami 
seminaryjnymi, z drugiej zaś s trony, młodzież otrzymała możliwość nawiązania ze 
sobą bliskich kontaktów i tym samym utworzenia nieformalnej transgranicznej sieci 
kontaktów, która będzie dalej is tnieć, także po zakończeniu projektu.

Projekt ten zos tał dofinansowany z unijnego programu „Młodzież w działaniu“ oraz 
ze środków Kraju Związkowego Brandenburgii.

Należy jeszcze krótko wyjaśnić pojęcie diversity, czyli pojęcie różnorodności. Róż-
norodność jes t tutaj rozumiana jako przeciwieńs two dyskryminacji. Główna myśl tej 
koncepcji polega na tym, że ludzie są pos trzegani jako indywidua, które wprawdzie 
zos tały ukształtowane przez czynniki, takie jak kultura (grupa etniczna), wiek, płeć, 
orientacja seksualna, niepełnosprawność, religia (światopogląd), itp., jednak ich charak-
terów i osobowości nie można w tych kategoriach opisywać.4 „Różnorodność“ może być 
pos trzegana jako społeczne ubogacenie wtedy, jeśli uda się doprowadzić do tego, że różne 
kultury, światopoglądowe i indywidualne sposoby życia będą doświadczane i s tawiane 
na równi, w ramach wzajemnej akceptacji, wspólnej wymiany i perspektywicznym 
rozszerzaniu własnego punktu widzenia w jednym społeczeńs twie, ale także w takich 
organizacjach, jak szkoły czy przedsiębiors twa (tak: Allemann-Ghionda 2013, 29).

„Misja“ tego projektu polegała właśnie na tym, by przybliżyć młodzieży różnorodność 
jako pozytywne i produktywne narzędzie. Miała ona dokonać oceny swojej szkoły 
i środowiska życia pod kątem tego zagadnienia, sprawdzić, jak oni, młodzi ludzie 
i ich otoczenie pos trzegają różnorodność i jak się z nią obchodzą. Równocześnie mieli 
opracować projekty w celu poprawy środowiska w którym żyją. Realizacja projektu 
polegała zatem na przejściu od analizy s tanu obecnego do własnego zaangażowania, 
a nas tępnie ewaluacji zdobytych doświadczeń i wiedzy. Ta forma społecznej partycy-
pacji i powiązane z nią oddziaływanie uczes tników jako multiplikatorów s tanowiło 

4 Patrz: http://www.charta-der-vielfalt.de/de/diversity/diversity-dimensionen.html [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].
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„myśl przewodnią“ oraz główny cel projektu.

2. Pods tawy koncepcyjne

Dyskryminacja, rasizm, nacjonalizm, antysemityzm, homofobia, seksizm i wykluczenie 
to społeczne fenomeny, których można doświadczyć w każdym kraju. Niezależnie od 
his torycznych, językowych i kulturowych warunków ws tępnych, konflikty te bazują na 
mechanizmach, które wys tępują także transgranicznie. Dane problemy są wprawdzie, 
w zależności od narodu czy regionu, zróżnicowanie mocno wykształcone, dynamika, 
której jednak ulegają, jes t taka sama, przez co s tają się porównywalne i właśnie w ramach 
transnarodowej wymiany s twarzają cenne szanse uczenia się. 

„Mission Diversity“5 opiera się na koncepcji pedagogiki różnorodności, która rozumie 
się jako zbiór działań międzykulturowych, feminis tycznych i integracyjno-pedago-
gicznych. Ten rodzaj pedagogiki ma się przyczynić do demokratyzacji relacji między 
płciami, do rozkwitu bogac twa kulturowego oraz do szacunku wobec indywidualności 
w wychowaniu (tak: Prengel 2006, 12-14).

Punktem wyjścia dla pedagogiki różnorodności jes t relacja pomiędzy „swoim“ a „in-
nym“, która s tale jes t obecna na płaszczyźnie społecznej i indywidualnej oraz którą 
można uznać za główny powód dyskryminacji i przemocy wobec mniejszości oraz osób 
pokrzywdzonych. Głównym celem „Mission Diversity“ było zatem doprowadzenie 
młodzieży do tego, by s tawić czoło temu, co „swoje“ oraz by dokonać krytycznej 
refleksji wobec sposobu reprezentowania tego, co „inne“ w społeczeńs twie i zadać 
sobie pytanie, dlaczego tak jes t.

Przeds tawiony przez Heydorna (1980) dylemat kolizyjności „bycia innym“ i „bycia takim 
samym“ ma zos tać obalony przez pedagogikę różnorodności. Nauka ta szuka rozwiązań 
nie w idealnej całości, tylko zawsze w małych częściach, fragmentach; zawsze w swo-
is tym byciu „pomiędzy“, w „tak i nie“ (tak: Prengel 2006, 14-16). Chodzi o akceptację 
heterogeniczności, czyli o to, by rozwijać i pielęgnować demokratyczne równoupraw-
nienie ludzi w różnych sytuacjach życiowych i o różnych sposobach życia. Nie chodzi 
o to, by w ten sposób uprawiać swois ty rodzaj „usuwania różnic“ (ibidem, 32), ani o 
to, by z konfrontacji z różnicami czynić temat tabu. Chodzi o to, że różnorakie formy 
i sposoby życia mają takie samo prawo do egzys tencji, czyli takie samo prawo do tego, by 
być widocznymi, akceptowanymi i obecnymi w społeczeńs twie (tak: ibidem, 184). Żyć 
różnorodnością oznacza zatem uwolnienie „inności“ społecznej od uwewnętrznionego 
s tanowienia swojego jes tes twa (tak: ibidem, 171-173).

5 Koncepcja tego projektu zos tała s tworzona przez Mirę Brill i Matthiasa Buscha, nauczycieli pracujących 
w Niemiecko-Luksemburskim Liceum Schengen oraz Nikolausa Teichmüllera, pracownika Centrum Edukacji 
i Spotkań Zamek Trebnitz.
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Na płaszczyźnie edukacyjnej tego rodzaju koncepcja implikuje zarówno wspomaganie 
poczucia własnej wartości, jak również poznanie i uznanie tego, co „inne“. Nie chodzi 
tutaj o definicje grup społecznych, ale o odpowiednie procesowe, uwzględniające 
niepodzielność danego indywiduum, opisywanie osoby, przez co uwaga powinna 
zos tać zwrócona na indywidualną i zbiorową his torię, na społeczne i ekonomiczne 
warunki oraz na szacunek dla „współświata“. Tego rodzaju wychowanie do dorosłości 
jes t możliwe do osiągnięcia poprzez us tanowienie swobody do zdobywania własnych 
doświadczeń (tak: ibidem, 191)6.

W przypadku „Mission Diversity“ ważne było dos tosowanie tego kręgosłupa teore-
tycznego do cech szczególnych transnarodowej i międzykulturowej pracy edukacyj-
nej. Właśnie podczas międzykulturowych i transnarodowych spotkań możliwe jes t 
ukazanie aspektów specyficznych dla pos taw i s tanowisk społecznych w kontekście 
narodowych wyobrażeń kulturowych (tak: Gogolin/Krüger-Potratz 2006, 117). Poza 
tym doświadczanie różnic, generalnie jako pods tawowych doświadczeń członków 
heterogenicznych społeczności (tak: ibidem, 126) jes t jeszcze bardziej obecne w transna-
rodowych spotkaniach i dlatego jeszcze obszerniejsze do opracowania. Demorgon 
(1999, 115f) wskazuje ponadto na innowacyjny wkład w rozwój nowych s tosunków 
pomiędzy narodami, które są wspierane przez międzykulturowe i transnarodowe 
spotkania. Właśnie dlatego, że międzykulturowa edukacja, jako kompetencja kluczowa 
i zadanie przekrojowe, jes t zadaniem rozwojowym, w którym uczes tniczą wszyscy 
(tak: Krüger-Potratz 2005, 34), kooperacje szkolnych i pozaszkolnych podmiotów 
edukacyjnych, wraz z ich s tałą pracą projektową w szkołach oraz s trukturalnymi 
wolnościami podczas pozaszkolnych spotkań, oferują swoim uczes tnikom idealne 
szanse do współkształtowania i partycypacji.

„Mission Diversity“ s tworzyła zatem możliwość, by uczennice i uczniowie mogli 
w swoich rodzimych szkołach przez okres półtorej roku (od października 2012 do 
grudnia 2013 r.) sys tematycznie pracować w dowolnie przez siebie wybranej formie 
projektowej nad tematami i wdrażaniem inicjatyw diversity oraz by w ramach czterech 
międzynarodowych spotkań, intensywnie, wspólnie z innymi uczes tnikami o innej 
narodowości, kulturze i o innym politycznym nas tawieniu zbadać międzykulturowe 
cechy wspólne i różnice w odbiorze społecznego obchodzenia się z omawianymi 
zagadnieniami.

Podczas czterech transnarodowych spotkań mogła zos tać os trożnie wdrażana, częścio-
wo bolesna, jednak ogólnie produktywna, konfrontacja z własnymi ukrytymi rasizmem 
i uprzedzeniami, która nas tępnie była dodatkowo umocniona przez młodzież podczas 
wielu nieformalnych momentów uczenia się w ramach ich czasu wolnego. Jeden 

6 W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przyjętą już na płaszczyźnie przedsiębiors tw koncepcję „zarządzania 
różnorodnością”, która to w pozytywny sposób podkreśla indywidualną różność współpracowników danej firmy 
i próbuje wykorzys tać ją na rzecz sukcesu owego przedsiębiors twa (tak: Krell/Wächter 2006; Haselier/Thiel 2005).
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z głównych elementów koncepcyjnych w przypadku „Mission Diversity“ polegał na 
tym, by nie rozmawiać „o“, tylko „z“ przeds tawicielami rożnych kultur i wymiarów 
diversity. W tym względzie spotkania z przeds tawicielami rożnych s towarzyszeń 
i placówek służyły nie temu, by uczyć się w „próżni“, ale by zdobywać konkretne 
doświadczenia - którym też towarzyszyło odpowiednie przygotowanie, a nas tępnie 
ewaluacja - wynikające z kontaktu z osobami poszkodowanymi oraz udzielającymi 
się w pracę antydyskryminacyjną, jak również w celu zbudowania rzeczywis tej 
relacji z nimi. I tak przykładowo młodzież nie dyskutowała abs trakcyjnie o społecz-
nym wykluczeniu, islamofobii, czy homoseksualności, tylko faktycznie rozmawiała 
z osobą bezdomną, z muzułmanką i osobą homoseksualną na temat ich społecznych 
doświadczeń i poglądów.

Projekt ten równocześnie realizował wiele celów. W drodze konfrontacji z wyżej wymie-
nionymi problemami społecznymi oraz poprzez wskazanie możliwości działania, które 
mogły doprowadzić do redukcji własnych uprzedzeń i rasizmów, s tarano się młodzieży 
przekazać wartości demokratyczne. Chciano zatem wesprzeć tych młodych ludzi w tym, 
by mogli s tać się dojrzałymi i zaangażowanymi działaczami w swoich środowiskach, 
aktywnie się udzielającymi i przyczyniającymi się do poprawy swojego społecznego 
współis tnienia. S tarano się umożliwić im odkrywanie s tereotypów, uprzedzeń i rasizmów, 
dać im szansę na dokonanie ich dekons trukcji oraz na ich przezwyciężenie. Dodatkowo 
transnarodowe ramy tego projektu posłużyły jako praktyczna możliwość efektywnego 
przekraczania granic i przenoszenia tej praktyki na teoretyczne i myślowe s truktury.

Równocześnie udało się wzmocnić zdolność partycypacyjną młodzieży oraz wnieść 
is totny wkład w ich środowisko życia. Poprzez włączenie w to przedsięwzięcie szko-
lenia na „diversity-scouts“ projekt ten miał zapewnić transfer wiedzy także do szkół, 
do których uczęszczają zaangażowane uczennice i uczniowie. Po dokonaniu analizy 
własnej kultury szkolnej uczes tnicy projektu zos tali poproszeni o zaplanowanie 
i wcielenie w życie inicjatyw diversity, które miały przyczynić się do poprawy atmosfery 
w ich szkole oraz do uwrażliwienia pozos tałych uczniów danej szkoły na tematykę 
„różnorodności.“ Nie podano młodzieży jednak żadnych merytorycznych wytycznych, 
co do tego, jak inicjatywy te miałyby być realizowane. Poprzez „Mission Diversity“ 
młodzież zos tała pos tawiona w szansę, w której mogła potraktować różnorodność 
jako szansę by móc się, nie „mimo tego”, tylko „dlatego” zaangażować i s tać się de-
mokratycznie myślącym obywatelem. 

3. Przebieg projektu

We wrześniu 2012 r. w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz spotkali się 
zaangażowani nauczyciele z Niemiecko-Luksemburskiego Liceum Schengen z Perl 
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oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie 
Podlaskim7 wraz z koordynatorami tego projektu, by s trukturalnie zaplanować cały 
projekt oraz poczynić wiążące us talenia. Podczas tego trzydniowego spotkania przy-
gotowawczego rozmawiano zarówno o tym, jak młodzież mogłaby przygotować się w 
ramach cotygodniowych zajęć projektowych na spotkania, które zos tały zaplanowane 
na s tyczeń, kwiecień i czerwiec, jak także o pierwszych głównych merytorycznych 
zagadnieniach.

Dzięki takiemu rozplanowaniu można była zagwarantować, że pierwsza faza pro-
jektu zos tanie merytorycznie i s trukturalnie dobrze przygotowana. Zaangażowani 
nauczyciele mieli do dyspozycji obszerne materiały traktujące o cechach kulturowych 
i tożsamościowych, jak również koncepcję porównywalnej pod kątem s trukturalnym i 
zrealizowanej w międzynarodowym kontekście analizy szkołach panującą tam kulturą. 
Uczennice i uczniowie zajmowali się w swoich rodzimych szkołach obowiązującą tam 
kulturą szkolną, opracowali tym samym obraz obecnych w ich szkołach grup oraz ról, 
jakie one odgrywają. Analizowali is tniejące s truktury władzy i uczes tnic twa. Swoje 
wyniki przygotowali w formie prezentacji, którą przeds tawili podczas pierwszego 
spotkania i tym samym pokazali pozos tałym uczes tnikom projektu, jak wygląda ich 
szkolne życie codzienne. Równocześnie chodziło o opisanie tego, co „własne“. Grupy 
przygotowywały wzory swoich tożsamości, zas tanawiały się nad swoimi kulturowymi, 
społecznymi i narodowymi predyspozycjami, dzięki czemu lepiej poznały samych 
siebie. Doświadczenia te oraz długość wdrażanej samorefleksji i przygotowania do 
projektu były is totne dla poruszanych podczas pierwszego spotkania tematów. I tak 
w s tyczniu przybyły do Trebnitz dwie zmotywowane, bardzo dobrze przygotowane 
merytorycznie i przede wszys tkim ciekawe pozos tałych uczes tników grupy.

W dniu 13 s tycznia 2013 r. w przykrytym śniegiem Trebnitz spotkały się po raz 
pierwszy obie grupy. Wtedy też spędzono łącznie 6 dni głównie na intensywnej 
pracy seminaryjnej. Obok sprawdzonych już podczas międzynarodowych spotkań 
gier zapoznawczych i animacji językowych8 zas tosowano liczne metody i elementy 
międzykulturowej i antydyskryminacyjnej edukacji pozaszkolnej9. Szczególnie poprzez 
s tworzenie różnorodnych i otwartych przes trzeni doświadczeń, które to właśnie dzięki 
nim s tały się możliwe, metody te nadają się do wykorzys tania zwłaszcza podczas 
zajęć pozaszkolnych. Ze względu na kompleksowe i częściowo bardzo różnorodne 
reakcje na prezentowany input, dokładne zaplanowanie kolejnych treści edukacyjnych 
nie było już możliwe. Wiele kwes tii trzeba było poruszać odpowiednio do potrzeb 

7 Patrz: http://liceum.sokolowpodl.pl [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].

8 Is tnieje wiele rożnych  metodycznie dobrze przygotowanych materiałów do wykorzys tania podczas polsko-
-niemieckich spotkań młodzieży, tak: Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) 2007; Bojanowska 2008; 
DPJW 2012.

9 Tak: DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. (red.) 2003; Bertelsmann S tiftung, Akademie Führung & Kompetenz 
am Centrum für angewandte Politikforschung (red.) 2008.
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uczes tników oraz pos tępującego procesu w ramach rozmów seminaryjnych.

Proces wzajemnego poznawania się oraz odkrywania specyficznych dla danego spo-
łeczeńs twa s tereotypów zos tał z koncepcyjnego punktu widzenia dokładnie w ten 
sposób zaplanowany. Gdyż właśnie w rozpoznaniu s truktury myślowej drugiej grupy 
tkwiła duża szansa edukacyjna projektu „Mission Divers tity“. Głównym motywem, 
we wszys tkich fazach pracy, było rozpoznawanie mechanizmów dyskryminujących 
i s tereotypów oraz rozumienie, jak one, jako pods tawy dla is tniejących rasizmów, 
dyskryminacji i społecznego poniżania działają. 

Jak zos tało już wyjaśnione w części koncepcyjnej tego artykułu, „Mission Divers tity“ 
opierała się na rozmowach „z“ faktycznie aktywnymi „pokrzywdzonymi“, czyli przed-
s tawicielami różnych społecznych (sub)kultur albo form życia. Rozmowy i spotkania 
te s tanowiły bardzo ważną część pracy merytorycznej. I tak podczas wspólnego 
wyjazdu do Berlina odwiedzono meczet10 oraz wzięto udział w warsztatach na temat 
„doras tania w czasach narodowego socjalizmu”, gdzie młodzież pochyliła się nad 
sytuacją żydowskich dzieci w nazis towskich Niemczech11. Doświadczenia te zos tały 
poprzedzone odpowiednią pracą przygotowawczą a nas tępnie podsumowane ewaluacją.   

Pierwszy tydzień spotkania był bardzo produktywny. Posłużył temu, by poruszyć 
wiele różnorodnych obszarów tematycznych, by je w skrócie zaprezentować oraz 
w przypadku konkretnych punktów, opracować w pogłębiony sposób. Merytorycz-
ne podsumowanie oraz pogłębienie nas tąpiło później znowuż w krajach ojczys tych 
uczes tników, w czasie, który pozos tał do kolejnego spotkania. 

W ramach kolejnego ważnego obszaru merytorycznego uczes tnicy zajmowali się 
inicjatywami diversity, które chcieli wdrożyć w swoich rodzimych szkołach. Ini-
cjatywy te miały uczennicom i uczniom umożliwić partycypacyjne zaangażowanie 
w ich szkołach i gminach oraz pomóc im w zas tosowaniu w ich wspólnocie szkolnej 
nowo zdobytych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Część propozycji dotyczyła 
zorganizowania spotkań informacyjnych poświęconych pojedynczym zakresom 
tematycznym, takim jak rasizm czy homofobia. Inne pomysły były natury bardziej 
praktycznej. Między innymi pojawił się pomysł nawiązania współpracy z pracow-
nią dla osób niepełnosprawnych, czy propozycja zajęcia się relacjami pomiędzy 
młodszymi i s tarszymi uczennicami i uczniami, przy czym głównym celem tego 
przedsięwzięcia była ogólna poprawa atmosfery w szkole. Jedna z grup zaplanowała 
i zorganizowała bieg połączony ze zbiórką pieniędzy, którymi wsparła znajdującą 
sie w sąsiedniej wiosce kuchnię dla ubogich. Uczes tnicy podjeli wiążące decyzje, co 

10 Odwiedzono meczet Sehitlik w Berlinie, w dzielnicy Kreuzberg. Patrz: http://www.sehitlik-moschee.de/ [s tan 
z dnia: 31.7.2013 r.].

11 Warsztaty odbyły się w  pomieszczeniach „7xjung”, inicjatywy wspieranej przez Muzeum Żydowskie w Berlinie. 
Patrz: http://www.7xjung.de/ [s tan z dnia: 31.7.2013 r.].
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do wyboru konkretnych inicjatyw, po czym otrzymali zadanie, by do nas tępnego 
spotkania możliwie intensywnie pracować nad ich zaplanowaniem oraz, o ile będzie 
to możliwe, również je zrealizować.

W piątek 18 s tycznia grupy wróciły do Polski oraz do Kraju Związkowego Saary. 
Pożegnanie było bardzo serdeczne i trwało dłużej niż w przypadku innych transnaro-
dowych projektów. To właśnie pewność, że grupa zobaczy się ponownie, doprowadziła 
do tego, że wszyscy wymienili się danymi kontaktowymi i krótko przed wejściem do 
autokaru, bardzo serdecznie się przytulili.

W trakcie nas tępnych trzech miesięcy uczennice i uczniowie dokonali podsumowania 
treści seminaryjnych oraz dalej je opracowywali. Przerobione tematy zos tały przez 
nich ponownie us trukturyzowane i opracowane w pos taci modułów informacyjnych, 
które nas tępnie młodzież zaprezentowała w formie różnych warsztatów i krótkich 
referatów w swoich szkołach. Dalej pracowano nad planowaniem własnych inicjatyw, 
które już teraz częściowo wcielono w życie. Niektóre inicjatywy, jak np. bieg połączony 
ze zbiórką pieniędzy, odbył się dopiero po os tatnim spotkaniu w Trebnitz, był za to 
dobrze zorganizowany, zrealizowany i też bardzo owocny.

Na płaszczyźnie nieformalnej uczes tnicy utrzymywali ze sobą kontakt za pomocą 
platform społecznościowych. Głównie ze względu na fakt, że podczas drugiego 
i trzeciego spotkania mieli spać u rodzin swoich koleżanek i kolegów, można było 
zaobserwować wielce ożywioną wymianę. I tak w kwietniu odbyło się kolejne spo-

Ćwiczenia ukierunkowane na działanie pozwalają podczas międzykulturowych spotkań młodzieży zacieśniać 
współpracę pomiędzy uczes tnikami.
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tkanie. Niemiecko-luksemburska młodzież udała się w drogę do Warszawy i Soko-
łowa Podlaskiego, gdzie zos tali bardzo serdecznie przyjęci przez swoich gospodarzy. 

W Sokołowie Podlaskim pracowano dalej merytorycznie tak, jak przy okazji pierw-
szego spotkania, czyli na pods tawie zbioru różnych metod. Zaraz w dniu przyjazdu 
do Warszawy cała grupa odwiedziła organizację angażującą się na rzecz respektowa-
nia praw osób homo-, bi- i transseksualnych w Polsce12. Ponadto polscy uczes tnicy 
przygotowali bardzo obszerny program, połączony z wycieczkami do miejsc wartych 
zobaczenia oraz ciekawych kulturowo.

Odwiedziny u rodzin goszczących s tanowiły ważną część całego projektu. Merytoryczne 
fazy uczenia się były wprawdzie dużo krótsze niż w Trebnitz, ale międzykulturowe 
szanse edukacyjne, które niosło ze sobą zakwaterowanie u rodzin, doprowadziły do 
lepszego poznania i zrozumienia drugiej grupy.

Bardzo ważnym punktem programu tego tygodnia była wizyta w polskim parlamencie 
oraz spotkanie z panem Robertem Biedroniem, pierwszym przyznających się do swojej 
homoseksualności i z tego powodu mocno atakowanym, polskim posłem. Ta ponad go-
dzinna, bardzo osobis ta rozmowa o polityce wywarła na młodzieży bardzo duże wrażenie.13

Pod koniec tego tygodnia - po ponownym serdecznym pożegnaniu - część grupy 
wsiadła w samolot, właśnie ta grupa, która miała wiele wrażeń do przetworzenia. 
Dwa miesiące później nas tąpiła rewizyta. Również i tym razem czas ten spędzono 
bardzo intensywnie. Polskim uczennicom i uczniom zaproponowano bardzo obszerny 
i urozmaicony program. Wycieczka do Trewiru s tanowiła możliwość zapoznania się 
z religijno-polityczną his torią regionu. Późniejsza wizyta w mieście Luksemburg, 
które to w uroczys ty sposób powitało młodzież z okazji swojego święta narodowe-
go, zrobiła duże wrażenie. Poza tym niemieckie rodziny goszczące zaplanowały dla 
polskich uczes tników wiele innych, różnych atrakcji.

Z merytorycznego punktu widzenia głównym celem tego trzeciego spotkania było 
zebranie i podsumowanie doświadczeń oraz zdobytych wiadomości. Zas tosowa-

12 Właśnie ten punkt programu był przez uczes tników oceniany jako bardzo cenny i wielokrotnie w pozytywny 
sposób wymieniany w ramach ewaluacji projektu.

13 Jako przykłady mogą posłużyć nas tępujące cytaty pochodzące od uczniów, które pows tały nieco ponad dwa miesiące 
później, w trakcie ewaluacji projektu: „Najważniejszym doświadczeniem dla mnie było to, że można, albo dokład-
niej rzecz ujmując, ja mogę i muszę coś zmienić. Wiele nauczyłem się na temat homofobii, antysemityzmu, itd. 
Najważniejsze doświadczenie zdobyłem jednak w sejmie. Zaangażowanie i charyzma Roberta Biedronia zmotywo-
wały mnie do tego, by samemu zająć się polityką i by coś zmienić. Dos trzegłem, jak ważnym jes t, by przeciwdziałać 
rasizmowi, homofobii, itd. i nauczyłem się, że problemy te wywodzą się z drobnych rzeczy.“ (uczeń z Niemiec)
„Najciekawszym spotkaniem dla mnie było spotkanie z Robertem Biedroniem. Było to dla mnie w pewnym 
sensie przełamanie pewnej bariery, pewnego s tereotypu, który tkwił w mojej głowie, a mianowicie to, że ho-
moseksualne osoby nie lubią, wręcz ws tydzą się swojej orientacji płciowej. Po tym spotkaniu zrozumiałam, że 
poseł, który w Polsce jes t wyśmiewany i częs to izolowany, jes t normalnym, inteligentnym człowiekiem, który 
pragnie zmienić Polskę w kraj tolerancyjny, otwarty na wszys tkich.“ (uczennica z Polski)
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no ćwiczenia, które w zabawowy sposób traktowały o s tereotypach, by umożli-
wić uczes tnikom rutynowe dos trzeganie społecznej dyskryminacji. Znowuż życie 
w rodzinach goszczących oraz przybliżenie kulturowych cech charakterys tycznych 
znajdowało się w centrum zainteresowania. Szczególnie Perl, mias teczko znajdujące 
się w bezpośredniej bliskości do Schengen oraz na s tyku trzech dużych regionów 
Europy Saar-Lor-Lux, dawało szansę na praktyczne zajęcie się bardzo obszernym 
kompleksem tematycznym, jakim jes t rola granicy dla społeczeńs twa obywatelskiego.

Temat ten zos tał także poruszony podczas os tatniego spotkania w Trebnitz. Jak gra-
nice oddziaływują na ludzi, którzy przy nich mieszkają? Jak kształtują one krajobraz? 
W jaki sposób Unia Europejska i zras tanie się Europy zmienia dany narodowy spo-
sób pos trzegania oraz transnarodowe współis tnienie w regionach przygranicznych? 
W ramach wspólnego przejścia przez mos t na Odrze we Frankfurcie nad Odrą/
Słubicach młodzież mogła zrobić „mały krok“, który to nadal w niektórych obszarach 
dzieli Polskę i Niemcy, i tym samym w bardzo obrazowy sposób można było tego 
doświadczyć.

Os tatnie spotkanie służyło utrwaleniu wypracowanych rezultatów. Młodzież po raz 
kolejny uświadomiła sobie główne s truktury i sposoby działania dyskryminacji i ludzkiego 
poniżania. W ramach końcowego tes tu uczes tnicy otrzymali niezbędne kwalifikacje, 
by s tać się „diversity-scouts“. Poza tym zaprezentowali sobie nawzajem swoje inicjatywy 
i dokonali refleksji zarówno nad swoją pracą projektową, jak i nad swoimi sukcesami. 
Os tatniego wieczoru w ramach nieformalnego, a jednak uroczys tego spotkania zos tały 
uczennicom i uczniom wręczone certyfikaty. Młodzież otrzymała zarówno dokument 
„Youthpass“, wys tawiany w ramach unijnych programów „Młodzieży w działaniu“, jak 
również opracowany przez zespół prowadzących certyfikat „Divers tity-Scouts“.

W dniu 28 czerwca wszyscy uczes tnicy pojechali razem do Berlina, gdzie przyszło 
im się pożegnać. Serdeczność, z którą młodzież po raz os tatni wzięła się w ramiona, 
była imponująca oraz pięknym znakiem na zakończenie, mówiącym o tym, że pod-
czas tego projektu pracowano nie tylko merytorycznie, lecz że także na płaszczyźnie 
osobis tej narodziły się przyjaźnie i zawiązano transgraniczne kontakty.

Projekt „Mission Diversity“ pos tawił zespół prowadzących przed różnorakimi wy-
zwaniami. Praca w rodzimych szkołach oraz ta podczas czterech międzykulturowych 
spotkań musiała zos tać merytorycznie i koncepcyjnie do siebie dopasowana. Musiano 
zagwarantować, że formy zabezpieczenia wyników projektu w rodzinnych szkołach 
uczes tników nie pozos taną tylko na płaszczyźnie narodowej, ale odbywać się będą 
właśnie w kontekście transnarodowym. W tym znaczeniu projekt ten wymagał in-
tensywnego koncepcyjnego przygotowania i s tałej współpracy pomiędzy członkami 
zespołu planującego - składającego się łącznie z czterech nauczycieli z Polski i Niemiec 
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oraz dwóch prowadzących/teamerów. Każde spotkanie zos tało także podsumowane 
osobis tym lis tem skierowanym do każdej uczes tniczki i każdego uczes tnika projektu. 

Swois tą trudność, ale także równocześnie szansę nauczenia się czegoś, s tanowiło 
współżycie w rodzinach goszczących. Doświadczenia, które za każdym razem zdo-
bywane są podczas wymian młodzieży między polskimi a niemieckimi uczennicami 
i uczniami i tutaj potwierdziły się praktycznie podręcznikowo. Charakterys tyczną 
dla różnic kulturowych pomiędzy polskimi a niemieckimi rodzinami goszczącymi 
okazała się być kwes tia rozumienia gościnności. I tak s tale zdarzają się sytuacje, 
w których niemieccy uczes tnicy programów wymian opowiadają, że nie radzą sobie 
z gościnnością, a w szczególności z permanentnymi propozycjami zjedzenia czegoś. 
Z drugiej zaś s trony polskim uczennicom i uczniom wyjeżdżającym za granicę do rodzin 
s tale przypomina się o tym, by zapomnieli o zwyczajowych formach grzecznościowych 
jak np. o odrzuceniu propozycji zjedzenia czegoś i poczekaniu aż propozycja ta zos tanie 
ponowiona, jako że negatywna odpowiedź w niemieckich rodzinach częs to prowadzi 
do tego, że drugi raz to samo pytanie nie zos tanie już zadane. I tak również w przy-
padku projektu „Mission Diversity“ niemieccy i luksemburscy uczniowie opowiadali 
o dużej ilości jedzenia i gościnności, a niektórzy polscy uczes tnicy o tym, że poszli spać 
głodni. Dla młodzieży doświadczenia te, a szczególnie te drobne tarcia s tanowiły jeden 
z ważniejszych elementów całej pracy projektowej. Doświadczanie międzykulturowych 
konfliktów i nieporozumień s twarzało szanse edukacyjne i możliwości, przeżycia na 
własnej skórze różnorodności, a nie tylko rozmawiania o niej. I tak s tanowiły one 
również z koncepcyjnego punktu widzenia ważny element tego projektu.

Kreatywne rozwiązywanie problemów.
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Sukcesy można także wyczytać z wypowiedzi uczes tników. Mianowicie podczas 
os tatniego spotkania uczes tnicy zos tali poproszeni o napisanie tes tu, w ramach któ-
rego młodzież zaprezentowała merytorycznie częściowo bardzo dobrze ugruntowane 
definicje rasizmu, homofobii i dyskryminacji, co pozwala na pos tawienie wniosku, 
że wiele treści zos tało zinternalizowanych i przemyślanych.14

4. Refl eksja ze zdobytych doświadczeń

Tematy związane z pracą antydyskryminacyjną są tendencyjnie trudne do nauczenia 
się. Każdy natrafia w bardzo codziennych sytuacjach na ukryte społeczne i indywi-
dualne formy dyskryminacji, czy to ze względu na kolor skóry, na płeć, wiarę czy 
orientację seksualną. Wszys tkich tych sytuacji nie da się rozwiązać w ten sam sposób, 
względnie każda nowa pojawiająca się sytuacja za każdym razem wymaga decyzji 
o podjęciu działania. 

Doświadczenia, które młodzież poczyniła przy okazji projektu „Mission Diversity“, 
były wielowars twowe i kompleksowe. Trudno jes t sformułować wypowiedzi na 
temat sukcesów edukacyjnych uczes tników projektu. Z jednej s trony tes t końcowy 
był swois tą metodą na dokonanie ewaluacji projektu: co zos tało zrozumiane, gdzie 

14 Przykłady definicji podanych przez młodzież: „Pod pojęciem seksizmu rozumiem rodzaj dyskrymina-
cji, w ramach której jedna z płci zos taje poszkodowana albo jes t tłamszona. Seksizm może pojawić się 
zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Seksizm może polegać na tym, że kobieta otrzymuje w pracy 
niższe wynagrodzenie, mimo tego, że wykonuje tę samą pracę, co mężczyzna. Seksizm może jed-
nak dotyczyć także czynności seksualnych albo może być wyrażany werbalnie.“ (uczennica z Niemiec)
„Pod słowem seksizm rozumiem nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn. Szufladkowanie osób ze względu na 
ich płeć, us talanie z góry tego, co wypada robić kobiecie, a co innego mężczyźnie. Zabijanie indywidualności, 
sprowadzanie wszys tkiego do uporządkowanego schematu. Kobieta rodzi dzieci i gotuje obiad, a mężczyzna 
pracuje, a po pracy wraca i siada przed telewizorem. Jeśli ktoś wyjdzie z tego schematu, to jes t inny, obcy. 
Mężczyzna który gotuje albo tańczy w balecie jes t od razu pos trzegany jako gej, albo kobieta, która naprawia 
samochody i nie chce mieć częs to pos trzegana jes t jako „babo-chłop”.  Częs to przez takie zachowania, seksis tow-
skie żarty, ludzie częs to zabijają w sobie swoje prawdzie „ja” i ulegają presji społeczeńs twa”. (uczennica z Polski)
„Rasizm to wykluczenie różnych grup etnicznych ze względu na ich kolor skóry, religię albo inne czynniki. Rasizm 
określa grupę, która odzwierciedla jakiś ideał. Rasizm to zatem nietolerancja wobec innych grup, które nie dopa-
sowują się do tego ideału albo nie potrafią się do niego dopasować. Będąc rasis tą dzieli się ludzi na grupy, które się 
włącza i które się wyklucza. Te grupy, które rasis ta wyklucza, są dla rasis ty małowartościowe. Grupy te są częs to dys-
kryminowane przez rasis tów. Is tnieje rasizm pozytywny i negatywny. Pozytywny rasizm przypisuje danej grupie po-
zytywny s tereotyp, a negatywny przypisuje grupom negatywny s tereotyp. Rasizm zawsze oznacza generalizowanie 
całej danej grupy etnicznej. Każdemu członkowi tej grupy zos tają przypisane te same s tereotypy.“ (uczeń z Niemiec) 
„Rasizm przejawia się poprzez nienawiść do innych narodów i kultur. Częs to jes t w żaden sposób nieuargu-
mentowany, nielogiczny. Pokazuje przemoc nie tylko psychiczną, poprzez słowa i wypowiedzi, ale również 
przemoc fizyczną. Wyróżnia się nietolerancją, nieakceptacją - najczęściej u ludzi zaślepionych s tereotypami, 
z niewielką świadomością kulturową. Oczywis te jes t, że każdy ma inne upodobania, jednakże wszys tko to 
ma swoją przyczynę. Jeśli ktoś s twierdzi: >lubię marchewki ponieważ są słodkie i twarde< uargumentował 
to smakiem, który lubi. Aczkolwiek jeśli ktoś s twierdza: >nienawidzę czarnych, bo są czarni< , popada w 
egzys tencjonalną skrajność, nie podając żadnych konkretnych i logicznych argumentów.” (uczennica z Polski)
„Przez homofobię rozumiem s trach (fobię) przed homoseksualis tami i ich działaniami, który to jednak nie 
wyraża się poprzez „odczuwanie s trachu”, tylko poprzez dyskryminację i poniżanie. Czyli np. opowiadając 
kawały o homoseksualis tach albo nie przyznając im tych samych praw. Dla mnie homofobia jes t już obecna 
wtedy, gdy redukujemy człowieka wyłącznie do jego homoseksualności albo gdy pojawia się nas tępujące, częs to 
wymawiane zdanie: >nie mam nic przeciwko gejom/lesbijkom, ALE...<. Dla mnie jes t się homofobem, jeśli 
mówi się negatywnie o homoseksualności.” (uczennica z Niemiec).
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pojawiały sie jeszcze problemy? Z drugiej s trony juz podczas tworzenia koncepcji 
„Mission Diversity“ założono, że świadomość różnorodności jes t procesem, który 
należy zinternalizować, który musi być elementem tzw. uczenia się przez całe życie 
i nigdy nie można go os tatecznie dopracować. Chodziło więc mniej o same wiadomo-
ści, a bardziej o pods tawową wrażliwość i tolerancję wobec społecznej różnorodności.

Informacje zwrotne od uczes tników były w fazach pomiędzy spotkaniami przeka-
zywane przez zaangażowanych nauczycieli, którzy podczas faz odbywających się 
w rodzimych szkołach dalej pracowali z uczennicami i uczniami nad omawianymi 
zagadnieniami tematycznymi. Podczas os tatniego spotkania projekt poddano także 
ewaluacji pisemnej. Uczes tnicy jako szczególnie cenne nazwali spotkania i rozmowy 
z osobami pokrzywdzonymi i ekspertami, podczas których młodzież miała możliwość 
wglądu w życie i świat ludzi w namacalny sposób dotkniętych przez dyskryminację. 
Także poznanie drugiej grupy narodowej okazało się być ważne dla młodzieży. Ne-
gatywne komentarze dotyczyły głównie braku czasu wolnego.

Szczególnie te, także czasowo intensywne konfrontacje z przedmiotowymi zagadnie-
niami doprowadziły do tego, że udało się długofalowo wpłynąć na s truktury myślowe 
zaangażowanej młodzieży. Należy mieć nadzieję, że przeszkoleni „diversity-scouts” 
będą w przyszłości pozytywnie wpływać na swoje środowiska życia poprzez swoją 
wiedzę i społeczne umiejętności. Realizowane w ich rodzinnych szkołach inicjatywy 
doprowadziły do szerszego oddziaływania całego projektu. Długofalowe oddziaływanie 
i działalność multiplikatorska „diversity-scouts” s tanowiła jedno z kryteriów jakości 
w „Mission Diversity“. W zaangażowanych szkołach projekt „Mission Diversity“ 
będzie również realizowany w najbliższych latach. Przeszkoleni „diversity-scouts“ 
będą się dalej już ponad ramami tego projektu angażować ze swoimi inicjatywa-
mi na rzecz społeczności szkolnej. W ramach ewentualnej reedycji tego projektu 
w polsko-niemieckim regionie przygranicznym można by zorganizować „konferencję 
diversity“, podczas której zebrane zos taną doświadczenia z różnych inicjatyw oraz 
podczas której dojdzie do spotkania kilku „pokoleń“ „diversity-scouts“.

Kolejnym ważnym punktem, który dzięki transnarodowemu charakterowi tego spo-
tkania udało się osiągnąć, była możliwość doświadczenia przez uczes tników multikul-
turalności międzykulturowości. Grupa „innych“ - obojętne czy polska, luksemburska 
czy niemiecka - s tała się podczas tych spotkań widocznie bardziej różnorodna. Różnice 
w pos trzeganiu narodowych grup oraz wspólne aspekty w poglądach drugiej s trony 
pozwoliły przezwyciężyć sztywne narodowe pancerze. I tak dokonano dekons trukcji 
granic i młodzież mogła aktywnie doświadczyć swojej różnorodności. 

W przypadku antydyskryminacyjnej pracy edukacyjnej ważnym jes t zauważyć, że 
każdy człowiek w inny sposób s tawia tym tematom czoło, dokonuje innej konfrontacji. 
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Is tnieją blokady, lęki oraz społecznie wytworzone s tereotypy, które bardzo trudno 
jes t przezwyciężyć oraz które wymagają wiele czasu i praktyki, by się nimi porząd-
nie zająć. Dlatego ważne jes t, by zapewnić długofalowe oddziaływanie tych treści. 
W przypadku „Mission Diversity“ udało się to z jednej s trony zapewnić poprzez długi 
okres realizacji projektu, dzięki s tałej tematycznej pracy nad danymi zagadnieniami 
w rodzinnych szkołach, z drugiej zaś s trony,  osiągnięto ten cel poprzez organizację 
czterech międzynarodowych spotkań. Podsumowując można powiedzieć, że udało 
się osiągnąć cele założone w koncepcji.

5. Wnioski  i perspektywy

„Mission Diversity“ może być pos trzegana jako owocnie zrealizowany projekt. Obok 
głębokich merytorycznych konfrontacji ze społecznie bardzo is totnymi tematami, 
uczes tnicy projektu mogli także zdobyć wiele doświadczeń w ramach międzykultu-
rowych spotkań oraz poznać ludzi, z którymi w innej sytuacji nigdy nie nawiązaliby 
kontaktu. Ponadto zos tał im umożliwiony wgląd we wzajemne pos trzeganie oraz 
w sposób, w jaki my sami się obchodzimy oraz w jaki inni obchodzą się z tematem 
dyskryminacji i rasizmu. Różnice, które pod kątem narodowym były częściowo bardzo 
wyraźne, s tanowiły dla uczes tników projektu szanse edukacyjne. 

Szczególnie forma partycypacji (analiza s tanu obecnego, wdrażanie we własne za-
angażowanie oraz realizacja tego, czego się nauczono), którą ten projekt umożliwił, 
może zos tać podchwycona w przyszłych projektach. Poruszanie z młodzieżą zagad-
nień związanych z tematyką dyskryminacji i wykluczenia, dokonywanie refleksji 
nad społecznymi mechanizmami działania, jak np. s tereotypami i poniżaniem oraz 
przekazywanie im kompetencji, by mogli podjąć działania w sytuacji kontaktu z tego 
rodzaju społecznymi fenomenami - to ważna część składowa edukacji politycznej 
i demokratycznego wychowania. 

„Mission Diversity“ nie kończy się jednak na tym, a wykorzys tuje właśnie te kompe-
tencje i te doświadczenia, by wspierać konkretne projekty partycypacyjne. W próbie 
modelowej 2012/13 udało się zebrać wiele różnorodnych doświadczeń i wdrożyć 
wiele treści projektu. W ramach niniejszej publikacji należy także podkreślić szansę, 
jaką projekt tego rodzaju s tanowiłby w przyszłości dla polsko-niemieckiego regionu 
przygranicznego. Reedycja tego projektu, która zdecydowanie kierowana byłaby do 
polskich i niemieckich szkół w regionie przygranicznym, mogłaby długoterminowo 
doprowadzić do wzmocnienia społeczno-obywatelskiej przes trzeni, do pows tania sieci 
kooperacyjnych oraz realizować wspólne inicjatywy diversity, jak również wzmocnić 
i sprawić, by s trukturalnie słaby, w wielu obszarach zmagający się z uprzedzeniami, 
dyskryminacją, s tereotypowym przypisywaniem cech i rasizmem region wiejski s tał 
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się bardziej tolerancyjny. Szczególnie możliwość, by społeczeńs two obywatelskie 
poprzez różne inicjatywy partycypacyjne s tało się bardziej zdolne do podejmowania 
działań, ma tutaj szczególne znaczenie.  

Zintegrowane w projekt szkolenie na „diversity-scouts“ mogłoby tym samym us tanowić 
pewne s tandardy i zos tać potraktowane jako metoda kwalifikacyjna. Zins tytucjo-
nalizowane szkolenie na „diversity-scouts“ mogłoby ubogacić życie w regionie przy-
granicznym. Zarówno na płaszczyźnie szkolnej, jak i pozaszkolnej można by odkryć 
formy partycypacji, które dałyby, również po zakończeniu szkolenia, wyszkolonym 
„diversity-scouts“ możliwość dalszej pracy nad rozpoczętymi projektami, bądź inicjo-
wania nowych. Konferencje organizowane dla różnych roczników mogłyby zrzeszać 
samych „diversity-scouts“ oraz informować o „modelach najlepszych praktyk“ w ramach 
inicjatyw partycypacyjnych. Dodatkowo wyobrażalne byłyby kooperacje z lokalnymi 
politycznymi działaczami. 

Szczególnie zauważalne we wschodnio-niemieckich obszarach wiejskich trendy 
rosnącej frus tracji i emigracji wykształconych młodych ludzi, przy bynajmniej także 
nieobcej ksenofobii i is tniejących uprzedzeniach, pokazują potrzebę działania w tym 
zakresie, a którym można by częściowo zaradzić w drodze projektów takich jak np. 
„Mission Diversity“. Aspekty specyficzne dla wiejskich regionów przygranicznych 
s twarzają w tym zakresie swois tą szansę do podjęcia działań. Poprzez wspólne pro-
jekty oraz inicjatywy partycypacyjne is tnieje okazja, by móc dos trzec „innych“ jako 
cennych partnerów i przełamać obecną w głowach ludzi granicę. 

Is tniejące w transgranicznym obszarze edukacyjnym tematyczne obszary dotyczące 
edukacji międzykulturowej, językowej i ekonomicznej nie wys tarczają, by w dos tatecz-
ny sposób wspierać tolerancyjny i społeczno-obywatelsko silny region przygraniczny. 
Ważnym jes t również, by poruszać społeczno-polityczne tematy i wskazywać na szanse 
s twarzane przez partycypację. Jak na płaszczyźnie narodowej, tak i w transgranicznym 
kontekście ważna jes t konfrontacja i praca z zagadnieniami o tematyce politycznej. 
Zaangażowane w projekt „Mission Diversity“ uczennice i uczniowie mogli takie 
doświadczenia zdobyć.
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Matthias Busch

Polsko-Niemiecka Agora Młodzieży – 
Młodzież w roli ekspertów w zras tającym się 
regionie przygranicznym

1. Wprowadzenie

Natalie promienieje, gdy jej plan organizacji polsko-niemieckiego fes tiwalu muzycz-
nego, spotyka się z pozytywnym odzewem ze s trony burmis trza mias ta Müncheberga, 
pani dr Uty Barkusy. Wspólnie z ośmioma innymi koleżankami i kolegami z powiatu 
Gorzowskiego i Märkisch-Oderland przez cały tydzień pracowała nad tym pomy-
słem. Młodzież wspólnie wdrażała się w s truktury adminis tracyjne obu powiatów, 
zasięgała rad ekspertów i szukała informacji na miejscu, po to by móc opracować 
przekonywującą koncepcję. W końcu nadszedł ten wielki dzień. Uczennice i ucz-
niowie zaprezentowali swoją propozycję kształtowania polsko-niemieckiego regionu 
przygranicznego, dopasowaną do potrzeb młodzieży, i wynegocjowali jej warunki 
z odpowiedzialnymi za te kwes tie politykami. To oni mieli podchwycić pomysły 
młodzieży i wdrożyć je w życie w kolejnych miesiącach.

Uczes tnicy zas tanawiają się nad pomysłami na projekty.
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To, że Natalie i razem z nią 28 innych uczennic i uczniów pomiędzy 14 a 18 rokiem 
życia zas tanawia się nad przyszłością ich małej ojczyzny, nie jes t przypadkowe. To 
uczes tnicy pierwszej polsko-niemieckiej Agory młodzieży, projektu, który odbywał 
się od maja do lis topada 2010 r. w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz 
(Bildungs- und Begegnungszentrum Schloß Trebnitz e.V.).

Agora młodzieży jes t projektem modelowym poświęconym politycznemu zaangażowaniu, 
który Zamek Trebnitz opracował wspólnie z Uniwersytetem w Hamburgu. Is tota tego 
zamysłu polegała na tym, by pozwolić polskiej i niemieckiej młodzieży uczes tniczyć 
w politycznym kształtowaniu zras tającego się regionu przygranicznego, by skorzys tać 
z ich ekspertyzy w celu dos tosowania polityki do potrzeb młodzieży oraz by umożliwić 
jej wgląd w s truktury i sposób funkcjonowania polityki regionalnej i transnarodowej. 

Agora młodzieży opiera się na doświadczeniu, że młodzież jes t bardziej zainteresowana 
angażowaniem się w dany temat, niż długoterminowym działaniem w formalnych 
s trukturach. Młodzież nie chce „symbolicznej polityki“, chce być traktowana po-
ważnie i doświadczać widocznych konsekwencji swojego zaangażowania. Dlatego 
też uczes tnicy tego projektu opracowywali swoje polityczne żądania oraz propozycje 
rozwiązań konkretnych zagadnień. Ramy tematyczne zos tały określone przez poli-
tyków z Gorzowa Wielkopolskiego i powiatu Märkisch-Oderland. Dla polityków 
jes t to szansa, by przy podejmowanych przez nich samym decyzjach, spożytkować 
s tanowiska i pomysły młodzieży. Przecież młodzież, jako ekspert we własnym te-
macie, wie najlepiej, jak powinna wyglądać polityka przyjazna młodym ludziom. 
Za to osoby będące podmiotami decydującymi w polityce zobowiązały się wspierać 
i wdrażać wynegocjowane z uczennicami i uczniami zamierzenia. Po siedmiu mie-
siącach wspólnie podsumowano wyniki pracy.

2. Pods tawy koncepcyjne

Pomimo tego, że decyzje, które są dziś podejmowane, będą w przyszłości w szcze-
gólny sposób dotyczyć młodzieży, rzadko włącza się ją w proces ich podejmowania. 
Niespożytkowana pozos taje jej specyficzna wiedza, innowacyjny potencjał i zaan-
gażowanie (tak: m.in. Rech 2000; Oerter 1998). Równocześnie zarzuca się młodym 
ludziom brak politycznego zainteresowania i zniechęcenie polityką. Od połowy lat 
90-tych, w celu wzmocnienia partycypacji, pozycji politycznej oraz kompetencji de-
mokratycznych u dzieci i młodzieży oraz w celu wzięcia pod uwagę ich s tanowisk, 
poddawane są próbie różne procedury uczes tnic twa, jak np. parlamenty młodzieży, 
rady młodzieżowe (tak: Busch/Grammes 2009, Bruner/Winklhofer/Zinser 1999). 
I tak, w tym duchu przykładowo Rada Europy definiuje partycypację, jako „le droit 
des jeunes d’être inclus, autorisés et encouragés à assumer des devoirs et responsabilités 
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et prendre les décisions qui les concernent“ (cytat za Oser/Ulrich/Biedermann 2000, 
15). Dzieci i młodzież powinni zatem już dziś „verantwortungsbewußt an politischen 
Entscheidungen mitwirken, von denen sie morgen als Erwachsene selbs t betroffen 
sind“1 (Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 1998, 1). Równocześnie 
powinno się poprawić jakość i wydajność decyzji politycznych poprzez dopasowanie 
ich do potrzeb i interesów młodego pokolenia (tak: ibidem; Sturzenhecker 1996, 21). 

W przypadku is tniejących dotąd praktycznych form społecznego zaangażowania 
krytyce poddawany jes t częs to brak ważności i konkretności poruszanych tematów, 
bezsilny akcjonizm oraz biurokratyczne i długotrwałe procedury reprezentacyjnych 
form partycypacji, jako słabych s tron koncepcyjnych (tak: Herrmann 1996, Bukow/
Spindler 2000). Do tego dochodzi jeszcze fakt, że przede wszys tkim w regionach 
przygranicznych czys to lokalna lub regionalna współpraca nie wys tarcza, by skutecz-
nie radzić sobie z problemami. Tutaj należy włączyć w działanie sąsiednie regiony 
przygraniczne. Transgraniczne kooperacje, wymiana doświadczeń i wzajemne zro-
zumienie s tanowią is totne wymogi dla żywego współis tnienia i wspólnej pomyślnej 
przyszłości w europejskich regionach przygranicznych. 

Za pomocą koncepcji polsko-niemieckiej Agory młodzieży chcemy wytyczyć drogę, 
która pokaże, jak można na miejscu, w przyjazny dla nich sposób, włączyć młodych 
ludzi w polityczne procesy podejmowania decyzji, które ich dotyczą, tak by mogli oni, 
poprzez transnarodowe inicjatywy, doświadczać swojego regionu przygranicznego, 
jako jedną wspólną przes trzeń do życia i kształtowania.

Projekt ten założył sobie nas tępujące konkretne cele:

 • Młodzież ma zos tać zachęcona do współudziału w politycznych procesach podej-
mowania decyzji dotyczących konkretnych, is totnych dla młodzieży problemów.

 • Młodzież ma mieć możliwość wglądu i zdobycia rozeznania wśród treści politycz-
nych, s truktur demokratycznych i procesów podejmowania decyzji na płaszczyźnie 
polityki komunalnej, krajowej i europejskiej. Należy rozwijać jej kompetencje 
społeczne i międzykulturowe.

 • Wspólny dialog pomiędzy młodzieżą a podmiotami podejmującymi decyzje 
w świecie polityki i społeczeńs twa obywatelskiego ma zos tać wzmocniony w drodze 
poszukiwania rozwiązań dla problemów społeczno-politycznych.

 • Identyfikacja młodzieży z ich rodzinnym regionem we wspólnej Europie ma zo-

1 odpowiedzialnie współdziałać przy podejmowaniu decyzji politycznych, które będą ich jutro, jako dorosłych, 
bezpośrednio dotyczyć [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].
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s tać zintensyfikowana poprzez zdobywanie pozytywnych doświadczeń w ramach 
demokratycznych procesów partycypacyjnych. 

 • Cechy wspólne oraz europejskie współis tnienie mają s tać się namacalnymi poprzez 
transgraniczną pracę projektową polskiej i niemieckiej młodzieży, jak również 
podmiotów odpowiedzialnych ze świata polityki, gospodarki oraz ze społeczeń-
s twa, a kultura demokracji i społeczno-obywatelskiej współpracy w gminach 
i powiatach ma otrzymać transnarodowe wsparcie.

Koncepcja polsko-niemieckiej Agory młodzieży charakteryzuje się zatem specyficzną 
s trukturą oraz charakterys tycznymi elementami metodycznymi.

Projekt ten skupia się na wypracowanej przez profesora Petera C. Dienela (Uni-
wersytet Wuppertal) tzw. „Planungszelle“ [komórki planującej] (tak: Dienel 2002; 
Bongardt 1999). Głównym zamysłem tej metody jes t kształtowanie politycznych 
projektów partycypacyjnych poprzez ukierunkowanie ich na osiąganie rezultatów, a 
mianowicie tak, by reprezentatywnie wybrana grupa obywateli przez pewien okres 
szukała informacji na temat konkretnego zagadnienia problemowego i nas tępnie na 
pods tawie przeds tawionej końcowej ekspertyzy zaproponowała jego rozwiązanie. 

Koncepcja polsko-niemieckiej Agory młodzieży przejmuje pods tawową s trukturę 
komórki planującej: polska i niemiecka młodzież podczas sześciodniowych warsztatów 
ma za zadanie opracować w drodze us trukturyzowanego dialogu wspólną ekspertyzę 

Młodzież dyskutuje swoje propozycje z osobami odpowiedzialnymi ze świata polityki.



38

dotyczącą ich regionu i problemów młodzieży, które to zos tają im zasugerowane przez 
danego politycznego decydenta. Pods tawą do realizacji tego zamierzenia jes t faza 
informacyjna, podczas której młodzież zasięga informacji od ekspertów, polityków, 
przeds tawicieli danych interesów i  na pods tawie własnych rozpoznań zdobywa je 
w terenie. W trakcie tej fazy, naprzemiennie w dwunarodowych grupach lub na 
plenum, poddaje się dyskusji specyficzne dla młodzieży s tanowiska i propozycje 
rozwiązań. Os tatecznie podczas fazy prezentacji przeds tawia się je zainteresowanej 
społeczności oraz dyskutuje z regionalnymi działaczami. W ramach trzydniowego 
seminarium ewaluacyjnego - od pięciu do ośmiu miesięcy po właściwej Agorze - 
wspólnie z regionalnymi działaczami ocenie oraz krytyce poddane zos taje wdrażanie 
zaproponowanych wcześniej rozwiązań.

Ważnym elementem Agory młodzieży podczas realizacji projektu są rozmowy z fachow-
cami i politykami. Osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki w regionie, na 
płaszczyźnie kraju lub w Parlamencie Europejskim oraz eksperci z lokalnej adminis tracji 
dają młodzieży wskazówki, by mogli oni owocnie wdrażać dany pomysł projektowy. 
Zwracają uwagę na możliwe konflikty interesów i błędy myślowe i podsuwają s trategie, 
dzięki którym można uzyskać wsparcie. I tak młodzież nie tylko czuje, że traktuje się ją 
poważnie, ale także doświadcza polityki, jako kompleksowego procesu negocjacji. Uczy 
się, że liczą się nie tylko dobre pomysły, ale także to, by pomimo is tniejącego sprzeciwu 
i biorąc pod uwagę także różnorodne s tanowiska oraz s tany prawne, potrafić w oparciu 
o rzetelne informacje i argumenty przekonać kogoś do swoich racji. Młodzież, poprzez 
konkretną pracę projektową, praktycznie przy okazji zdobywa wiedzę na temat s truktur 
politycznych oraz przebiegu działań, jak i rozwija swoje umiejętności komunikacyjne.

Os tatecznie także transnarodowa partycypacja gra ważną role w procesie. Agora 
młodzieży jes t świadomie zaplanowana jako dwunarodowe spotkanie młodzieży, 
gdyż poprzez wspólną pracę młodzież z Polski i Niemiec może siebie lepiej poznać. 
Młodzi ludzie dyskutują o wspólnych problemach, takich jak bezrobocie czy regio-
nalna migracja, co znowuż służy wzmocnieniu identyfikacji ze wspólnym regionem. 
Coraz większe znaczenie zyskuje także proces wspólnego poszukiwania pomysłów 
i opracowywania projektów. Politycy, jak i młodzież pos trzegają region przygraniczny, 
jako wspólną przes trzeń do działania. W drodze międzykulturowego dialogu oraz 
współpracy nad transnarodowymi projektami polscy i niemieccy uczes tnicy uczą się 
od siebie i ze sobą. Odkrywają wspólne interesy i możliwości, których mogą wspólnie 
żądać i je urzeczywis tniać. Transgraniczna wymiana i polityczna partycypacja mają 
doprowadzić do tego, że ludziom uda się zredukować ich uprzedzenia, że odkryją 
cechy wspólne i że wypracują zbiorową regionalną samoświadomość. W drodze 
tematycznej konfrontacji młodzież ma nie tylko doświadczyć swego regionu, jako 
miejsca dającego się zmienić i kształtować, lecz także w ramach transgranicznego 
zras tania się regionów, w konkretny sposób poczuć „myśl europejską“.
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3. Przebieg projektu

Pomiędzy rokiem 2010 a 2013 w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz odbyły 
się łącznie trzy polsko-niemieckie Agory młodzieży. Poniżej zos tanie przeds tawiony 
przebieg oraz doświadczenia z pierwszej Agory, która realizowana była od s tycznia 
do grudnia 2010 r.

Zagdanienie, nad którymi miała się pochylić młodzież w 2010 r., zos tało wypracowane 
przez grupę przygotowawczą, składającą się z polityków i przeds tawicieli młodzieży 
z obu krajów. Brzmiało ono nas tępująco: „Pomysły, żądania, projekty - jak można 
w atrakcyjny dla młodzieży sposób kształtować polsko-niemiecki region przygraniczy?”

Temat ten nawiązuje do centralnego wyzwania przed jakim s toi tutejszy wiejski region 
przygraniczny. Polsko-niemiecki region przygraniczny jes t mianowicie niezbyt dla 
młodzieży mieszkającej po obu s tronach Odry. W opozycji do zarzutu, jakoby brako-
wało perspektyw zawodowych, społeczeńs two obywatelskie było słabo wykształcone, 
migracja s tale pos tępowała brakowało propozycji kulturowych i sposobów spędzania 
czasu wolnego, s tawia się tę szczególną szansę, możliwości kształtowania własnego 
regionu przygranicznego w zras tającej się Europie.

Decydujące przy wyborze tematu było zatem życzenie, by wypracować konkretne 
pomysły na projekty i nowe impulsy, które wzbogacą oraz usprawnią pracę z młodzieżą, 
kulturowe wydarzenia oraz zawodowe inicjatywy. Osoby zaangażowane dos trzegły 
szczególnie duży potencjał innowacyjności w rozwoju transgranicznych zamierzeń, 
które dzięki konkretnemu oddziaływaniu mogłyby s tać się przykładem dla innych 
regionów Europy. 

Już na kilka tygodni przed pierwszym spotkaniem w maju 2010 r. uczennice i uczniowie 
dokumentowali za pomocą aparatu albo w swoich dzienniczkach, co się im podoba 
w ich życiu oraz jakie społeczne problemy dos trzegają w swojej małej ojczyźnie. 
Nas tępnie w Trebnitz dokonali zes tawienia swoich doświadczeń. Zauważono wiele 
elementów wspólnych. Z pomocą ekspertów, polityków i przeds tawicieli różnych 
interesów oraz opierając się o własne spos trzeżenia z Kos trzyna i Seelow uczniowie 
s tworzyli własne żądania, wizje i propozycje. Intensywnym procesem podczas pracy 
w dwunarodowych grupach był moment, w którym młodzież kontrowersyjnie dysku-
towała nad swoimi pomysłami, krytykowała je, porzucała, aby os tatecznie rozwinąć 
pięć pomysłów. W tym celu młodzież skorzys tała z możliwości, by swoje propozycje 
sprawdzić i skonkretyzować poprzez obszerne badania, wykonując telefony i rozsy-
łając zapytania do urzędów, społeczno-obywatelskich organizacji i przedsiębiors tw.

Zainteresowana młodzież i klasy szkolne z regionu mogły śledzić pracę Agory w Interne-
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cie, gdyż projekt był na bieżąco dokumentowany. Mogły również w pos tępujący proces 
wnosić swoje pomysły i komentarze poprzez dos tępne forum internetowe. Celem tego 
zabiegu było, poprzez publiczną prezentację dyskusji Agory, z jednej s trony zaintereso-
wać także niezaangażowane w ten projekt uczennice i uczniów kwes tiami zras tającego 
się regionu przygranicznego oraz dzięki ich wskazówkom i propozycjom wzbogacić 
wypracowane w ramach Agory rezultaty. Poprzez taki rodzaj publicznego uczes tnic twa 
chciano podnieść reprezentatywność ekspertyz dokonanych przez młodzież. Jedno-
cześnie na s tronie internetowej projektu polscy i niemieccy nauczyciele mogli znaleźć 
materiały do zajęć na temat s truktur politycznych, procesów zachodzących w regionie 
przygranicznym i zagadnień dyskutowanych podczas Agory. W ten sposób Agora mło-
dzieży mogła s tworzyć okazję do ukierunkowanego i skonkretyzowanego pogłębienia 
na zajęciach z przedmiotów objętych programem nauczania, takich tematów jak Unia 
Europejska czy sys temy polityczne, właśnie w oparciu o aktualną Agorę.

Pod koniec pierwszego tygodnia, w ramach swojej końcowej ekspertyzy młodzież 
zaprezentowała zainteresowanej publiczności swoje pomysły, żądania i projekty. Łącznie 
nakreślono pięć projektów, mających na celu poprawę sytuacji młodzieży w regionie 
przygranicznym. Z jednej s trony zaproponowano organizację różnych wydarzeń, jak 
np. polsko-niemieckiego fes tiwalu muzycznego albo transgranicznego turnieju piłki 
nożnej, by w ten sposób wzmacniać wspólne elementy polskiej i niemieckiej młodzieży 
oraz by poprawić ofertę spędzania czasu wolnego w regionie. Z drugiej zaś s trony 
pomysły uczennic i uczniów dotyczyły długofalowych, s trukturalnych zmian. I tak, 
zaproponowano utworzenie dwunarodowej centrali wspólnych przejazdów w celu 
usprawnienia mobilności młodzieży w regionie przygranicznym. Polsko-niemiecki 
klub piłkarski miałby umożliwić młodzieży znad obu brzegów Odry wspólne trenin-
gi, aby poprzez sport doprowadzić do redukcji uprzedzeń. Na koniec zainicjowano 
utworzenie polsko-niemieckiego parlamentu młodzieży, by umożliwić długofalowy, 
nieprzerwany dialog pomiędzy młodzieżą a podmiotami decydującymi w regionie.

Za każdy pomysł była odpowiedzialna jedna grupa składająca sie z czterech do 
sześciu polskich i niemieckich uczes tników. Propozycje młodzieży przedyskutowa-
no w ramach publicznej dyskusji z przybyłymi politykami. Każdy projekt otrzymał 
swojego patrona, który zadeklarował się, że w przeciągu najbliższych miesięcy bę-
dzie politycznie reprezentować interesy i potrzeby uczennic i uczniów oraz - na ile 
to możliwe - będzie wcielać w życie ich pomysły. „Patronat“ ten wraz z us talonymi 
etapami dalszej współpracy zos tał udokumentowany.

W lis topadzie 2010 r. osoby zaangażowane spotkały się ponownie w Trebnitz podczas 
trzydniowego seminarium, by dokonać oceny wdrażania pomysłów. Bilans był bardzo 
zróżnicowany. Niektórym patronom udało się w międzyczasie pchnąć do przodu 
wiele projektów. Parlament młodzieży czekał już tylko na swoją inaugurację. Polsko-
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-niemiecki fes tiwal muzyczny w zmienionej formie - jako koncert oraz impreza - miał 
się odbyć latem 2011 r. Pozos tałe zamierzenia okazały się trudniejsze do realizacji 
niż się ws tępnie wydawało. Przykładowo na drodze do realizacji pomysłu transna-
rodowej centrali wspólnych przejazdów s tanęły niespodziewane problemy natury 
prawnej. Podczas tej fazy is totnym dla młodzieży było poznanie przyczyn problemów 
jakie pojawiły się podczas wdrażania ich pomysłów. Zamias t jednak wycofać się 
z rozczarowaniem, wykorzys tano te tymczasowe „porażki“, po to, by uzyskać wgląd 
w kompleksowość procesów politycznych. Wspólnie z patronami wyjaśniono przy-
czyny takiego s tanu rzeczy i oceniono sposoby podejmowania politycznych decyzji. 
Młodzież mogła zatem doświadczyć i zrozumieć is totę polityki jako długotrwałego 
procesu „langsames Bohren dicker Bretter“2 (Max Weber).

4. Refl eksja ze zdobytych doświadczeń

Czy udało się w pierwszym roku Agory młodzieży spros tać wysokim oczekiwaniom 
zawartym w koncepcji? Poniższe oceny pochodzą z anonimowej, otwartej ankiety, 
którą wypełnili uczes tnicy projektu.

Informacje zwrotne prezentują radosny obraz zadowolonych i zaangażowanych 
uczes tników. I tak przykładowo jeden z uczniów pos trzega swoje oczekiwania 

2 powolne wiercenie grubych desek [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłu-
maczkę].

Uroczys te podpisanie porozumień o objęciu patronatu.
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w nas tępujący sposób: „efekty dalece przerosły moje oczekiwania, gdyż na koniec 
pows tały samodzielne, kompleksowe projekty, a nie tylko dyskutowano przez cały 
czas”. Inny miał nadzieję, że „będzie mógł z perspektywy młodzieży poprawić sytuację 
w regionie i że projekty te to umożliwią”. Wiele uczennic i uczniów odebrało roz-
mowy z decydentami jako przyjemne i kons truktywne, „gdyż można było zauważyć, 
że politycy słuchają, co inni mówią,  i że nasze zdanie było dla nich ważne”. Samą 
dyskusję uczes tnicy oceniają jako „dobrą, bo była rzeczowa i konkretna”. Wiele ocen 
młodzieży wskazuje także na to, że poprzez spotkanie z działaczami ze świata po-
lityki udało im się zmienić ich obraz polityki lub polityków. I tak uczes tnicy przed 
rozpoczęciem Agory wyobrażali sobie polityków jako „aroganckich”, „patetycznych” 
i „niezainteresowanych”, po czym opisują zmianę w ich ocenie: „Inaczej sobie wy-
obrażałam polityków, myślałam, że są aroganccy”.

Uczennice i uczniowie poddali ocenie również międzykulturową współpracę. I tak 
prawie 70 procent podaje, że dowiedziało się czegoś więcej o drugim kraju. Zauwa-
żono, że „wspólnie można czegoś dokonać” i cieszono się z „poważnych, głębokich 
przemyśleń na dany temat”. 

Dzięki Agorze młodzieży u większości uczes tników projektu wzmogło się życzenie 
i oczekiwanie, by uczes tniczyć w procesach podejmowania decyzji politycznych. 
Dlatego też uczennice i uczniowie są szczególnie dumni ze swoich koncepcji oraz 
z uznania, które za nie otrzymali. Dla większości uczniów decydującym osiągnięciem 
Agory jes t to, że „udało im się wymyślić tyle świetnych pomysłów, wzgl. projektów” 
i że zos taną one wcielone w życie. I tak pewien nas tolatek s twierdził, że cieszy się 
„s trasznie, że nasze projekty mają zos tać zrealizowane”. Inny napisał: „Jes tem dumny 
z projektu ‚muzyka przyszłości’, gdyż nawet w moich snach nie byłem sobie w s tanie 
wyobrazić, że spotka się on z tak dużym zainteresowaniem”. Łącznie 78 procent 
zapytanych nas tolatków wychodzi z założenia, że Agora młodzieży może osiągnąć 
efekty, które pomogą uatrakcyjnić region przygraniczny.

Wielu uczes tników było szczególnie szczęśliwych z powodu znalezienia „patrona”, 
z którym wiązali „wielkie nadzieje, by móc coś zdziałać/zmienić.” Wielu z nich to 
umocniło i przekonało że „jes teśmy na dobrej drodze”. Od patrona/patronatu ocze-
kiwano owocnej realizacji ich propozycji.

Jednakże w przypadku pytania o szanse na realizację danego przedsięwzięcia, odpo-
wiedzi polskiej i niemieckiej młodzieży - inaczej niż w pozos tałych innych aspektach 
- znacząco się od siebie różnią. I tak polscy uczes tnicy są raczej sceptyczni i w 83 
procentach nie wierzą albo w ograniczonym s topniu ufają, że ich patroni skutecznie 
wcielą w życie ich pomysły projektowe. Zupełnie inaczej ocena ta przeds tawia się 
wśród niemieckiej młodzieży - tutaj, co do zasady, wszyscy zapytani wierzą w urze-
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czywis tnienie ich pomysłów przez działaczy politycznych. 69 procent jes t całkowicie 
pewna albo względnie pewna tej sprawy. Na pods tawie zebranych danych nie można 
udzielić odpowiedzi na pytanie, na ile zaobserwowane narodowe różnice w takiej 
ocenie można wyjaśnić rożnymi wcześniejszymi doświadczeniami albo aspektami 
pojawiającymi się w trakcie realizacji projektu. Z pewnością ważną rolę odgrywa tutaj 
wiele czynników. Jednym z tych aspektów może być fakt, że w pierwszym roku Agory 
udało się zaprosić do rozmowy tylko niewielu polskich polityków. Możliwe jes t, że 
miało to negatywny wpływ na emocjonalne identyfikowanie się polskich uczennic 
i uczniów z politykami.

Na końcu uczes tnicy opisali także wiele międzykulturowych, społecznych i zwy-
czajowych kompetencji, co do których wierzyli, że w drodze transnarodowej pracy 
projektowej udało im się je osobiście rozwinąć. Wymienili tutaj przede wszys tkim 
zawiązanie nowych przyjaźni i usprawnienie umiejętności językowych i kulturowych. 
Udało im się także wzmocnić „samodzielność i wiarę w siebie”. Transgraniczna wy-
miana pomiędzy uczes tnikami, tematyczne wdrożenie się w poszczególne obszary 
polityki, spotkania z politykami przy wypracowywaniu młodzieżowych ekspertyz 
i wreszcie też publiczna prezentacja i negocjacje propozycji z politykami i obecny-
mi gośćmi os tatniego dnia projektu, doprowadziły, w ocenie zapytanych uczennic 
i uczniów, do pows tania różnorodnego i wielce produktywnego środowiska nauki. 
I tak jeden z uczes tników zaznaczył: „Z politycznego punktu widzenia udało nam 
się mimo wszys tko wiele nauczyć.“

5. Wnioski i perspektywy

Opisane doświadczenia odnoszą się do pierwszej polsko-niemieckiej Agory młodzieży 
z roku 2010. W międzyczasie zakończono z sukcesem kolejne trzy Agory młodzieży. 
Poszerzył się zbiór zebranych doświadczeń, doprowadzając tym samym do zmian 
w organizacji i realizacji projektu.

W wielu przypadkach to właśnie młodzież mogła nadawać impulsy dla innowacyj-
nych projektów. Pomysł utworzenia Nadodrzańskiego Parlamentu Młodzieży s tał 
się przykładowo inspiracją do pows tania projektu „Nadodrzańska Rada Młodzieży”, 
który od kilku lat s tanowi owocne przedsięwzięcie dla zins tytucjonalizowanego po-
litycznego uczes tnic twa młodzieży w życiu regionu przygranicznego (patrz artykuł 
Chris tophera Luchta w niniejszej publikacji). Inne propozycje nie mogły nies tety 
zos tać zrealizowane, z powodu kompleksowych transnarodowych s tanów prawnych 
zos tały skazane na porażkę w obliczu rzeczywis tej polityki, albo osiadły na mieliźnie.

Dla młodzieży biorącej bezpośredni udział w Agorze zebrane doświadczenia transna-
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rodowej współpracy i różnorodnych spotkań z politykami s tanowiły bez wątpienia 
długofalowe i wzbogacające doświadczenia. Kontakty pomiędzy niektórymi uczenni-
cami i uczniami przerodziły się w trwałe przyjaźnie. Trudnym okazało się natomias t, 
ponad ścisłymi ramami partycypacji, zainteresowanie szkół, nauczycieli i młodzieży 
z regionu, procesami zachodzącymi podczas Agory młodzieży. I tak dla realizacji kolej-
nych przedsięwzięć, już na ws tępnie Agory, konieczne okazało się zintensyfikowanie 
współpracy z osobami kontaktowymi, przykładowo poprzez wcześniejsze szkolenia 
dla nauczycieli. Kolejnym wyzwaniem okazała się kontynuacja Agor młodzieży. By móc 
koncepcje tę upowszechnić długoterminowo jako oddziaływujące na społeczeńs two 
i akceptowane w szkołach i polityce wydarzenie,  wymagana byłaby jego s tabilna 
ins tytucjonalizacja. Nie udało się jeszcze osiągnąć niezbędnego do tego długoter-
minowego zabezpieczenia finansowego, co utrudnia us talenie pewnych terminów, 
pielęgnowanie kontaktów i personalną s tabilność tego projektu. 

Wszys tkie transnarodowe ins trumenty partycypacyjne powodują, że polsko-niemiecka 
Agora młodzieży s tanowi owocną, innowacyjną koncepcję, której należałoby życzyć 
dalszego rozwoju i długofalowego zakorzenienia w regionie.
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Chris topher Lucht

Wtrącanie się s tanowczo pożądane – 
Polsko-niemiecka „Odrzańska Rada Młodzieży“

1. Wprowadzenie

Jak można długoterminowo, skutecznie i przede wszys tkim transgranicznie wcie-
lać w życie partycypację młodzieży? Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz 
(Bildungs- und Begegnungszentrum Schloß Trebnitz e.V.) co jakiś czas na nowo s tawia 
sobie to pytanie, realizując różne formaty, zawsze jednak w nawiązaniu do wyników
i doświadczeń z minionych projektów. I tak przed dwoma laty z Polsko-Niemieckiej Agory 
Młodzieży (patrz artykuł na ten temat w tej publikacji) rozwinęła się Nadodrzańska 
Rada Młodzieży, która znowuż w tym roku przyjęła nową formę i nazwę, a mianowicie 
przekształciła się w Odrzańską Radę Młodzieży, która to w szczególny sposób pochyliła 
się nad obszerną tematyką zmian demograficznych w regionie przygranicznym. His toria 
jej pows tania uzmysławia nam, że transgraniczne uczes tnic two młodzieży nie dzieje się 
od tak po pros tu, samo z siebie. Musimy s tale na nowo inicjować spotkania młodzieży 
z politykami z regionu, by mogli oni wspólnie dyskutować o ważnych wyzwaniach 
społecznych. W perspektywie długoterminowej pragniemy s tworzyć samokształtujące 

Odrzańska Rada Młodzieży szykuje się do wyjścia. (źródło: Bartosz Boniecki)
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się s tałe gremium skupiające wokół siebie zaangażowanych ludzi w polsko-niemieckim 
nadodrzańskim regionie przygranicznym. Odrzańska Rada Młodzieży s tanowi kolejny 
krok na wybois tej drodze prowadzącej do tego celu. Poza zaangażowaną młodzieżą 
także po drugiej s tronie, czyli z ramienia polityki komunalnej, konieczna jes t również 
gotowość otwarcia się na prawdziwą partycypację młodzieży. W przypadku projektu 
Odrzańskiej Rady Młodzieży oba te elementy są faktycznie obecne.

Ten polsko-niemiecki partycypacyjny projekt młodzieżowy posiada s tatus oficjalnego 
gremium doradczego w regionalnym sojuszu lokalnych jednos tek samorządowych. 
A oto his toria jego pows tania: we wrześniu 2011 r. cztery urzędy i dwie gminy bez 
s tatusu urzędu przyjęły deklarację o podjęciu współpracy, której celem było rozwijanie 
wspólnej przes trzeni życiowej i gospodarczej. Zawarty lokalny sojusz „Łęgi Od-
rzańskie i Ziemia Lubuska“ wziął we wrześniu 2011 r. udział w konkursie MORO1. 
W całych Niemczech łącznie 156 regionów s tarało się o zakwalifikowanie do udziału 
w tym przedsięwzięciu; os tatecznie wybrano 21 regionów, które to nas tępnie otrzy-
mały zadanie opracowania mis trzowskiego planu na poradzenie sobie ze zmianami 
demograficznymi w swoich regionach. Wśród nich znalazł się także nadodrzański 
region Oderland. W wypracowanej przez ten region koncepcji zos tało przewidziane, 
że polsko-niemiecka rada młodzieży, w roli oficjalnie uznanego gremium doradczego 
w projekcie MORO, ma w tym projekcie przeds tawiać interesy oraz s tanowiska polskiej 
i niemieckiej młodzieży. Zadanie to powierzono Odrzańskiej Radzie Młodzieży, jako 
że w minionym roku wykonała ona sporo wartościowej pracy i wyrobiła sobie dobrą 
opinię wśród politycznych podmiotów decydujących.

Po potwierdzeniu przyznania naszemu projektowi finansowego wsparcia z unijnego 
programu „Młodzież w działaniu” w ramach akcji „Młodzież w demokracji” i po 
włączeniu go przez organizację Landesjugendring Brandenburg w serię „Werks tätten 
der Demokratie“2 [Warsztaty demokracji], 24 nas tolatków z Polski i Niemiec pracowało 
od września 2012 r. nad zagadnieniem zmian demograficznych w Regionie Odry. 
Uczennice i uczniowie z Kos trzyna, Boleszkowic i Seelow chcieli zrozumieć, jakie 
konkretne skutki, po jednej i drugiej s tronie Odry, powoduje ten jakże abs trakcyjny 
fenomen oraz dlaczego przede wszys tkim liczba żyjącej tutaj młodzieży i dzieci, o ile 
wierzyć prognozom, ma dras tycznie spaść w przeciągu najbliższych 20 lat.3 Zasadnicze 
pytanie, nad którym pochyliła się młodzież, brzmiało: Jak można, pomimo pos tępujących 
zmian demograficznych, zapewnić wszys tkim szeroki dos tęp do edukacji, mobilności, 

1 MORO to skrót od konkursu rozpisanego przez niemieckie Federalne Minis ters two Transportu, Budownic twa 
i Rozwoju Mias t w zakresie przedsięwzięć modelowych w ramach planowania przes trzennego (Modellvorhaben 
der Raumordnung).

2 Patrz także: http://www.machs-ab-16.de/vors tellungskategorien/werks taetten-fuer-demokratie [s tan z dnia: 
31.07.2013 r.]. Pod tym adresem znajduje się film traktujący o projekcie „Werks tatt für Demokratie“ organizacji 
Landesjugendrings Brandenburg, w ramach którego głos zabiera także Odrzańska Rada Młodzieży.

3 Tak: Dritter Demografiebericht des Landes Brandenburg URL: http://daten2.verwaltungsportal.de/ dateien/
seitengenerator/3._demografiebericht_brandenburg_2011.pdf [s tan z dnia: 28.10.2013 r.].
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bezpieczeńs twa, opieki zdrowotnej oraz s tworzyć możliwości spędzania czasu wolnego?

W swym zasadniczym obszarze projekt ten s tawia także czoło nas tępującemu wyzwaniu: 
W jaki sposób można kształtować i utrzymać żywy dialog pomiędzy wszys tkimi poko-
leniami oraz ponad granicami, tak by udało się wziąć wszys tkich pod uwagę i o nikim 
nie zapomnieć? Jakimi motywami kierują się młodzi ludzie decydujący się opuścić swój 
region i co mogłoby ich skłonić do powrotu i rozwijania swojego potencjału? W jaki 
sposób zintensyfikowanie s tosunków polsko-niemieckich w regionie przygranicznym 
może uatrakcyjnić region po obu s tronach Odry? Jakie szczególne interesy reprezentuje 
młodzież i jak można zadbać o to, by jej życzenia i potrzeby były brane pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji w przyszłości? Kwes tie te s tanowią bez wątpienia bardzo 
ambitny i obszerny katalog pytań, które to w przypadku projektu, zaplanowanego na 
jedynie dwanaście miesięcy i pięć wspólnych spotkań, mogą w wielu przypadkach zos tać 
tylko poddane rozważeniu. Jednak już samo zajęcie się tą problematyką uświadomiło 
zaangażowanej młodzieży, czego dotyczą konkretne problemy i gdzie faktycznie is tnieje 
potrzeba działania.

Obok długiego czasu realizacji, zamierzenie tego typu wymaga is tnienia przede wszys t-
kim bezpośredniej osoby kontaktowej ze s trony świata polityki, łączącej wszys tkie 
zaangażowane gminy, której to do tej pory, w przypadku dwóch pierwszych projek-
tów (Nadodrzańskiej Rady Młodzieży) brakowało. Młodzież zyskała bezpośredniego
i s tałego partnera politycznego w regionie w pos taci punktu koordynującego MORO, 
reprezentowanego przez burmis trzów regionów nad Odrą. Otrzymała ona również 
konkretne merytoryczne zadanie do wykonania. 

Odrzańska Rada Młodzieży jako gremium doradcze w bieżącym projekcie MORO 
reprezentuje zatem interesy i poglądy lokalnej młodzieży. Do tej pory odbyło się pięć 
trzydniowych spotkań w Zamku Trebnitz, podczas których młodzież lepiej poznawała 
swój region, zajęła się problemem zmian demograficznych, tworzyła plany na przy-
szłość, rozważała rożne możliwości rozwiązań i dyskutowała z lokalnymi decydentami. 
A wszys tko to po to, by wnieść swój kons truktywny wkład w aktualne procesy rozwo-
jowe w regionie. Uczennice i uczniowie przygotowali krotki videoclip4 i tym samym 
zapoznali się z ważnym środkiem przekazu skutecznej promocji we wszys tkich jej 
aspektach. Kompetencje kluczowe u młodzieży wzmacniane były poprzez animację 
językową oraz metody międzykulturowego uczenia się. 

Fakt spotkania się w ramach niniejszego projektu polskich i niemieckich uczes tników 
automatycznie spowodował zais tnienie wymiany kulturowej oraz pows tanie kulturo-
wo uwarunkowanych nieporozumień. Nasze spojrzenie na rzeczywis tość jes t częs to 

4 Patrz: www.oderjugendrat.eu [s tan z dnia: 05.09.2013 r.]. (Na tej s tronie można odnaleźć filmik, jak również 
inne informacje, zdjęcia i artykuły poświęcone Odrzańska Rada Młodzieży).
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ukształtowane przez przyjęte ogólniki, które w życiu codziennym wcale nie muszą 
być jako takie rozpoznawalne. Poglądy w danej kulturze wydają nam się być czymś 
„normalnym”, a s tany rzeczy czymś „oczywis tym”, gdyż brakuje nam okazji, by pod-
dawać je w wątpliwość. Irytacja, zmiana perspektywy oraz nowa ocena pojawiają się 
dopiero w ramach konfrontacji z „czymś innym”. Międzykulturowe metody pracy służą 
więc temu, by poznać nowe sposoby pojmowania wartości oraz dos trzec nowe punkty 
widzenia. Pomagają nam odkryć naszą własną kulturę w lus trzanym odbiciu tej innej
i na nowo ją zobaczyć (kompetencje kluczowe, tak: Młodzież w działaniu 2011, 23-27).

Projekt ten oferował szeroki zes taw metod, co pozwoliło zainteresowanym nas tolatkom 
na zaangażowanie się, korzys tając ze swoich mocnych s tron. Młodzież mogła zatem 
działać, wtrącać się i poczuć się nie jako przedmiot, a jako podmiot zachodzących 
procesów podejmowania decyzji politycznych. 

Jako logo dla Odrzańskiej Rady Młodzieży wybrano parę skarpetek: jedna skarpetka 
w kolorze czarnym, czerwonym i złotym, druga biało-czerwona, czyli w obu przypa-
dkach - w barwach narodowych. W ten sposób młodzi ludzie chcieli zademons trować, 
że region ten nie może s tać jedynie na jednej nodze, a potrzebuje obu nóg, by móc iść 
do przodu. Ponadto uczes tnicy tego projektu chcieli „wziąć się do roboty” i uczes tniczyć 
w zachodzących procesach demokratycznych. W niniejszym logo można doszukać się 
wielu innych skojarzeń związanych z tematyką polsko-niemieckiej współpracy oraz 
demokracji.

Dla nas ważny był również europejski wymiar niniejszej transgranicznej współpracy. 
W czasie kryzysu, w którym to prowadzone są żywe dyskusje na temat dalszego zra-
s tania się i współdziałania Europy, projekt ten chciał oddać głos młodzieży z Polski
i Niemiec (tak: Cohn-Bendit/Beck 2012). Dla młodzieży żyjącej w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym Europa nie ogranicza się bowiem tylko do wspólnej euro-
pejskiej waluty „euro”, zwłaszcza, że w najbliższej przyszłości w Polsce „złoty” nadal 
pozos tanie ogólnie obowiązującą walutą. Europa oznacza dla niej pokonywanie granic, 
wspólne rozwiązywanie problemów, wspólną pracę i wspólne życie. Europa jes t tutaj 
codziennością. Informacje o pracy Odrzańskiej Rady Młodzieży dotarły w przeciągu tego 
roku aż do s tolicy Kraju Związkowego Brandenburgii - Poczdamu. I tak, projekt ten 
w czerwcu 2013 r. wybrany zos tał najlepszym projektem o tematyce demograficznej. 
Tym samym Sekretarz Brandenburskiej Kancelarii Pańs twa, pan Albrecht Gerber, po 
raz pierwszy odznaczył tym wyróżnieniem projekt polsko-niemiecki. Podczas swojej 
wizyty w Trebnitz w dniu 12 czerwca 2013 r. wręczył młodzieży dyplom oraz zwrócił 
się do gości nas tępującymi słowami: „Odrzańska Rada Młodzieży współdziała przede 
wszys tkim przy rozwijaniu innowacyjnych s trategii zabezpieczających warunki bytu 
na obszarach wiejskich. Nie chodzi tutaj jednak tylko o sam region Oderland, ale także 
o jego zras tanie się z sąsiednimi polskimi regionami.“ 
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2. Pods tawy koncepcyjne

W przypadku Odrzańskiej Rady Młodzieży, z merytorycznego punktu widzenia, 
chodziło o wdrożenie długofalowo us tanowionej, transgranicznej s truktury par-
tycypacji dla młodzieży - czyli o dalszy transnarodowy rozwój prowadzonej od lat 
także i w Brandenburgii dyskusji na temat szeroko pojętego zakładania parlamentów 
i rad młodzieży5. Liczne badania potwierdzają korzyści płynące z tworzenia s truktur 
umożliwiających młodzieży uczes tnic two w życiu społecznym (tak: Olk/Roth 2007, 
39-57). Is tnieją również praktyczne ins trukcje mówiące o tym, jak tego dokonać (np. 
Dachverband Schweizer Jugendparlamente 2010). 

Wzmocniony udział młodych ludzi we współczesnych społeczeńs twach można 
podsumowując potraktowć jako prawdziwą sytuację typu win-win. Wiele utartych 
argumentów znajduje zas tosowanie również w przypadku polsko-niemieckiego 
regionu przygranicznego, a tym samym obszaru oddziaływania naszego projektu. 
Na przedmiotowym obszarze po jednej i drugiej s tronie Odry dochodzą jednak do 
głosu jeszcze kolejne aspekty, a mianowicie fakt, że regionom przygranicznym częs to 
brakuje „pozos tałej” części kraju. Czyli jeśli dany region nie współdziała i nie współ-
pracuje transgranicznie, to jes t pozbawiony praktycznie połowy możliwości, którą 
miałby do dyspozycji w sytuacji gdyby granica nie is tniała. Dlatego też w regionach 
przygranicznych is tnieje pierwotne zainteresowanie kooperacją i partners twem. 
Nie pows taje ono jednak automatycznie, a musi zos tać s tworzone w zorganizowany
i świadomy sposób. I tak, region nadodrzański potrzebuje trwałych s truktur, które 
będą brać pod uwagę także interesy i potrzeby młodzieży. 

Tworząc transgraniczną radę młodzieży wkroczyliśmy na całkowicie nieznany jeszcze 
obszar. W literaturze czy w Internecie trudno znaleźć konkretne przykłady długoter-
minowo działających transgranicznych rad młodzieży. Podobne kroki przedsięwzięto 
wprawdzie nad Renem pomiędzy Kehl i S trasburgiem oraz na trójs tyku Niemiec, 
Francji i Szwajcarii, wzgl. w Żytawie przy polsko-niemiecko-czeskiej granicy, jednak 
zwykle dotyczyły one wyłącznie bardzo globalnych treści politycznych. Także pozo-
s tałe europejskie parlamenty młodzieżowe (tak: www.eyp.de lub www.mep-germany.
de [s tan z dnia: 05.09.2013 r.]) zajmują się raczej dużymi politycznymi kwes tiami, 
a z rzadka konkretnymi problemami w małych ojczyznach wzgl. pomiędzy regionami 
przygranicznymi. 

By spros tać tym wymaganiom, zespół pracujący nad koncepcją nakreślił nas tępujące 
główne rozważania:

 • główny obszar zainteresowania trebnickiej Odrzańskiej Rady Młodzieży s tanowią 

5 Patrz: www.jugendbeteiligung-brandenburg.de / www.machs-ab-16.de [s tan z dnia: 05.09.2013 r.].
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tematy komunalno-polityczne i transgraniczne;

 • Odrzańska Rada Młodzieży zos taje powołana na zamówienie konsorcjum MORO, 
otrzymuje wsparcie i poparcie ze s trony zaangażowanych mias t;

 • Odrzańska Rada Młodzieży s tanowi zatem nie tylko projekt partycypacyjny, ale 
także edukacyjny; zes tawienie propozycji politycznych pows taje w drodze zacho-
dzących procesów edukacyjnych wśród młodzieży oraz dokumentuje intensywną 
pracę młodzieży nad przedmiotowymi tematami;

 • propozycje młodzieży będą wdrażane poprzez uprzednie przedyskutowanie wy-
ników jej pracy z politykami oraz zos taną dołączone do sprawozdania końcowego 
projektu MORO;

 • młodzież musi zrozumieć, że procesy partycypacyjne potrzebują czasu i że nie 
wszys tko, czego sobie życzymy, może zos tać zrealizowane; dlatego też należy 
zaangażowanej młodzieży s tale uświadamiać, jakie konkretne oddziaływanie 
mają, wzgl. mogą mieć, procesy uczes tnic twa;

 • partycypację młodzieży rozumie się jako proces negocjacyjny, w ramach którego 
młodzież jako grupa prezentować będzie swoje pomysły w drodze współpracy, 
konkurencji i ewentualnie w opozycji do innych społecznych działaczy; proces 
ten będzie kształtowany poprzez układy sił, prawne warunki ramowe, regulacje 
procesowe i różnorodne interesy;

 • uczes tnicy projektu nie zos tają wybrani przypadkowo, lecz zgłaszają się z własnej 
inicjatywy i dobrowolnie.

Jeśli dla rozwiązania jakiegoś problemu potrzebna jes t rada eksperta, zazwyczaj nikt nie 
wpada na pomysł, by zapytać o zdanie młodzież. Nies tety właśnie tak w dużym s topniu 
wygląda rzeczywis tość. Szczególnie, jeśli chodzi o tematy polityczne. Prezentowany tutaj 
projekt młodzieżowy zakłada jednak inną koncepcję. Umożliwia młodzieży zos tanie 
ekspertami od konkretnego tematu dotyczącego ich samych - w drodze poszukiwania 
informacji, dokumentowania ich i przeds tawiania na ich temat swojej oceny oraz propo-
zycji zmian. Młodzi ludzie mogą w ten sposób, dzięki swojej wiedzy i kompetencjom, 
zabrać głos. S twarzają jak najlepsze warunki, by wnieść swój aktywny wkład w polityczne 
procesy planowania i podejmowania decyzji, także na płaszczyźnie transgranicznej, 
wzgl. europejskiej (tak: Jugend für Europa 2010). Odrzańska Rada Młodzieży jes t także 
- podobnie jak już różnorako praktykowana i publikowana symulacja polityki komu-
nalnej (tak: Friedrich Ebert S tiftung 2007) - metodą aktywnego poznawania s truktur 
i sposobów wdrażania politycznych procesów podejmowania decyzji.
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Za pomocą Odrzańskiej Rady Młodzieży pragnie się s tworzyć możliwość:

 • przekazania młodzieży tematycznie ważnej wiedzy fachowej o komunalno-
-politycznych i transgranicznych s trukturach i procedurach, perspektywach 
i problemach związanych m.in. ze zmianami demograficznymi;

 • wzmocnienia u młodzieży, w drodze przygotowywania ekspertyz MORO, zdol-
ności do podejmowania decyzji i demokratycznych działań oraz umiejętności 
komunikacyjnych;

 • aktywowania i wspierania bezpośredniego kontaktu pomiędzy adminis tracją 
komunalną, wzgl. polityką a młodzieżą;

 • wspierania przyjaznych dla obywateli, innowacyjnych i przyjaznych dla młodzieży 
rozwiązań w przypadku komunalno-politycznych, transgranicznych problemów 
dotyczących zabezpieczania warunków bytowych;

 • pokazania, że młodzież potrafi ze swojej s trony w kons truktywny sposób wnieść 
ugruntowaną wiedzę i propozycje w polityczne procesy podejmowania decyzji.

3. Przebieg

Odrzańską Radę Młodzieży rozplanowano łącznie na pięć oficjalnych trzydniowych spotkań. 
Dodatkowo, wzgl. w ramach tych spotkań miały być również organizowane wycieczki/spot-
kania z innymi młodzieżowymi projektami partycypacyjnymi w polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym. Z niemieckiej s trony mogliśmy pozyskać jako uczes tników uczennice i ucz-
niów z niemieckiej szkoły średniej Gymnasium Seelower Höhen, z czego jedynie jeden uczes tnik 
tej szkoły brał udział w poprzedniej edycji projektu Nadodrzańskiej Rady Młodzieży. Pozos tali 
nie kontynuowali udziału w projekcie ze względu na przygotowania do matury/rozpoczęcie 
s tudiów. W celu pozyskania uczes tników obaj prowadzący pojechali do szkoły i zaprezen-
towali niniejszy projekt podczas zajęć lekcyjnych. Działanie to okazało się skuteczne, gdyż 
w przypadku szkół w Łęgach Odrzańskich zazwyczaj trudnym okazuje się polega-
nie wyłącznie na odpowiedzialnych, wzgl. zaangażowanych nauczycielkach i na-
uczycielach. Po polskiej s tronie mogliśmy liczyć na pomoc nauczycieli oraz byłych 
członków Nadodrzańskiej Rady Młodzieży. Do udziału w projekcie zaproszono dwie 
szkoły: Publiczne Gimnazjum w Boleszkowicach oraz Zespół Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curiew w Kos trzynie. Udział w projekcie był dobrowolny. Tylko te uczennice 
i ci uczniowie, którzy mieli ochotę na partycypację, zgłosili się do udziału w projekcie 
u swojej nauczycielki lub nauczyciela albo w Zamku Trebnitz. Wiek młodych radnych 
oscylował między 14 a 18 rokiem życia. 
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3.1 Zmiany demografi czne (wydarzenie inauguracyjne)

W ramach pierwszego spotkania Polsko-Niemieckiej Odrzańskiej Rady Młodzieży 
w dniu 15 października 2012 r. w Zamku Trebnitz odbyła się rozmowa z panem 
Thomasem Drewingiem (koordynatorem projektu MORO dla mias ta Seelow) oraz 
panem Hansem-Jürgenem Hempelem (z berlińskiego biura planowania przes trzen-
nego S tadtplanungsbüro PFE), której celem było przekazanie uczes tnikom pods ta-
wowych informacji dotyczących problematyki zmian demograficznych w regionie. 
Obaj eksperci na początku przeds tawili i wyjaśnili wyniki prognoz demograficznych 
dla Łęgów Odrzańskich na okres do 2030 r. Można z nich było wyczytać nas tępu-
jące informacje: Liczba ludności będzie w przyszłości dalej dramatycznie spadać. 
Do dramatycznego spadku dojdzie szczególnie w przypadku wskaźnika urodzeń. 
Zjawisko to znacząco wpłynie przede wszys tkim na infras trukturę szkolną. I tak 
spośród obecnie is tniejących ośmiu szkół pods tawowych do 2030 r. tylko cztery będą 
w s tanie wykazać się wymaganą liczbą 90 uczniów. Tutaj - jak również w przypadku 
innych szkół średnich I i II s topnia (szkoły średnie i gimnazjum w Seelow) - będzie 
trzeba zas tanowić się nad możliwymi połączeniami oraz opracowaniem koncepcji 
zajęć ponadrocznikowych. Zaproszeni referenci przeds tawili nas tępnie (na pods tawie 
informacji uzyskanych w drodze ankiety) obecne trendy dotyczące emigracji - głównie 
- młodych kobiet: im dłuższy jes t ich proces kształcenia, tym mniejsza jes t szansa, 
że po zdobyciu kwalifikacji wrócą do Łęgów Odrzańskich. Powód: is tnieje za mało 
miejsc odbywania praktyk dla wykształconych młodych dorosłych, w których mogliby 
oni zdobyć doświadczenie i zawód, i os tatecznie także zbyt mało ofert pracy dla osób 
wykształconych. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że wielu z nich chce wyprowadzić 
się „tylko” do Berlina, is tnieje duża szansa, że zdecydują się wrócić. 

Podczas późniejszej dyskusji młodzież wyraziła swoje uwagi i zadała pytania dotyczące 
szkół, zdobywania wykształcenia i polityki rodzinnej. Jednak to przede wszys tkim 
pytanie o możliwości spędzania przez młodzież w regionie czasu wolnego wzbudziło 
najwięcej emocji. Młodzież poddała krytyce fakt, iż wprawdzie w s tatys tykach poja-
wiają się wszys tkie is tniejące w regionie kluby młodzieżowe, jednak nigdy nie podaje 
się danych dotyczących jakości tych placówek. W kontekście klubu młodzieżowego 
w Neuhardenbergu młodzież przykładowo zauważyła, że nawet uczennice i uczniowie 
z tej miejscowości nie znają tego miejsca. Podobnie sytuacja przeds tawia się w innych 
gminach w Łęgach Odrzańskich. W wielu miejscowościach is tnieją wprawdzie kluby 
młodzieżowe, jednak ich oferta i jej jakość częs to nie są przyjazne młodzieży. 

Na pytanie, czy w projekcie MORO chodzi bardziej o zarządzanie is tniejącymi brakami, 
czy o sformułowanie politycznych s trategii podejmowania działań przeciwdziałających 
tym negatywnym tendencjom, pan Hempel z biura projektowego odpowiedział, że 
„nie s tanowi to is toty zadań projektu”. Projekt MORO dotyczy wyłącznie „zabezpie-
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czenia warunków bytowych w procesie prognozowanych zmian demograficznych”. 
Dlatego do tej pory nie dokonano też jakościowej ewaluacji klubów młodzieżowych, 
gdyż nie należy to do us tawowych zadań związanych z zabezpieczaniem warunków 
bytowych, dodał pan Thomas Drewing. 

Wniosek nasuwający się po pierwszym spotkaniu: „Odrzańska Rada Młodzieży będzie 
miała co robić”. Młodzież mianowicie chce, aby nie ograniczano się wyłącznie do 
zarządzania brakami, ale by politycy opracowali s trategie i pomysły w celu uatrak-
cyjnienia regionu dla wszys tkich pokoleń. Dlatego też Odrzańska Rada Młodzie 
żyzadecydowała, że w ramach projektu najpierw zajmie się tematem jakościowej 
ewaluacji pracy z młodzieżą i faktycznych możliwości spędzania czasu wolnego, 
rozszerzając tym samym zakres oraz pogłębiając pod kątem merytorycznym proces 
MORO. W ramach kolejnego kroku, podczas targów edukacji zawodowej w Seelow, 
chcieliśmy porozmawiać z młodzieżą z regionu i dowiedzieć się, jak ona pos trzega 
zmiany demograficzne w swoim środowisku i w jaki sposób dopasowuje do nich swoją 
własną s trategię zdobywania wykształcenia. Podczas nas tępnego spotkania w dniu 
16 lis topada 2012 r. młodzież chciała nakręcić krótki videoclip, by za jego pomocą 
zobrazować skutki zmian demograficznych dla młodzieży w Łęgach Odrzańskich. 

3.2 Targi edukacji zawodowej w Seelow

W dniu 2 lis topada w Zespole Szkół Średnich w Seelow (Seelower Obers tufenzentrum) 
odbyły się targi edukacji zawodowej, podczas których przeprowadziliśmy ankiety 
na temat życia i pracy młodzieży w regionie nadodrzańskim. Uczennice i uczniowie 
różnych szkół wypełnili prawie 50 ankiet. Ankieta ta była podzielona na cztery części 
tematyczne: mała ojczyzna, polityka, zmiany demograficzne, wykształcenie. Udało 
nam się zdobyć nas tępujące wyniki s tatys tyczne: 

Prawie wszyscy ankietowani czują się mocno związani ze swoją małą ojczyzną. Jako 
pozytywne jej elementy wymieniano głównie: przyrodę, spokój i is tniejące przyjaźnie. 
Negatywnie oceniono możliwości spędzania czasu wolnego, sytuację na rynku pracy, 
jak również brak wys tarczającej ilości połączeń komunikacji lokalnej.

Na pytanie, czy ankietowani wierzą, że mają wpływ na decyzje polityczne, sześć 
osób odpowiedziało „tak”, za to 32 „nie” (podawane liczby dają w każdym przypadku 
inny wynik, gdyż wielu nas tolatków nie wypełniło ankiety w całości lub nie mogło 
się os tatecznie zdecydować). „Czy młodzież powinna mieć więcej do powiedzenia”, 
na to pytanie dziewięć osób odpowiedziało, że „nie”, ale 28, że „tak”. Pytanie, co 
dla każdego osobiście oznacza polityka, wywołało najróżniejsze reakcje. Oto kilka 
podsumowujących wypowiedzi: „coś zdziałać, mowa jes t srebrem, a milczenie złotem 
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- ale czy mówienie aż tyle daje?; móc współdecydować; gdzie sam decyduję; dla mnie 
jes t czymś dla dorosłych; czymś bardzo ważnym; coś, co ma mój kraj; współdecy-
dowanie; ci, co się nami ludźmi zajmują i których interesuje nasz wybór; zos tajemy 
przegłosowani; troszczyć się o dobro ludzi; to co robi burmis trz i itp.; Angela Merkel; 
Barack Obama; gdzie się dużo mówi, ale nic nie robi; poważne decyzje dotyczące 
Niemiec; podejmowanie decyzji.” 21 nas tolatków nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

W odniesieniu do zagadnienia „zmian demograficznych” 37 nas tolatków podało, że 
coraz więcej młodzieży opuszcza Łęgi Odrzańskie, 22 odczuwa te zmiany w swoim 
bezpośrednim otoczeniu, ale tylko dziesięciu wierzy, że polityka s tara się temu jakoś 
przeciwdziałać. 

Odpowiedzi w obszarze „wykształcenia” również prezentowały się bardzo ambiwa-
lentnie: 20 nas tolatków podało, że chce zdobyć wykształcenie/zawód w regionie, 
20 natomias t gdzie indziej; 19 młodych ludzi widzi swoją przyszłość zawodową 
i rodzinną w Łęgach Odrzańskich, podczas gdy 17 nie. Sześciu ankietowanych może 
sobie wyobrazić zdobywanie zawodu w Polsce, 39 nies tety nie.

Co do wyników powyższych ankiet należy zwrócić uwagę na fakt, że targi edukacji 
zawodowej w Seelow nie s tanowią wydarzenia, na które przyjeżdżają uczniowie 

Pełna koncentracji atmosfera pracy i produktywna współpraca.
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niemieckich gimnazjów, a głównie uczennice i uczniowie z niemieckich szkół 
wspólnotowych lub wspierających/specjalnych. Dlatego należy zrelatywizować wy-
soką liczbę wypowiedzi dotyczącą zamiaru podjęcia praktyk w regionie. Oficjalne 
s tatys tyki MORO podają tutaj dużo niższe wartości. Ogólnie rzecz ujmując można 
było zaobserwować wyraźnie negatywne, wzgl. zdys tansowane nas tawienie ankie-
towanych, co do ich szans na przyszłość w regionie. (Polska młodzież nie zos tała do 
tej pory przebadana pod tym kątem.)

3.3 Praca z młodzieżą w regionie Odry (drugie spotkanie)

Przy okazji naszego drugiego oficjalnego spotkania w lis topadzie 2012 r. 
w programie mieliśmy odwiedziny w organizacji Kinderring Neuhardenberg 
w Alt Zeschdorf. Tam na miejscu chcieliśmy się dowiedzieć, jakimi jakościowymi 
i ilościowymi parametrami mogą poszczycić się podmioty pracujące z młodzieżą 
w regionie Odry. 

W ramach wys tawy zaprezentowano nam działania podmiotów zrzeszonych 
w Kinderring działających na rzecz dzieci i młodzieży w gminach Neuhardenberg, 
Golzow i Lebus. Podczas tego popołudnia poprosiliśmy współpracowników klubów 
młodzieżowych o wypełnienie ankiet.

Zes tawienie wyników pracy wszys tkich klubów młodzieżowych regionu w budynku 
urzędu gminy Alt Zeschdorf było bardzo barwne, różnorodne i o jakości przemawiającej 
do odbiorcy, np. tematyka europejska i kraje europejskie, projekty his toryczne (NRD), 
filmy autorskie, kreatywne prace twórcze (figury à la Picasso), teatr, taniec. Dzieci 
aktywnie biorące udział w tym przedsięwzięciu były w wieku od około dwóch do 14 
lat, s tarszej młodzieży nie było. Zakłada się, że korzys ta ona z propozycji swobod-
niejszego spędzania czasu wolnego albo uprawia sport. Ciekawym było przekonać się, 
że faktycznie is tnieją liczne kluby dziecięce, które są regularnie i codziennie otwarte. 
Kluby te organizują ferie lub czas wolny dla dzieci samodzielnie lub pod patronatem 
organizacji Kinderring Neuhardenberg. Częściowo realizowane są też inicjatywy 
polsko-niemieckie. Przy czym kluby te życzyłyby sobie dalszej współpracy tego 
typu. Sformułowano także konkretne życzenia: więcej wsparcia ze s trony rodziców, 
gry, CD, DVD, dos tęp do Internetu, duże gry planszowe, s tali pracownicy, więcej 
projektów edukacyjnych. Na pods tawie naszej ankiety nie jes teśmy nies tety w s tanie 
powiedzieć, na ile skuteczne są działania PR podejmowane przez tę organizację. 
Jednakże wydaje się, że informacje znajdujące się na s tronie internetowej nie należą 
do najaktualniejszych: brak na niej na przykład informacji o obecnie odbywającej się 
serii wys taw. Gdybyśmy nie wykonali bezpośredniego telefonu do Neuhardenberga, 
nie dowiedzielibyśmy się niczego o tej akcji. Wychodzi jednak na to, że us tna agitacja 
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dobrze tutaj działa - sala w Alt Zeschdorf była pełna. Zauważalny wydaje się jednak 
znaczący brak propozycji dla s tarszej młodzieży.

3.4 Spotkanie z burmis trzami w Kos trzynie (trzecie spotkanie)

Trzecie oficjalne spotkanie odbyło się na początku marca 2013 r. i s tało pod znakiem 
dialogu z lokalnymi politykami w Kos trzynie. Na spotkanie zaproszono burmis trza 
mias ta Seelow (Jörga Schrödera) i Kos trzyna (Andrzeja Kunta), s taros tę gorzowskiego 
(Grzegorza Tomczaka), wójta gminy Boleszkowice (Jana Krzywickiego), jak również 
Kathrin Siegel z biura projektu MORO regionu Oderland. Obecni byli również dwaj 
radni Kos trzyńskiej Młodzieżowej Rady Mias ta.

Po krótkim przeds tawieniu się obecnych osób młodzież dyskutowała z politykami 
i ekspertami ds. adminis tracji na takie tematy jak opieka zdrowotna, szkoła czy polityka. 
Nas tępnie utworzono cztery grupy robocze zajmujące się nas tępującymi tematami: 
„partycypacja młodzieży” (Jan Krzywicki), „problematyka sys temu zdrowia” (Kathrin 
Siegel), „perspektywy pracy” (Jörg Schröder) oraz „sys tem szkolnic twa/profile szkół” 
(Grzegorz Tomczak). Młodzieży udało się wypracować wiele ciekawych rezultatów, 
„które wcale nie były tak dalekie od rzeczywis tości”, zauważył Jörg Schröder.

Grupa zajmująca się tematyką partycypacji młodzieży zaproponowała, by każda rada 
mias ta składała się w 30% z nas tolatków - w Polsce oznaczałoby to do 4 radnych. 
Radni ci mieliby za zadanie przekonująco reprezentować swoje poglądy, propozycje 
i cele, poszukać źródeł finansowania i na własną odpowiedzialność je zrealizować. 
Uczes tnicy byli zgodni, co do tego, że młodzież powinna zos tać przygotowana 
do takich posiedzeń rady. Podczas jednego z przyszłych spotkań Odrzańska Rady 
Młodzieży ma uczes tniczyć w takim posiedzeniu oraz ma wziąć udział w symulacji 
polityki komunalnej.

Grupa Kathrin Siegel zajmująca się tematyką zdrowia na wsi s twierdziła, że coraz 
trudniej jes t znaleźć lekarza. Dlatego opracowała pomysł „Sios try Agnieszki”, w ra-
mach którego mobilna pielęgniarka mogłaby wesprzeć lekarzy w regionie - oczywiście 
należy tutaj jeszcze wyjaśnić kwes tię kosztów.

Jörg Schröder i grupa zajmująca się miejscami pracy była pewna, że za pomocą 
polsko-niemieckich specjalnych s tref ekonomicznych można by s tworzyć wiele 
nowych miejsc pracy dla ludzi o wysokich, bądź nies tandardowych kwalifikacjach. 
Poza tym trzeba zadbać o zmniejszenie ilości biurokracji w przypadku zakładania 
i prowadzenia transgranicznych działalności gospodarczych oraz o to, by zaintereso-
wani przedsiębiorcy mogli zasięgnąć porad w tak zwanych „centrach kompetencji”. 
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Poza tym takie dziedziny, jak: edukacja, medycyna, opieka nad osobami s tarszymi 
oraz adminis tracja i transport powinny podlegać szczególnemu wsparciu w celu 
tworzenia nowych miejsc pracy.

Grupa zajmującej się sys temem szkolnic twa, którą wspierał Grzegorz Tomczak, była 
od razu zgodna, co do jednego punktu: równe prawa do edukacji! Zażądali od władz 
(wojewódzkich/kraju związkowego) opracowania sys temu s typendialnego dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. Poza tym dla grupy tej szczególnie 
is totne było intensywne wspieranie kreatywności. Tutaj szczególnie firmy uczniowskie 
zasługują na wsparcie. Poza tym w danej szkole powinno się także dopasować program 
nauczania do wymagań rynkowych, co znowuż trzeba by zasugerować odpowiednim 
organom decyzyjnym. Należałoby także zadbać o indywidualny rozwój każdej jednos t-
ki. Warunkiem osiągnięcia takiego s tanu są dobrze wykształceni nauczyciele, którzy 
rozumieją i realizują potrzeby uczniów. Dodatkowo uczennice i uczniowie powinni za 
pomocą parlamentu uczniowskiego mieć możliwość wywierania wpływu na niektóre 
tematy, przy czym także tutaj decydującą rolę odgrywa otwartość i wsparcie ze s trony 
nauczycieli. Podsumowującym pomysłem tej grupy była organizacja konferencji dla 
uczennic i uczniów oraz nauczycieli i dyrekcji, by móc wspólnie debatować o prawie 
do głosu dla uczennic i uczniów.

Nas tępnie po powrocie do Zamku Trebnitz dokonaliśmy podsumowania oraz ewa-
luacji dyskusji w Kos trzynie i rozszerzyliśmy nasze rozważania o tematy związane 
z partycypacją młodzieży oraz szkołą:

 • za pomocą przyjaznych dla młodzieży i prowokacyjnych reklam można by zmo-
tywować młodzież do dobrowolnego udzielania się na rzecz różnych organizacji 
lub projektów;

 • można owocnie wzbudzić zainteresowanie młodzieży zwracając się bezpośrednio 
do danej grupy docelowej i s tosując skuteczny PR lub s tarając się w różnych pla-
cówkach po obu s tronach Odry skutecznie werbować konkretne grupy docelowe 
uczes tników;

 • wpadliśmy na pomysł, by wprowadzić do szkół ewentualnie dobrowolny przedmiot 
pod nazwą „społeczne zaangażowanie”, za który również otrzymywałoby się oceny; 
idealny sys tem punktowy przeds tawiałby się w nas tępujący sposób: im bardziej 
udzielamy się społecznie, tym więcej punktów dos tajemy i tym lepsze są nasze 
oceny z tego przedmiotu; dzięki temu przedmiotowi można by poprawić swoją 
średnią i jednocześnie zasłużyć sobie na uznanie w społeczeńs twie;

 • poza tym pomyśleliśmy, że na wieś powinny znów wrócić szkoły pods tawowe, 



59

w których wszys tkie klasy, od 1 do 6, zos tałyby połączone i miały wspólnie lekcje; 
w ten sposób chcielibyśmy doprowadzić do tego, by uczennice i uczniowie lepiej 
identyfikowali się ze swoją miejscowością rodzinną i by dobrze czuli się w swoim 
środowisku.

3.5 Katalog konkretnych żądań (czwarte spotkanie)

Podczas swojego czwartego spotkania w czerwcu 2013 r., w nawiązaniu do opraco-
wanych wspólnie z politykami regionu konkretnych żądań i propozycji rozwiązań dla 
problemów demograficznych w regionie, Odrzańska Rada Młodzieży wypracowała 
swois ty katalog żądań obejmujący 22 punkty, w którym to podsumowała i doprecy-
zowała swoje s tanowisko wobec tematów projektu MORO.

 Partycypacja
1. Żądamy prawa głosu dla młodzieży w polityce!
2. Żądamy, by pytano młodzież o jej zdanie przy podejmowaniu decyzji, które ją 

dotyczą!
3. Żądamy praw wyborczych od 16 roku życia - po obu s tronach Odry!

 Polsko-niemiecka współpraca
4. Żądamy większej liczby polsko-niemieckich kooperacji! 
5. Żądamy większej liczby polsko-niemieckich kooperacji w polityce regionalnej!

 Szkoła
6. Żądamy szkoły pods tawowej w każdej gminie!
7. Żądamy więcej kreatywności w szkole - więcej praktyki mniej teorii! 
8. Żądamy indywidualnych zajęć, w centrum zainteresowania których znajdą się 

mocne s trony uczennic i uczniów!
9. Żądamy szkoły, która nie będzie kształcić przyszłych pracowników, a pracodaw-

ców!

 Zdrowie
10. Żądamy większej liczby ośrodków zdrowia i lepszego dos tępu do opieki zdro-

wotnej na obszarach wiejskich!
11. Żądamy dobrze wykształconego personelu medycznego!
12. Żądamy krótkiego czasu oczekiwania w ośrodkach zdrowia i szpitalach!
13. Żądamy zwolnienia z kosztów zakupu leków dla młodzieży, osób s tarszych 

i potrzebujących!
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 Mobilność
14. Żądamy lepszej infras truktury i poprawy mobilności na obszarach wiejskich!
15. Żądamy lepiej rozbudowanej siatki połączeń w ramach osobowego transportu 

miejskiego!
16. Chcemy autobusu na telefon w regionie nadodrzańskim!

 Praca / Wykształcenie
17. Chcemy lepszych perspektyw na przyszłość!
18. Żądamy szansy na znalezienie pracy!
19. Żądamy mniejszej ilości biurokracji dla młodych przedsiębiorców!
20. Żądamy lepszych szans na rozpoczęcie pracy dla absolwentów!
21. Żądamy zwolnień podatkowych dla młodych pracowników i przedsiębiorców!
22. Żądamy mniejszej ilości biurokracji dla polsko-niemieckich przedsiębiorców!

3.6 Wręczenie nagrody miesiąca dla najlepszego projektu o tematyce 

 demografi cznej w Kraju Związkowym Brandenburgii (czerwiec 2013 r.)

Podczas formułowania powyższych pos tulatów uczes tnikom Odrzańskiej Rady 
Młodzieży nie chodziło o to, by szczegółowo wyliczyć wszys tkie pomysły zebrane 
w czterech kos trzyńskich grupach roboczych. Zależało im bardziej na tym, by 
sformułować szereg nadrzędnych żądań, raczej zasadniczej natury. I właśnie tego 

Odlecieć czy lepiej pozos tać na ziemi. Zaangażowani członkowie Odrzańskiej Rady Młodzieży.
(źródło: Bartosz Boniecki)
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dotyczył zarzut skierowany pod naszym adresem podczas wręczania nam nagrody 
„Najlepszy projekt demograficzny miesiąca” przez Sekretarza Kancelarii Pańs twa 
Kraju Związkowego Brandenburgii, pana Albrechta Gerbera. Podczas publicznej 
dyskusji w czerwcu 2013 r. w Zamku Trebnitz chwalił on wpierw całokształt pracy 
Odrzańskiej Rady Młodzieży, nas tępnie jednak skrytykował katalog naszych żądań, 
jako zbyt szeroki oraz zbyt ogólny. Poza tym odrzuciłby jedno z zawartych w nim 
żądań, a mianowicie żądanie kształcenia pracodawców, a nie pracowników. Jako że 
ponad 90 procent czynnych zawodowo osób w regionie, to pracobiorcy, nie można 
zatem zaniedbywać ich życzeń i wymagań względem edukacji, argumentował Albert 
Gerber. Na uroczys tości tej nie prowadzono zatem żadnych „słodkich dyskusji”, co 
też zos tało przez wszys tkich bardzo radośnie przyjęte.

Młodzież nie pozos tawiła jednak tej krytyki bez odpowiedzi. Zareagowała i broniła 
swojego s tanowiska: „Katalog ten, póki co s tanowi jedynie wprowadzenie do tego 
kompleksowego tematu, musi zatem miejscami brzmieć zasadniczo, wzgl. ogólnie.” 
Poza tym wytyczne wynikające z projektu MORO są na tyle różnorodne, że mło-
dzież chciała zająć się wszys tkimi tematami. W żądaniach tych do głosu dochodziły 
ogólne nas tawienia oraz obawy młodzieży, jak również nadzieje i oczekiwania oraz 
wskazówki, by pracować bardziej praktycznie, np. zakładając firmy uczniowskie, 
proponując praktyki zawodowe, by tym samym pozwolić uczniom doświadczyć 
prawdziwej gospodarczej rzeczywis tości. W sytuacji wyższego bezrobocia, droga do 
własnej działalności byłaby bowiem jedyną szansą, by nie być zależnym od świadczeń 
pańs twowych.

3.7 Spotkanie podsumowujące w Saksonii

W terminie od 19 do 21 października odbyło się spotkanie podsumowujące projekt 
Odrzańskiej Rady Młodzieży. W tym celu udaliśmy się do Saksonii, do kolejnego 
polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, by tam na miejscu poznać inne trans-
graniczne projekty oraz inicjatywy młodzieżowe. W europejskim mieście Görlitz/
Zgorzelec spotkaliśmy się z przeds tawicielami s towarzyszeń „Second attempt” oraz 
„Interclub Femina”. Zasięgnęliśmy informacji o fes tiwalu kulturalnym „Fokus” oraz 
o przeprowadzanej obecnie wśród młodzieży tego mias ta ankiecie na temat wspólnej 
przyszłości po jednej i drugiej s tronie Nysy. Równocześnie przeds tawiciele dwóch 
lokalnych parlamentów młodzieży spotkali się na ich pierwszym wspólnym posie-
dzeniu. Jes teśmy bardzo ciekawi rezultatów ich pracy. Także miejsce, w którym się 
zebraliśmy, s tanowiło swois tą inspirację, a był nim dom kultury w Zgorzelcu. To 
tutaj podpisano Układ Zgorzelski, na mocy którego NRD już w 1950 roku uznała 
wschodnią granicę z Polską.
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Nas tępnego dnia spotkaliśmy się z Markusem Güttlerem ze S towarzyszenia „Turmvilla” 
z Bad Muskau. Tutaj również chodziło o polsko-niemiecką kooperację młodzieży 
w Saksonii, a także o skutki zmian demograficznych dla pracy z młodzieżą. Wszys tkie 
kontakty, które udało nam się nawiązać w przeciągu tych dwóch dni, będziemy mogli 
dobrze spożytkować przy okazji przyszłych projektów i przedsięwzięć Odrzańskiej 
Rady Młodzieży. Os tatni dzień projektu spędziliśmy znów w Brandenburgii, a mia-
nowicie w Tropical Island - miejscu, które wręcz zachęca do krytycznego zmierzenia 
się z dużymi inwes tycjami. Zmian demograficznych w hali tej „tropikalnej wyspy” 
nie byliśmy jednak w s tanie odczuć, wręcz przeciwnie. 

Inspirującym było spojrzeć poza czubek nosa własnego regionu przygranicznego 
i na polsko-niemieckie mias to graniczne Görlitz/Zgorzelec oraz inicjatywy s towarzy-
szenia „Second Attempt”, jak również polskiego s towarzyszenia „Interclub Femina”. 
Te rozmowy zmotywowały nas do tego, aby raz jeszcze usiąść i na zakończenie spre-
cyzować nasze trebnickie tezy. Przy czym na pierwszym planie znalazło się życzenie 
zwiększenia udziału elementów praktacznych i zawodowych w edukacji, pozaszkolna 
praca projektowa oraz lekcje języka niemieckiego, wzgl. polskiego. Poza tym poja-
wiły się konkretne propozycje dla zwiększenia liczby polsko-niemieckich projektów 
młodzieżowych, np. warsztaty kreatywności czy wspólne zawody na deskorolkach 
i BMX-ie oraz broszurki o możliwościach spędzania czasu wolnego dla młodzieży.

3.8 Przyszłe przedsięwzięcia

Wszyscy zaangażowani włącznie z lokalnymi politykami dyskutują obecnie nad moż-
liwością kontynuowania niniejszego projektu po roku 2013, gdyż wraz z zakończeniem 
projektu MORO, odpadnie nam nasz polityczny partner kontaktowy.

Czy uda się us tanowić długoterminowe s truktury uczes tnic twa dla młodzieży, jako 
s tałego elementu krajobrazu po obu s tronach Odry, to aktualny temat politycznych 
konsultacji. Po przyznaniu nagrody przez Kraj Związkowy Brandenburgii regionalni 
decydenci przejęli inicjatywę w celu urzeczywis tnienia długofalowego finansowania dla 
tego projektu. Proces ten jeszcze się nie zakończył. Oczywis tym jes t, że Zamek Trebnitz 
będzie nadal realizować kolejne edycje niniejszego projektu pod nazwą „Nadodrzańska 
Rada Młodzieży”, które to częściowo będą poruszać także inne zagadnienia kluczo-
we. W 2014 roku będzie to przykładowo włączenie is totnych dla młodzieży tematów 
w wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja.

Po tym projekcie wciąż pozos tają otwarte „place budowy”, które pojawiły się jeszcze 
w trakcie projektu. Młodzież ma m.in. wziąć udział w posiedzeniu parlamentu komu-
nalnego oraz przedsięwziąć symulację prawdziwego posiedzenia w celu przygotowaniu 
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konkretnego wniosku o utworzenie Rady Młodzieży w mieście Seelow. Poza tym 
chcieliśmy podjąć się organizacji konferencji dla dyrektorów szkół w celu wzmocnienia 
polsko-niemieckich kooperacji w obszarze edukacji oraz w celu poprawy efektywności 
partycypacji uczennic i uczniów w ich lokalnych środowiskach, podobnej do konferencji 
z politykami w Kos trzynie. Niezrealizowaną pozos taje jeszcze jakościowa ewaluacja 
klubów młodzieżowych w regionie nadodrzańskim, jak również planowane przedsię-
wzięcia po polskiej s tronie (ankiety dla młodzieży dot. klubów młodzieżowych). Wraz 
z zakończeniem konkursu MORO, temat zmian demograficznych w regionie również 
nie zos tanie zamknięty, a zyska dalsze polityczne znaczenie dla regionu nadodrzańskie-
go. Otwartą kwes tią pozos taje także polityczne wdrożenie wypracowanych propozycji, 
w ramach których młodzież powinna się dalej angażować.

4. Refl eksja ze zdobytych doświadczeń

Sekretarz Kancelarii Pańs twa podczas wręczania nagrody powiedział: „Potrzebujemy 
kreatywności oraz świeżych i częs to niekonwencjonalnych pomysłów młodych ludzi, 
szczególnie, jeśli chodzi o zmiany demograficzne i idące z nimi w parze przemiany. 
Młodzież musi mieć możliwość współdecydowania, chodzi przecież i o jej interesy. 
Odrzańska Rada Młodzieży pokazuje modelowo, jak takie uczes tnic two może wy-
glądać. Takie zaangażowanie wzmacnia przywiązanie do małej ojczyzny, a każdy 
kto czuje się dobrze w swoim regionie, planuje w nim swoją przyszłość. Szczególnie 
ważny jes t również transgraniczny aspekt pracy tej Rady, gdyż wyzwania po jednej 
i drugiej s tronie Odry są podobne. Wzajemne poznawanie się i realizacja wspólnych 
projektów przyczynia się do zras tania się regionów naszych obu krajów oraz do re-
dukcji uprzedzeń.“ 

Młodzi uczes tnicy Odrzańskiej Rady Młodzieży kwes tię tę pos trzegają w podobny 
sposób. Marten Reim (16) z Seelow: „Z pomocą tego projektu pragniemy budować 
s tosunki polsko-niemieckie. Wzajemnie sugerujemy propozycje dotyczące tego, co 
można by poprawić w naszym regionie, aby nasze mias ta i wsie również w przyszłości 
pozos tały atrakcyjne i dawały nam perspektywy. Musi się tutaj wys tarczająco dużo 
dziać, by i młodzież czuła się dobrze”. Laura Schabbert (16, również z Seelow) do-
daje: „Demokracja oznacza dla mnie to, że każde zdanie się liczy i musi być brane 
na poważnie. Projekt ten dał mi naprawdę dużo. Poczyniłam spore pos tępy. Nie 
ma pros tych odpowiedzi, wszys tko jes t ze sobą powiązane. Skorzys tałam z rozmów 
z politykami z Polski i Niemiec.“ 

W księdze pamiątkowej pt. „Wir reden mit - Zabieramy głos!”, która pows tała 
w przededniu wręczenia wyróżnienia dla najlepszego projektu demograficznego 
miesiąca Kraju Związkowego Brandenburgii, uczes tnicy próbowali opisać drogę, 
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którą krocząc, krok po kroku przybliżali się do kompleksowego tematu, jakim są 
zmiany demograficzne. Jak zdobywali informacje, jak wiercili dziury w brzuchach 
politykom z Niemiec i Polski oraz jak wypracowane wyniki projektu zawarli 
w s tworzonym przez siebie filmie; jak z intensywnych dyskusji pows tają konkretne 
pomysły i dające się wdrożyć w życie wizje - wszys tko to zos tało udokumentowane 
w tej książce. 

Podczas wszys tkich inicjatyw podejmowanych przez Odrzańską Radę Młodzieży 
jedno s tało się jasne: utrwalił się optymis tyczny nas trój współpracy i wzras tającego 
zrozumienia ponad granicami. Zamek Trebnitz i tutejszy region mogą zatem na 
takim fundamencie budować kolejne przedsięwzięcia. Bez konieczności niwe-
lowania kulturowych i regionalnych różnic, u polskiej i niemieckiej młodzieży 
wzras ta zrozumienie, że po obu s tronach Odry ludzie mają podobne potrzeby. 
Dos trzegają, że zrównoważone i długofalowe s trategie rozwiązywania problemów 
funkcjonują tylko wtedy, gdy włączy się w ich realizację zarówno wschodni, jak 
i zachodni region Odry. S tanowiska oraz opinie młodzieży s tają się zatem decy-
dującym czynnikiem dla procesu podejmowania decyzji politycznych, które już 
dziś decydują o dniu codziennym w Europie i tym samym wytyczają kierunki 
działania na przyszłość.

Wyróżnienie ze s trony Kraju Związkowego Brandenburgii jes t dużą zachętą, 
aby dalej kroczyć wyznaczoną ścieżką i aby dalej wspierać młodzież na ich 
transgranicznej drodze oraz by żądać, by w ich ręce przekazywano coraz więcej 
odpowiedzialności. 

A skoro już mowa o odpowiedzialności: na ile udało się faktycznie w ramach niniej-
szego projektu urzeczywis tnić partycypację młodzieży? W tym momencie nie można 
wprawdzie jeszcze os tatecznie ocenić, jaki wpływ miał ów projekt, ale można wskazać 
jednoznaczne tendencje, które s tają się wyraźne już teraz jeszcze w trakcie projektu: 
Odrzańska Rada Młodzieży przyczyniła się do:

 • sformułowania i uwzględnienia potrzeb młodzieży w ramach doradztwa i działań 
na rzecz zwalczania skutków zmian demograficznych w regionie;

 • równouprawnionego uczes tnic twa polskich uczennic i uczniów w ramach wła-
ściwie dotyczącego tylko Niemiec projektu (MORO - konkurs rozpisany przez 
Federalne Minis ters two Transportu);

 • możliwości nawiązania kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi politykami 
lokalnymi; 
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 • możliwości włączenia dalszych licznych nas tolatków w działania doradcze w drodze 
przeprowadzenia z nimi ankiet i rozmów (m.in. z Radą Młodzieży z Kos trzyna); 

 • rozszerzenia mandatu projektu MORO również o konkretne potrzeby młodzieży 
w odniesieniu do ich czasu wolnego, nawet jeśli praca z młodzieżą nie dotyczy 
bezpośrednio publicznego zabezpieczania warunków bytowych;

 • pows tania kooperacji szkół i projektów pomiędzy Polską a Niemcami (Seelow, 
Kos trzyn i Boleszkowice), np. w celu nauki języka obcego;

 • ewaluacji jakości klubów młodzieżowych w regionie wśród pracowników tych 
klubów za pomocą ankiety.

5. Wnioski i perspektywy

Na pods tawie opracowanej przez Rogera Harta (Hart 1997) „drabiny partycypacji” 
można wykazać, jaki s topień współudziału w tym projekcie można przypisać mło-
dzieży. W zależności od możliwości uczes tnic twa, które przypisuje się młodzieży, 
można wyróżnić kilka s topni partycypacji. Odrzańska Rada Młodzieży może zatem 
zos tać umiejscowiona na szós tym poziomie. Jes t on opisywany jako nas tępujący 
rodzaj współdziałania: „Młodzież wnosi swój wkład poprzez własne suges tie 
i krytykę, os tateczne kompetencje decyzyjne leżą jednak po s tronie dorosłych - 
inicjatywy dorosłych, decyzje dzielone z dziećmi.” Ten poziom współdecydowa-
nia, negocjowania i bycia słyszalnymi s tanowi „prawdziwą” formę partycypacji. 
W przypadku wyższych poziomów chodzi już np. o samorządność ze s trony i dla 
młodzieży. Według Harta nie chodzi tutaj jednak o „lepsze” formy uczes tnic twa, 
tylko wyłącznie o „inne” jego formy. Zezwolenie młodym ludziom na decydowanie, 
bądź współdecydowanie os tatecznie i tak oznacza redukcję władzy u dorosłych. 
Chodzi o to, by młodzież sama mogła przejąć odpowiedzialność za decyzje, które 
jej dotyczą. Uczes tnic two jes t zatem tylko wtedy „prawdziwe”, jeśli naprawdę 
is tnieje coś, co można kształtować, czyli gdy z danej działalności wynikają bezpo-
średnie skutki i konsekwencje. Poprzez współdziałanie Odrzańskiej Rady Młodzieży 
w procesie MORO oraz włączenie wypracowanych rezultatów do sprawozdania 
końcowego, wymaganie to udało się w dużej mierze spełnić. Zwieńczeniem projektu 
byłoby danie młodzieży możliwości aktywnego uczes tnic twa w kolejnym kroku, 
mianowicie przy politycznym wdrażaniu i planowaniu ich propozycji, a mianowicie 
w ramach trwałej transgranicznej s truktury uczes tnic twa - jakkolwiek by się ona 
wtedy konkretnie nie nazywała.
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Nikolaus Teichmüller

Polsko-Niemiecka Firma Uczniowska „Kaff ee 
zum Glück - Kawa na szczęście“ – 
Inkluzyjna i międzykulturowa edukacja 
w transnarodowym środowisku pracy 

1. Wprowadzenie

Dwie filiżanki kawy s toją już na s tole. S tarsze małżeńs two szukające schronienia 
przed palącym słońcem dziękuje i jes t pod wrażeniem profesjonalizmu, z jakim przy-
rządzono ten napój. „Jak w prawdziwej kawiarni. Tego Trebnitz naprawdę brakowało“.

Firmy uczniowskie s tanowią formę projektów pedagogicznych bazujących na dużej 
motywacji i zainteresowaniu ze s trony zaangażowanych uczennic i uczniów, jak 
również ich nauczycieli. Uchodzą za adekwatną metodę, przybliżenia młodzieży 
na przykładzie realnych doświadczeń gospodarczych mechanizmów działania oraz 
tworzenia dla uczes tniczących w projekcie uczennic i uczniów długofalowych szans 
na lepsze wkroczenie w życie zawodowe.

Kelnerki i kelnerzy profesjonalnie obsługują swoich międzynarodowych gości. (źródło: Beata Rauch)
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W projekcie „Polsko-Niemiecka Firma Uczniowska“ wyżej wymienione założenia po-
łączone zos tały z edukacją inkluzyjną i międzykulturową. Centrum Edukacji i Spotkań 
Zamek Trebnitz (Bildungs- und Begegnungszentrum Schloß Trebnitz e.V.) w s tyczniu 2012 r. 
po raz pierwszy podjął decyzję o założeniu polsko-niemieckiej kawiarni prowadzonej 
przez uczennice i uczniów mieszkających po obu s tronach Odry. Równocześnie projekt 
ten miał urzeczywis tnić część transnarodowych s tarań inkluzyjnych, które zos tały 
sformułowane i zebrane podczas polsko-niemieckiej „Agory inkluzji1“.

Dla realizacji tego projektu konieczna była dobra współpraca szkolnych i pozaszkol-
nych podmiotów kształcących. Pozwalając założyć polskim i niemieckim uczennicom 
i uczniom pod patronatem pozaszkolnego ośrodka kształcenia firmę uczniowską, 
zaangażowani partnerzy wkroczyli na pedagogicznie nieznany i niezbadany jeszcze 
teren. Realizacja projektu na etapie planowania oraz wcielania go w życie zos tanie 
opisana w dalszej części niniejszego artykułu.

W maju 2013 r. „Kaffee zum Glück – Kawa na szczęście“2 uroczyście otworzyła swoje 
progi. Rezonans był pozytywny, kawa smaczna, a obsługująca młodzież zmotywowana 
i uprzejma. Uczennice i uczniowie mogli w tym dniu spojrzeć ws tecz na minione pół 
roku przygotowań, planowania i uczenia się. Dla Trebnitz kawiarnia s tała się miejscem 
przyciągającym turys tów, lokalnych mieszkańców oraz gości Zamku. Łącznie 26 uczennic 
i uczniów z Kos trzyna, Lubska, Krosna i Seelow pracuje tutaj wspólnie na zmiany w weekendy. 

Projekt ten realizuje wiele celów. Z jednej s trony za jego pomocą miały zos tać 
w bardzo praktyczny sposób osiągnięte założenia inkluzji. Większość uczennic 
i uczniów uczęszcza do szkół wspierających/specjalnych, niektórzy z nich zmagają się 
z fizyczną, bądź umysłową niepełnosprawnością, mają trudności w nauce lub wywodzą 
się z trudnych środowisk. Biorąc pod uwagę trudne warunki s trukturalne w polsko-
-niemieckim regionie przygranicznym, kawiarnia daje zaangażowanej młodzieży 
szansę zebrania doświadczeń w codziennym życiu zawodowym w zakresie obsługi 
klienta i księgowości oraz zdobycia umiejętności, które będzie ona mogłą wykorzys tać 
na „prawdziwym“ rynku pracy. Projekt ten udowadnia, że we współpracy szkolnych 
i pozaszkolnych podmiotów kształcących drzemie wielki potencjał edukacyjny. „Polsko-
-Niemiecka Firma Uczniowska“ może zatem być traktowana jako próba wdrożenia 
is tniejącej szansy długofalowego wzmacniania s truktur w polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym. Kawiarnia uczniowska ma działać dalej, również po zakończeniu 
finansowania projektu. Ma być prowadzona przez nowe uczennice i nowych uczniów, 
którzy zos taną wprowadzeni w tajniki tej pracy przez swoich poprzedników.

Partnerami Zamku Trebnitz przy realizacji tego projektu była Lubuska Wojewódzka 

1 Patrz: http://incalledabei.wordpress.com [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].

2 Patrz: http://cafe.schloss-trebnitz.de/partner [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].
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Komenda Ochotniczych Hufców Pracy3, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Kos trzynie4, Szkoła Kleeblatt-Schule z Seelow5 oraz niemieckie Federalne 
Minis ters two ds. Rodziny, Osób S tarszych, Kobiet i Młodzieży (Bundesminis terium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)6.

2. Pods tawy koncepcyjne

Koncepcja projektu przewidywała połączenie w ramach jednego projektu ekono-
micznych zdolności działania, międzykulturowych szans uczenia się oraz s tarań 
inkluzyjnych. Ta kombinacja kompleksowych dziedzin pedagogicznych zadecydowała 
o wyjątkowości „Polsko-Niemieckiej Firmy Uczniowskiej“.   

Firmy uczniowskie to projekty szkolne o celach pedagogicznych, nawiązujących do realnych 
przedsiębiors tw (tak: Corleis 2009, 8). Jako metody nauczania są już od dłuższego czasu 
obecne w szkołach. Jednakże dos tępna na ich temat literatura jes t wielce ograniczona (tak: 
Geyer 2005, 8). Brak ten jes t jeszcze bardziej zauważalny w przypadku firm uczniowskich 
zakładanych we współpracy pomiędzy pomiotami szkolnymi a pozaszkolnymi. 

Niezależnie od autora, panuje zgodność, że założenie oraz prowadzenie firmy uczniowskiej 
s twarza dla jej uczes tników przede wszys tkim możliwości zdobycia umiejętności i otrzy-
mania praktycznych szans uczenia się. Poprzez pracę w firmie uczniowskiej pobudzane 
zos tają także umiejętności aktywnego działania, kompetencje społeczne, metodyczne 
i osobis te. Do kanonu tych zdolności i potencjału edukacyjnego należą: umiejętność pracy 
w grupie i umiejętności komunikacyjne, poczucie odpowiedzialności i gotowość do jej prze-
jęcia, wzmacnianie własnej inicjatywy i zarządzanie konfliktami. Zdobyte doświadczenia 
w równiej mierze pomagają także przy wyborze własnej orientacji zawodowej, wspierają 
samodzielne działanie, zdolności analityczne i do podejmowania decyzji, zdolności wyra-
żania krytyki, umiejętności organizacyjne i logis tyczne. Umacnianiu podlegają zdolności 
prezentacji, samodzielności zawodowej, zarządzania środowiskiem, społecznego i przed-
siębiorczego działania, świadomości ekologicznej. Młodzieży umożliwiony zos taje przede 
wszys tkich dos tęp do praktycznej wiedzy ekonomicznej (tak: Corleis 2009, 8 / Geyer 2005, 
9f. / de Haan/Ruf/Eyerer 2005, 9). Na szczególną uwagę zasługuje tutaj aspekt orientacji 
zawodowej. I tak należy pos trzegać firmy uczniowskie jako dobre pole do ćwiczeń w celu 
zdobycia kompetencji ekonomicznych (tak: Holtel 2004, 11 / Krause 2002, 5), bo właśnie 
ekonomicznym kompetencjom fachowym przypisuje się coraz is totniejsze znaczenie dla 
współczesnego pojęcia edukacji (tak: Kaminski et.al. 2009, 73). 

3 Patrz: http://www.lubuska.ohp.pl [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].

4 Patrz: http://www.liceum-kos trzyn.com [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].

5 Patrz: http://www.solernen.de [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].

6 Patrz: http://www.bmfsfj.de [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].
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Oprócz powyższych szans edukacyjnych centralne miejsce w tym projekcie zajmowały 
możliwości inkluzyjne oraz wzmacnianie transnarodowych s truktur. Ze względu 
na fakt, iż firmy uczniowskie s twarzają dobre okazje, szczególnie dla uczennic 
i uczniów z trudnościami w nauce ze szkół wspierających/specjalnych, sprawdzenia 
się na rynku praktyk zawodowych (tak: Corleis 2009, 8), zdecydowano się właśnie 
na tę formę projektu. Kawiarnia daje zaangażowanej młodzieży możliwość trans-
parentnego doświadczania gospodarczych zależności i wypróbowania różnych form 
pracy, począwszy od obsługi klienta, przez przygotowanie produktów, księgowość, 
zakupy, kończąc na zarządzaniu firmą. Poza tym ich działalność w kawiarni, dzięki 
doświadczaniu sukcesów i momentów szczerości, prowadzi do wzmocnienia poczucia 
ich własnej wartości (tak: Geyer 2005, 10).

Przy zakładaniu firmy uczniowskiej już na płaszczyźnie szkolnej należy wziąć pod 
uwagę różne czynniki. Kwes tie prawne, zdrowotne, podatkowe i ubezpieczeniowe 
wymagają takiego samego uwzględnienia, jak organizacyjna i pedagogiczna praca 
zespołu prowadzących (tak: Corleis 2009, 9-17 / Deutsche Kinder- und Jugends tif-
tung 2009). W przypadku „Polsko-Niemieckiej Firmy Uczniowskiej“ zadania te 
zos tały dodatkowo spotęgowane przez transnarodowy oraz szkolno-pozaszkolno-
-kooperacyjny charakter projektu. Podczas gdy pods tawa prawna w Niemczech na 
poziomie szkolnym jes t uregulowana względnie jednoznacznie (tak: de Haan/Ruf/
Eyerer 2005), to już na płaszczyźnie polsko-niemieckiej na nowo pojawia się wiele 
pytań dotyczących jej wdrażania: Jakie możliwości ma zarejes trowane s towarzyszenie, 
by przejąć patronat nad firmą uczniowską? Podczas gdy podmioty szkolne zwykle nie 
muszą zgłaszać takiej działalności, Zamek Trebnitz musiał tego dokonać. Konieczne 
było także ponowne wyjaśnienie kwes tii ubezpieczeniowych oraz wysokości przycho-
dów. Poza tym is tnieją znaczące różnice w obowiązującym prawie szkolnym w Polsce 
i w Niemczech. Podczas gdy polscy uczniowie udzielają się w firmach uczniowskich 
w ramach dodatkowej pracy obok zajęć szkolnych, niemieckim uczniom należy ten 
czas odliczyć od normalnych zajęć lekcyjnych (tak: Corleis 2009, 9). Kolejnym przy-
kładem jes t książeczka zdrowia, niezbędny dokument, który musi posiadać każdy 
pracownik branży gas tronomicznej. Polskie uczennice i uczniowie posiadali polską 
książeczkę zdrowia. Wątpliwe było, czy będzie ona honorowana także w Niemczech.

Dlatego też inicjatorzy projektu zaplanowali prawie półroczny okres przygotowawczy 
(od sierpnia 2012 r. do lis topada 2012 r.), podczas którego partnerzy kooperacyjni 
przyjeżdżali do Zamku na spotkania przygotowawcze, zbierali merytoryczne oraz 
s trukturalne pytania, zawierali porozumienia, co do tego, kto zajmie się wyjaśnieniem 
danej kwes tii oraz omawiali i tworzyli s trukturę projektu.

Międzykulturowe uczenie się s tanowiło część składową oraz fundament koncepcji 
tego projektu. Zagwarantowano je dzięki s tałej współpracy polskich i niemieckich 
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uczennic i uczniów, jak również nauczycieli oraz poprzez zas tosowanie technik
i metod międzykulturowego uczenia się7.

S tarania inkluzyjne, które projekt ten pos tawił sobie za cel, pos tawiły jego uczes tni-
ków przed kolejnym wyzwaniem. Wytyczne edukacyjno-polityczne dotyczące s tarań 
inkluzyjnych różnią się od siebie w zależności od kraju (tak: Allemann-Ghionda 
2013, 139)8. Projekt ten korzys tał z doświadczeń zebranych podczas długoletniej 
współpracy Zamku Trebnitz ze szkołą Kleeblatt-Schule z Seelow oraz OHP ze 
S trzelec Krajeńskich9 podczas wspólnych projektów zawodowej wymiany młodzie-
ży. Także „Agora Inkluzji“ ze s tycznia 2012 r. w dużym s topniu przyczyniła się do 
przyśpieszenia założenia polsko-niemieckiej inkluzyjnej firmy uczniowskiej. Wybór 
„krótszych“ dróg, czyli podjęcie współpracy z przygranicznymi szkołami, które już 
wcześniej wspólnie z Zamkiem Trebnitz brały udział w wielu międzykulturowych 
projektach, doprowadziło do tego, że nie było potrzeby zawierania ewentualnych 
porozumień na wyższym szczeblu. 

Konieczna dla s tarań inkluzyjnych dos tępność dla osób niepełnosprawnych (tak: 
Bühler 2011, 44) mogła zos tać zapewniona poprzez zakup i renowację „S tarej Kuźni“, 
budynku tuż obok Zamku. „S tara Kuźnia“, w której mieści się również kawiarnia 
„Kaffee zum Glück - Kawa na szczęście“, jes t na parterze dos tosowana do potrzeb 
osób poruszających się na wózkach. 

Poprzez wspominane już wyżej motywujące działanie firm uczniowskich można 
było, w kontekście s tarań inkluzyjnych, uniknąć częs to pojawiających się problemów 
edukacyjnych (tak: Eckert 2011, 54). Własna motywacja uczennic i uczniów była 
koncepcyjna, dlatego też s tanowiła warunek dla owocnej realizacji projektu. Również 
w trakcie wdrażania projektu aspekt ten był s tale brany pod uwagę. I tak, nawet po 
wyrażeniu gotowości do wzięcia udziału w projekcie przez poszczególne uczennice 
i uczniów, udział ich pozos tawał dobrowolny. Osoby chcące, mimo prób ponownego 
zmotywowania, zrezygnować z projektu, były bez komplikacji z niego zwalniane. 
Oparty na zdobywaniu doświadczenia oraz kompleksowy edukacyjny charakter tego 
projektu (tak: ibidem, 60) przyczynił się do tego, że tylko niewielka liczba uczennic 
i uczniów zrezygnowała z udziału w projekcie.

Kolejną koncepcyjną szansę edukacyjną, zagwarantowaną przez symbiozę firmy 
uczniowskiej z założeniami inkluzji, s tanowiło zarządzanie własnym budżetem. To 

7 Is tnieje wiele rożnych metodycznych oraz dobrze przygotowanych materiałów do wykorzys tania podczas 
polsko-niemieckich spotkań młodzieży, tak: Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) 2007; Bojanowska 2008; 
DPJW 2012.

8 Tym trudnością s tarają się jednakże coraz bardziej przeciwdziałać międzynarodowe s tarania, by us tanowić 
inkluzję ponadnarodową teorią i żądaniem (tak: Booth 2012, 53).

9 http://www.s trzelce.pl/artykul/5086.html [s tan z dnia: 31.07.2013 r.].
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właśnie uczes tnicy projektu byli sami za niego odpowiedzialni. Również perspektywa, 
by za wypracowane środki po zakończeniu projektu pojechać wspólnie na wycieczkę, 
działała na młodzież motywująco oraz była jednocześnie pomyślana, jako indywidualna 
forma wsparcia dla uczniów z trudnościami w nauce (tak: Schartmann 2011, 143).

Kolejne cele przedmiotowego projektu dotyczyły długofalowego wzmocnienia s truktur 
obszaru wiejskiego w Trebnitz. Poza możliwościami, które ujawniły się dla uczes t-
niczących w tym przedsięwzięciu uczennic i uczniów, projekt ten ubogacił społeczną 
ofertę tego, raczej „ubogiego w propozycje“, obszaru. W tym kontekście można mówić 
o inicjatywie, w której centrum zainteresowania znaleźli się obywatele. Umożliwiła 
ona partycypację nie tylko w pos taci samego brania udziału w życiu społecznym, ale 
przede wszys tkim poprzez wspólne kształtowanie sytuacji na obszarach wiejskich
i w transnarodowym zakresie (tak: Boban 2012, 234).

Koncepcja projektu, długoterminowo oraz dla kontynuacji tego zamierzenia, zakłada 
rozwinięcie działalności kawiarni wzgl. założenie „firmy partnerskiej“ po polskiej 
s tronie granicy.

3. Przebieg projektu

W lis topadzie 2012 r. w Zamku Trebnitz spotkali się nauczyciele udzielający się 
przy projekcie, osoby kontaktowe oraz odpowiedzialna za projekt koordynatorka, by 
zaplanować jego przebieg oraz wyjaśnić wszys tkie techniczne i merytoryczne kwes tie. 
Wtedy też podpisano porozumienie o współpracy, by zagwarantować dotrzymanie 
podjętych us taleń. Spotkanie to zos tało poprzedzone werbowaniem uczes tników 
w zaangażowanych szkołach. A planowanie i przebudowa „Starej Kuźni“ znajdowały 
się w tym momencie już od dłuższego czasu w trakcie realizacji.

W s tyczniu w Trebnitz doszło do pierwszego z trzech spotkań 16 polskich i 8 niemie-
ckich uczennic i uczniów wraz z ich nauczycielami. Najpierw, dzięki wspólnym grom 
zapoznawczym, animacji językowej oraz opowiedzeniu innym  o pos tawionych sobie 
na czas projektu celach, młodzież miała okazję poznać się wzajemnie. Szczególną 
uwagę zwrócono na to, jak is totna przy zakładaniu firmy uczniowskiej jes t współpraca 
zaangażowanych uczennic i uczniów. A jako, że uczes tniczki i uczes tnicy projektu 
wcześniej się nie znali, to właśnie na fazę zapoznawczą przeznaczono wiele czasu.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na pięć dni. Z przeszkodą językową - jak w przy-
padku wszys tkich polsko-niemieckich spotkań w Zamku Trebnitz - poradzono sobie 
dzięki tłumaczeniu konsekutywnemu. Intencją tego czasem czasochłonnego sposobu 
komunikowania było umożliwienie całej zaangażowanej młodzieży właściwego zro-
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zumienia wszys tkich treści oraz s tworzenie im możliwości nawiązywania kontaktów, 
które były wpierane przez pośredników językowych wykształconych również pod 
kątem pedagogicznym.

Ponadto podczas tego spotkania odbyły się szkolenia i kursy, które przygotowywały 
młodzież do jej przyszłej gas tronomicznej działalności. Kurs języka polskiego i niemie-
ckiego był realizowany podczas każdego z trzech spotkań. W ten sposób umożliwiono 
młodzieży opanowanie pods tawowych, niezbędnych do pracy w kawiarni modułów 
teks towych po polsku i niemiecku i tym samym przygotowano ją do przyjęcia gości 
z obu s tron granicy. Wszyscy odbyli kurs oraz zos tali zweryfikowani pod kątem wymagań 
dotyczących wydania książeczki zdrowia w niemieckim Urzędzie ds. Zdrowia w Seelow. 

Przy okazji każdego spotkania w centrum zainteresowania znajdowały się między-
kulturowe uczenie się oraz aspekt inkluzyjny. I tak podczas pierwszego spotkania 
zaproponowano młodzieży warsztaty artys tyczne, które służyły wspieraniu zdolności 
twórczych uczes tniczek i uczes tników. Zdobyte tam kompetencje były rozwijane 
podczas kursu f lorys tycznego, przez co młodzież uzyskała umiejętności w zakresie 
dekorowania i prezentacji wnętrz. Te artys tyczne i es tetyczne zręczności zos tały 
dobrze spożytkowane podczas otwarcia kawiarni. Od samego początku jej is tnienia 
goście natrafiają w niej na robiące wrażenie nakrycie s tołu i na przyjemną atmosferę.

W trakcie czasu wolnego i wieczornego programu uczes tniczki i uczes tnicy mieli 
okazje do nieformalnego międzykulturowego uczenia się. I tak w trakcie trwania 
projektu ukształtowała się grupa uczennic i uczniów, która dobrze się rozumie, dobrze 
sobie ze sobą radzi i może wspólnie produktywnie pracować.

Drugie trzydniowe spotkanie w lutym o podobnej s trukturze traktowało bardziej 
o ekonomicznych predyspozycjach, którymi trzeba się wykazać kierując i zarządzając 
kawiarnią. Młodzież brała udział w szkoleniu podawania do s tołu, podczas którego 
nauczono ją technik i sposobów obchodzenia się z potrawami i napojami oraz obsługi 
gości. Poza tym uczes tnicy odbyli kurs księgowości, przez co mogli zapoznać się 
z ekonomicznymi aspektami pracy w kawiarni.

Podczas tego drugiego spotkania przydzielono zadania i s tanowiska zajmowane 
w kawiarni. Rozdysponowano s tanowiska dla księgowego, kierownika, osób zaj-
mujących się obsługą klienta oraz pracą przygotowawczą. Utworzono wewnętrzną 
s tronę na facebooku, dzięki której młodzież pozos taje ze sobą w s tałym kontakcie jak 
również ma możliwość oceny zajmowanych przez nich specyficznych s tanowisk oraz 
pracy, którą pojedyncze uczennice i uczniowie wykonują w kawiarni. Tutaj dyskutuje 
się na przykład o tym, czy dana osoba w dobry sposób wykonuje swoją pracę albo 
czy bardziej nadawałaby się na inne s tanowisko. Jako że zajęcia te dla wszys tkich 
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zaangażowanych były nowe, właśnie ten proces komunikacyjny okazał się bardzo 
ważny, aby móc z pomocą innych zas tanowić się nad własną pracą. Podczas trwania 
projektu nas tąpiło kilka zmian na zajmowanych s tanowiskach oraz wypróbowywano 
się w różnych rolach. Przy czym zawsze zwracano uwagę na to, by feedback dawany 
pojedynczym uczes tnikom był kons truktywny, a decyzje o zmianach były podejmo-
wane wspólnie z młodzieżą.

Trzecie pięciodniowe spotkanie w maju służyło przygotowaniu otwarcia kawiarni. 
By spros tać nazwie kawiarni oraz poznać nowo zakupiony ekspres do kawy, zorga-
nizowano w Zamku kurs baris ty, podczas którego młodzież nauczyła się wszys tkich 
technik dotyczących parzenia dobrej kawy (s topień mielenia ziaren, ilość potrzebnej 
kawy, technika robienia piany, sposoby nalewania, itp.).

Na uroczys tość otwarcia przygotowano specjalny program artys tyczny. Z pomocą 
dwóch pedagożek teatralnych młodzież przygotowała przeds tawienie teatralne. 
W pomieszczeniach kawiarni nakryto do s tołu, wyjaśniono wszys tkie kwes tie tech-
niczne, jak np. us tawienie s tołów oraz zakończono os tatnie prace budowlane. 

Poprzez newslettera Zamku Trebnitz oraz zaangażowanych partnerów projektowych 
rozesłano informacje o otwarciu. Zbiegło się ono z otwarciem budynku „S tarej Ku-
źni“. I tak w dniu 20 maja wraz z prawie 60 przybyłymi gośćmi świętowano to duże 
wydarzenie. Firma uczniowska przejęła przy tym praktycznie wszys tkie obowiązki 
związane z jego przygotowaniem, us tawiała krzesła, zadbała o catering i zaprezen-
towała kawiarnię. Wydarzenie to zos tało przez wszys tkich obecnych odebrane jako 
duży sukces i okazało się idealnym s tartem dla kawiarni. 

Po tej wspaniałej inauguracji rozpoczęła się już właściwa praca. By móc zapew-
nić nieprzerwaną obsługę kawiarni zaczęło odtąd pracować w niej na mieszanych 
polsko-niemieckich zmianach do sześciu uczennic i uczniów. Kawiarnia jes t otwarta 
w sobotę od godz. 11:00 do 18:00 oraz niedzielę od 10:00 do 17:00. Podczas weeken-
dów młodzież nocuje w budynku  Zamku. Ze względu na bardzo rozpowszechnioną 
w tej okolicy turys tykę rowerową, kawiarnia cieszy się dużą popularnością.

Projekt „Polsko-Niemiecka Firma Uczniowska“ s tawiał zaangażowaną młodzież przed 
różnymi trudnościami i wyzwaniami. Aspekty dotyczące pedagogicznie jeszcze niezbada-
nego terenu oraz pojawiające się kwes tie planowania zos tały już omówione wyżej. Kolejnym 
punktem, o którym należy wspomnieć, była trudność utrzymania młodzieży w projekcie, 
szczególnie po uruchomieniu kawiarni. Spośród 26 uczennic i uczniów, którzy w s tyczniu 
rozpoczęli projekt, zos tało 22. Od tego czasu z projektu zrezygnowały trzy niemieckie 
i jedna polska uczes tniczka. Z jednej s trony powodem takiej decyzji było ukończenie szkoły, 
z drugiej brak motywacji. Rezygnacje z udziału w firmach uczniowskich są zjawiskiem 
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normalnym i mają zawsze coś wspólnego ze sposobem, w jaki pozos taje się z młodzieżą 
w kontakcie. Dlatego też tak is totne znaczenie ma tutaj s tosunkowo niewielka liczba osób, 
które zdecydowały się opuścić projekt i powinna być oceniana jako kryterium sukcesu 
tego projektu. Większa część zaangażowanej młodzieży przyjeżdża na swoje zmiany 
zmotywowana i radosna, czym wzbogaca gas tronomiczną ofertę Trebnitz i całej okolicy.

Podsumowując, kawiarnia prosperuje bardzo dobrze, nawet jeśli czasem złe waru-
nki pogodowe nie przyciągają dużej ilości gości do Trebnitz. W słoneczne dni taras 
kawiarni jes t zwykle mocno oblegany i młodzież musi uwijać się przy pracy. Po-
zos taje więc życzyć, by w ramach kontynuacji projektu można było dalej korzys tać 
z wypracowanej już pods tawy i by „Kaffee zum Glück – Kawa na szczęście“ utrzymała 
się w Zamku i Trebnitz.

4. Refl eksja ze zdobytych doświadczeń

Pomysł utworzenia w Zamku Trebnitz polsko-niemieckiej kawiarni is tniał już od 
wielu lat i zos tał w końcu wcielony w życie. Pierwotna koncepcja zakładała, że ka-
wiarnia będzie otwarta codziennie. Specyfika firm uczniowskich, a już szczególnie 
polsko-niemieckiej firmy uczniowskiej, doprowadziła os tatecznie do tego, że trzeba 
było zrezygnować z tego ambitnego planu i zapewnić obsługę kawiarni wyłącznie 
w weekendy. Zaangażowanie i poświęcenie, z jakimi młodzież pracuje w kawiarni, 
zasługują na uwagę i jednocześnie s tanowią szczególną cechę tego projektu. Ważne 
było, by nie s tarać się spros tać wyłącznie ekonomicznym wymaganiom s tawianym 

Uczennice i uczniowie zdobywają w ramach tego projektu różnorodne kompetencje społeczne, językowe i zawo-
dowe. (źródło: Beata Rauch)
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przed s tawianym firmom uczniowskim, ale także by nie zapominać o międzykul-
turowym uczeniu się i o inkluzyjnym charakterze tych spotkań.

Dzięki obszernej koncepcji i jej odpowieniemu wdrożeniu, które w dużej mierze 
zos tało umożliwione dzięki produktywnej i zmotywowanej współpracy partnerów 
projektowych, udało się za pomocą „Polsko-Niemieckiej Firmy Uczniowskiej“ zre-
alizować owocny projekt, który połączył ze sobą uczennice i uczniów wywodzących 
się z różnych środowisk oraz o różnych cechach charakteru.

Dodatkowo udało się s tworzyć dla polsko-niemieckiego regionu przygranicznego pro-
jekt najlepszych praktyk (bes t pract ice project ), który miejmy nadzieję na długo s tanie się 
s tałym elementem tego obszaru. Firmy uczniowskie współpracujące na płaszczyźnie 
transgranicznej s tanowią regionalne ubogacenie życia na obszarach wiejskich w jego 
drobnych aspektach oraz wzmacniają polsko-niemieckie społeczeńs two obywatelskie. 
Sukces tego projektu uzasadnia zatem tym bardziej nakład włożonej w niego pracy. 

Nie należy także bagatelizować szans dla transgranicznego rynku pracy s tworzonych przez 
ten projekt. I tak uczennice i uczniowie oraz goście kawiarni doświadczają na własnej skórze 
transnarodowej współpracy. W ten sposób bariery zos tają poddane redukcji, a młodzież 
zdobywa doświadczenia dla ewentualnych przyszłych transgranicznych s tosunków pracy. To 
powoduje, że otwierają się przed nią nowe perspektywy zawodowe. A pionierski charakter 
tego projektu może doprowadzić do pows tania nowych transnarodowych kooperacji i firm 
uczniowskich. Tym samym można s tworzyć dla uczennic i uczniów szanse na zdobycie 
ukierunkowanego doświadczenia w konkretnych obszarach zawodowych. Poza tym ka-
wiarnia uczniowska mogłaby się s tać miejscem skupiającym wokół siebie polsko-niemieckie 
społeczeńs two obywatelskie. Dzięki odbywającym się w niej wys tawom i prezentacjom 
artys tów mieszkających po obu s tronach granicy kawiarnia może s tworzyć przes trzeń, 
w której Polacy i Niemcy będą mogli się spotkać i wzajemnie poznać.

5. Wnioski i perspektywy

„Kaffee zum Glück – Kawa na szczęście“ jes t rezultatem udanego i długofalowo 
oddziaływującego projektu. Kompetencje, które młodzież zdobyła na przyszłość, jak 
również zaangażowani partnerzy kooperacyjni - s tanowią tylko jeden - aczkolwiek 
bardzo ważny - z jej aspektów. Do tego dochodzi radość, którą młodzież odczuwała 
przy pracy. Poza tym kawiarnia jes t ubogaceniem dla Zamku Trebnitz i jego okolicy. 

Projekt ten pozwolił zebrać wiele ważnych doświadczeń. Dla przyszłych założeń 
projektowych, w ramach których mogą być zakładane transnarodowe firmy ucz-
niowskie udało się zebrać ważne informacje oraz poczynić wiele merytorycznej pracy 
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ws tępnej. Oczywis tym jes t, że wkraczanie na pedagogicznie nieznany i niezbadany 
teren zawsze związane jes t z większą ilością pracy. Szanse, które się z tego zrodziły, 
uzasadniają jednak w pełni ten dodatkowy trud. Transnarodowe firmy uczniowskie 
mogą szczególnie na obszarach wiejskich oraz na płaszczyźnie regionalnej przyczynić 
się do wzmacniania s truktur oraz do wzros tu kompetencji wśród młodzieży. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłości będzie ich coraz więcej.

Kawiarnia uczniowska ma w najbliższych latach prosperować dalej. Doświadczona 
młodzież ma przy kolejnych projektach częściowo wprowadzić w pracę w kawiarni 
nowe uczes tniczki i uczes tników. W przyszłości kawiarnia ma zos tać przeniesiona do 
„wozowni“, budynku znajdującego się na ulicy Trebnitzer Haupts traße, który jes t obecnie 
rozbudowywany. W rezultacie będzie ona dos tępna dla większej ilości odwiedzających 
kawiarnię gości. Poza tym po polskiej s tronie ma zos tać utworzony jej odpowiednik. 

Pozos taje mieć nadzieję, że polsko-niemiecka kawiarnia uczniowska „Kaffee zum 
Glück – Kawa na szczęście“ będzie działać przez długie lata i że s tanie się miejscem, 
w którym będzie można wypić dobrą kawę, w którym spotykać się będą polscy 
i niemieccy goście oraz w którym będzie można się cieszyć wiejskim otoczeniem.
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Daniel Wunderer

Inkluzyjne projekty młodzieżowe –
Albo kształtowanie Europy bez inkluzji 
niczym wybory bez karty do głosowania

„Was hier in Kreisau passiert is t und passiert, setzt Korczak und Reich-

wein in die Tat um.“1 (prof. dr Ferdinand Klein, 2008)

1. Wprowadzenie

1.1 O zaszufl adkowanych uczes tnikach albo o Michale i Jus tin?

Czytając pod koniec projektu arkusze ewaluacyjne uczes tników, w których jeden 
uczes tnik napisał „to był najpiękniejszy tydzień mojego życia”, a inna uczes tniczka 
„na początku bałam się osób niepełnosprawnych, a potem okazało się, że jes t zupełnie 
inaczej, że atmosfera jes t taka otwarta”, można sobie zadać pytanie: z jakiego cytatu 
można by się jeszcze bardziej ucieszyć?

1 „To, co wydarzyło się tutaj w Krzyżowej i dalej się dzieje, s tanowi urzeczywis tnienie koncepcji Korczaka 
i Reichweina.” [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].

Kolorowo i różnorodnie - inkluzja w żywym wydaniu.
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Redukowanie uprzedzeń i niwelowanie obaw wobec tego, co jes t nam nieznane albo 
pozornie tak dalekie, to immanentna część każdego międzynarodowego spotkania. 
Spotkania organizowane przez s towarzyszenie Kreisau-Initiative e.V. obok aspektu 
międzynarodowego umieszczają w centrum swojego zainteresowania również kwes tię 
pozycji społecznej, niepełnosprawności czy nie-niepełnosprawności. Czasem bowiem 
dla niemieckiego gimnazjalis ty droga do niemieckiego ucznia szkoły wspierającej/
specjalnej jes t dłuższa, niż ta do polskiego gimnazjalis ty/licealis ty. A inkluzja żyje 
właśnie tym, że otwiera szuflady o napisach: polsko-niemiecki, niepełnosprawność-nie-
-niepełnosprawność, gimnazjum-szkoła wspierająca/specjalna. Chcemy organizować 
spotkania, w których wezmą udział Michał i Chris tine, Asia i Jus tin, Quan i Artjom, 
i to bez szufladkowania. Z naszej perspektywy, to właśnie na tym polega żywa inkluzja 
oraz różnorodność, która wszys tkim przynosi korzyści.

Jednak by tego dokonać, trzeba najpierw zredukować bariery, opracować koncepcje 
i wyznaczyć nowe drogi. Ogłaszając otwarte konkursy s tale będą się do nas zgłaszać 
ci sami młodzi ludzie. Dlatego musimy przemyśleć proponowane przez nas formaty 
spotkań młodzieży i je odpowiednio dopasować. W tym celu musimy czasem wpierw 
zajrzeć do is tniejących już „szuflad”, ponieważ, tak długo, jak nie będziemy mieć 
w Niemczech inkluzyjnego sys temu szkolnic twa, tak długo będziemy musieli świadomie 
forsować pewne kons telacje grupowe przy tworzeniu koncepcji projektów.

W poniższym artykule chciałbym opisać przeszkody, na które możemy natrafić na tej 
drodze, jak i możliwe do wykonania kroki. Bez inkluzji prawdziwa partycypacja nie jes t 
bowiem możliwa. Ile warta jes t zatem partycypacja, jeśli jes t dos tępna tylko dla elity?

1.2 Kto bierze udział w spotkaniach?

Is tnieje wiele formatów dla międzynarodowych spotkań młodzieży. Badania „Interna-
tionale Jugendbegegnungen als Lern- und Entwicklungschance“ (tak: Thomas et al. 
2006) koncentrują się na nas tępujących formatach: wymiana szkolna, spotkania grup 
młodzieżowych, workcampy i spotkania młodzieży w ramach projektów artys tycz-
nych. Cechą wspólną tych formatów jes t fakt, że w przeważającej większości bierze 
w nich udział młodzież o wyższym poziomie wykształcenia. I tak przykładowo 93% 
ankietowanych, biorących udział w wymianie szkolnej, uczęszczało do niemieckiego 
gimnazjum (tak: ibidem. 2006, 86). W przypadku spotkań grup młodzieżowych odsetek 
uczes tniczących w nich gimnazjalis tów wynosił 76,4% (tak: ibidem. 103). Tendencja ta 
nie s tanowi żadnej nowości. Młodzież o niższym poziomie wykształcenia jes t sys te-
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matycznie wykluczana z międzynarodowych wymian. Dotyczy to w równym s topniu 
młodzieży o trudnościach w nauce, jak i nas tolatków o kognitywnej niepełnosprawności. 
Zrealizowane badania długoterminowe podsumowują ten temat lapidarnie: „Inwieweit 
spezifische Bemühungen, auch andere Zielgruppen anzusprechen, erfolgreich waren, 
is t s tatis tisch nicht gesichert“2 (ibidem, 49). Biorąc także pod uwagę to, że w przypadku 
5% szkół w Niemczech3 chodzi o tzw. szkoły wspierające, ponownie bardzo wyraźny 
s taje się fakt, jak bardzo w obszarze międzynarodowych wymian młodzieży nieobecne 
są grupy docelowe osób potrzebujących szczególnego wsparcia edukacyjnego.

1.3 Co s tało się z „trudnymi dziećmi“?

Adolf Reichwein był nie tylko pedagogiem-reformatorem, lecz także członkiem grupy 
oporu Kręgu z Krzyżowej [Kreisauer Kreis]. Wspólnie m.in. z Helmuthem Jamesem von 
Moltke i Peterem Yorkiem von Wartenberg wypracował koncepcję dla „neues Deu-
tschland“ [nowych Niemiec] po zakończeniu dyktatury nazis towskiej. Przy czym kwes tie 
wychowania i pedagogiki znajdowały się u Reichweina w centrum jego zainteresowań. 
W 1943 r., na krótko przed tym, jak zos tał zamordowany przez nazis tów, sformułował 
zdanie, które po dzień dzisiejszy wyznacza kierunki pracy dla Kreisau-Initiative e.V. 
oraz Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego: „Wert und Wirksamkeit 
einer Erziehungsgemeinschaft is t untrüglich am Stande ihrer Sorgenkinder abzulesen“4 
(Reichwein 1993, 157). W społeczeńs twie chodzi zatem o to, w jaki sposób traktujemy 
słabszych, tzw. trudne dzieci. Jakie propozycje is tnieją dla nich? Kto traktuje je poważ-
nie? I dlaczego są (s tały się) „trudnymi dziećmi”? 

Już w 2005 r. zaczęliśmy pracować nad opracowaniem specjalnych projektów dla 
dyskryminowanej społecznie młodzieży. Uczyniliśmy to z zamiarem, by potraktować 
poważnie słowa Reichweina oraz by za pomocą konkretnych przedsięwzięć przeciw-
s tawić się opisanemu wyżej trendowi, umożliwiając tym samym polskim i niemieckim 
„trudnym dzieciom” wzięcie udziału w wymianach młodzieży.

2 Ze s tatys tycznego punktu widzenia nie można s twierdzić na ile specyficzne s tarania, by dotrzeć również do 
innych grup docelowych, okazały się owocne [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane 
przez tłumaczkę].

3 Tak: Statis tisches Bundesamt Deutschland [Federalny Urząd Statys tyczny] https://www.
des tatis.de [s tan z dnia: 22.10.2013 r.]. Poza tym do niniejszych szacunkowych obliczeń nie wliczo-
no projektów dla osób wzbraniających się od chodzenia do szkoły oraz integracyjnych zespołów szkół. 
W niemieckim sys temie szkolnic twa dokładny odsetek młodzieży poszkodowanej/dyskryminowanej społecznie 
lub niepełnosprawnej może być zatem dużo wyższy.

4 Wartość i skuteczność sys temu wychowania danego społeczeńs twa czy wspólnoty można jednoznacznie od-
czytać po tym, w jakiej kondycji znajdują się jego najsłabsi podopieczni. [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego 
na język polski pochodzi ze s trony internetowej: http://www.kreisau.de/pl/projekte /inklusionspaedagogik.html [s tan 
z dnia 27.11.2013 r.].
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Mówiąc w tym artykule o „dyskryminowanej społecznie” młodzieży chodzi nam 
o nas tolatków, którzy potrzebują specjalnego wsparcia, by móc uczes tniczyć w życiu 
społecznym lub jak w tym przypadku, w międzynarodowych wymianach młodzieży. 
Chodzi więc zarówno o dziewczynę, która wzbrania się od chodzenia do szkoły, o na-
s tolatka z kognitywną niepełnosprawnością, czy to o młodego człowieka wywodzącego 
się ze środowiska o utrudnionym dos tępie do edukacji.

W przeciągu os tatnich lat opracowano cały szereg różnych propozycji projektowych 
opierających się na nas tępujących zasadach:

 • włączenie (inkluzja) wszys tkich nas tolatków w projekty;
 • poszanowanie szczególnych potrzeb niepełnosprawnych i dyskryminowanych spo-
łecznie nas tolatków, bez koncentrowania się na ich „niedociągnięciach”;

 • aktywizacja grupy docelowej, która w innych przypadkach raczej rzadko ma okazję 
opuścić znane jej środowisko i zdobyć doświadczenia w grupie międzynarodowej;

 • porozumienie pomiędzy narodami oraz edukacja jako ważne wartości, do których 
każdy człowiek powinien otrzymać dos tęp!

Przy tym każdy z naszych projektów dla dyskryminowanej społecznie młodzieży re-
alizuje podobne cele, które w zależności od głównych zagadnień projektowych mogą 
podlegać niewielkim zmianom.

Młodzież powinna w ramach takiego spotkania nauczyć się:

 • rozpoznawania swoich indywidualnych kompetencji,
 • aktywnego uczes tnic twa w kształtowaniu danego spotkania oraz własnego otoczenia,
 • uzewnętrzniania własnych interesów i potrzeb,
 • że rzeczy, o których mówią i myślą, są ważne, są traktowane poważnie i mają swoje 
konsekwencje.5

1.4 Inkluzyjne spotkania młodzieży - spotkanie jak każde inne? 

My odpowiadamy na to pytanie jednoznacznym „Tak!”. Nasze spotkania dla dyskry-
minowanej społecznie młodzieży różnią sie od tak zwanych „normalnych” spotkań 
młodzieży wyłącznie w zakresie wyboru programu oraz konkretnych metod dos toso-
wywanych do każdej grupy docelowej.

5 Tak: zasady pracy pedagogicznej przy projektach inkluzyjnych w Krzyżowej: Wunderer 2010.
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Przykładem takiego dos tosowania jes t sposób radzenia sobie z komunikacją podczas 
spotkania młodzieży. Jako że prawie żaden z uczes tników nie posługuje się żadnym 
językiem obcym oraz u młodzieży częściowo wys tępują także problemy z własnym 
językiem, język angielski jako język-pośrednik nie wchodzi w rachubę. Dlatego też 
każde spotkanie młodzieży realizowane zgodnie z „Koncepcją Krzyżowej” jes t pro-
wadzone przez dwujęzycznych teamerów z Polski i Niemiec. Pełnią oni zarówno rolę 
pedagożek i pedagogów, jak i tłumaczek i tłumaczy. To oni wiedzą najlepiej, jaki poziom 
językiem ojczys tym, język angielski jes t najodpowiedniejszy dla danej grupy docelowej 
oraz potrafią, dzięki swoim międzykulturowym kompetencjom, odpowiednio radzić 
sobie z trudnościami wynikającymi z nieporozumień. Takie dwuosobowe zespoły 
ułatwiają nie tylko porozumienie językowe, czyli nie tylko tłumaczą, ale pełnią przede 
wszys tkim rolę teamerów. I tak zarówno język polski, jak i niemiecki reprezentowane są 
w równouprawniony sposób. 

Wiele osób wątpi w słuszność organizowania spotkań młodzieży dla uczennic i uczniów 
z trudnościami w nauce lub o kognitywnej niepełnosprawności, wysuwając argument, że 
z merytorycznego punktu widzenia podczas takiego spotkania „i tak nic wielkiego się 
nie wydarzy”. Pod tym względem warto zajrzeć do zes tawienia motywacji uczes tników 
„normalnych” międzynarodowych spotkań młodzieży. Główną motywacją obok spe-
cyficznych okazji (projektu muzycznego, teatralnego, sportowego) jes t chęć „poznania 
ludzi z innych kultur” (56,3%) oraz ogólna chęć „poznania nowych ludzi” (35,6%). 

Taniec frees tyle - możliwy i bez wózka.
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Aspekty kognitywnego uczenia się na „poziomie szkół średnich”, jak przykładowo 
zróżnicowanie w pos trzeganiu polsko-niemieckiej his torii, praktycznie w ogóle się nie 
pojawiają (tak: Thomas et al. 2006, 50f.). Skoro więc tak zwane „normalne spotkania 
młodzieży” przede wszys tkich doprowadzają do spotkania ludzi i kultur, to tym samym 
nie można od wymiany z udziałem poszkodowanej społecznie młodzieży i niepełno-
sprawnych nas tolatków oczekiwać niczego więcej. Spotkanie człowieka z człowiekiem 
jes t tutaj w taki sam sposób możliwe, jak w przypadku każdej innej grupy docelowej. 

Poniżej chcielibyśmy zaprezentować dwa projekty skierowane zwłaszcza do nas tolatków 
znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej oraz jeden program treningowy dla ludzi 
zainteresowanych pracą integracyjną. Każdy z tych projektów umożliwia wspominane już 
spotkanie człowieka z człowiekiem, a w ich opisie można odnaleźć przykłady konkretnego 
wdrażania zasad „Koncepcji Krzyżowej”, co do pracy z dyskryminowaną społecznie młodzieżą.

1.5 Pedagogika pomiędzy szkołą a wymianą międzynarodową

Jakie są więc zalety międzynarodowych spotkań młodzieży, podczas których osiąga 
się zupełnie inne sukcesy rozwojowe, niż są one możliwe w ramach normalnych zajęć 
szkolnych? (tak: Dubiski/Ilg 2008)

Nawet jeśli praca projektowa, bardziej ukierunkowana na działanie i bardziej interdyscy-
plinarna, s taje się coraz bardziej popularna na lekcjach w szkole, to w codzienności szkolnej 
wciąż (konieczne) pozos tają pewne formy przymusu, jak np. program nauczania, oceny itp. 
Nonformalna edukacja może natomias t działać zdecydowanie „swobodniej”. Właśnie ta 
swobodą powinna s tanowić s tały element naszej refleksji, byśmy byli w s tanie rozpoznać 
jakie szanse i niebezpieczeńs twa w niej drzemią. Poprzez ten rodzaj wolności oraz inne 
czynniki, takie jak: wyjątkowość sytuacji, wspólne życie i uczenie się, jednorazowość, dobre 
dobranie opiekunów, inne i nowe osoby kontaktowe itd. otwierają się pola do rozwoju, 
które w tej pos taci byłyby trudne do osiągnięcia na co dzień w szkole. 

Tego typu pedagogiczne koncepcje międzynarodowych spotkań pozos tają jednak wciąż 
nieopisane. Zdarza się wprawdzie częs to, że is tnieje dana koncepcja pedagogiczna wcie-
lająca dany projekt w życie, jednak tylko w niewielu przypadkach zos taje ona objaśniona. 
Wiele kwes tii jes t opisywanych jako koncepcja, jednak tylko w kontekście tego, co musi 
zos tać zdefiniowane przes trzennie, czasowo lub finansowo. Praktyka pracy projektowej 
niezależnych podmiotów częs to nie pozwala na zatrzymanie się w celu zdefiniowania 
koncepcji i jej przedyskutowania. Zamias t rozmawiać o pods tawach pedagogicznych, 
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organizuje się niezliczone ilości konferencji metodycznych, podczas których prezento-
wane są s tale te same metody, a dyskusji podlegają ich praktyczne zas tosowania. Ich tło 
pedagogiczne częs to zos taje przesunięte na dalszy plan, za zachwyt nad „nową” metodą. 
Dopiero gdy dani teamerzy zdecydują się na zas tosowanie określonych metod, zos tają 
one „uzasadnione” za pomocą - częściowo później sformułowanych - pedagogicznych 
celów. Skądinąd pedagogiczne dyskursy pozos tają dalekie faktycznym międzynaro-
dowym projektom i tylko niewielu z pracujących teamerów byłoby w s tanie recytować 
z Adolfa Reichweina, Johna Deweya czy Kers ten Reich.

O czym powinny zatem traktować wytyczne pedagogiczne dla międzynarodowych pro-
jektów wymian? Na jakich wizjonerów z dziedziny pedagogiki możemy się powoływać? 
Czy są zasady, które w charakterys tyczny sposób kształtowałyby teamerów?  Kogo mogą 
oni sobie obrać za wzór w kontekście międzynarodowych spotkań/wymiany młodzieży? 

I tak można również zadać pytanie o motywację teamerów do podjęcia działań pedago-
gicznych. Motywacja może mieć tutaj różne źródła: od finansowej zachęty - pracy - wzgl. 
skorzys tania z praktyki, frajdy przy pracy, chęci nauczenia innych czegoś albo przekazania 
czegoś, aż po motywy chrześcijańskie i polityczne. Zazwyczaj w rachubę nie wchodzi wy-
łącznie jedna motywacja, tylko ich kompleksowy zbiór. I tak możemy mieć do czynienia 
z teamerką, która chce ze swej s trony wnieść polityczny wkład w porozumienie między 
narodami i równocześnie potrzebuje ze względu na swoje s tudia potwierdzenia odbycia 
praktyk, albo z teamerem, który bardzo lubi pracować z młodymi ludźmi, ale jednocześnie 
chce sobie dorobić do s tudiów. Poza tym motywacje te są rzadko poddawane refleksji. 

Równie rzadko s tawiane jes t pytanie o rolę teamera, pomimo tego, że jak s twierdził 
Günther Gugel, is tnieje długa lis ta możliwych sposobów rozumienia samego siebie 
przez teamerów czy kierowników grup: „Gruppenmotor, Showmadam und Showmas ter, 
Gesprächsleiterin und Gesprächsleiter, Organisatorin und Organisator, Expertin und 
Experte, Kollegin und Kollege, Klagemauer, Stimmungsmacherin und Stimmungsma-
cher, Partnerin und Partner, Informationsvermittlerin und Informationsvermittler, 
Ratgeberin und Ratgeber, Sündenziege und Sündenbock (…)“6  (Gugel/Jäger 1999, 17).

Z tego powodu pedagogiczni współpracownicy Kreisau-Initiative e.V. oraz Fundacji 
Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego porozumieli się w sprawie pedagogicznych 

6 „motor grupy, prezenterka i prezenter, osoba prowadząca rozmowę, organizatorka i organizator, ekspertka 
i ekspert, koleżanka i kolega, Ściana Płaczu, nakręcacz atmosfery, partnerka i partner, pośredniczka informacji 
i pośrednik informacji, doradczyni i doradca, koza ofiarna i kozioł ofiarny (...)” [tłumaczenie cytatu z języka 
niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].
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wytycznych dla ich integracyjnych i inkluzyjnych projektów7. Z pewnością każdy teamer 
będzie je indywidualnie wypełniać przez pryzmat swojej osobowości i doświadczeń, tak 
jak też być powinno, gdyż projekty i spotkania zawsze są zebraniem się różnych ludzi 
w danym konkretnym momencie. Dlatego też żadnen projekt nie jes t powtarzalny, dane 
spotkania nigdy nie będą idealnie takie same. Główne pods tawy projektów integracyjnych 
mogą jednak znaleźć zas tosowanie przy innych spotkaniach młodzieży i s tanowią dobrą 
pods tawę do dyskusji nad koncepcją pedagogiczną dla wszys tkich spotkań międzynarodo-
wych. Zasady te w niektórych punktach opierają się jednak na pos tulatach nonformalnej 
edukacji. Niemniej jednak s tosowanie „Zasad Krzyżowej” wydaje się być rozsądne, tak jak 
i objaśnianie ich na konkretnych przykładach oraz dyskusje na ich temat. 

2. Pods tawy koncepcyjne

2.1 Pedagogiczne wytyczne dla projektów inkluzyjnych w Krzyżowej

Jes teśmy tego świadomi, że nie możemy i nie chcemy zas tąpić szkół i regularnych 
placówek edukacyjnych, chodzi nam bardziej o swego rodzaju ich uzupełnienie. Stąd 
też przekazujemy w Krzyżowej „treści”, które nie są częścią składową nauczania szkol-
nego, wzgl. które mogą być w Krzyżowej na nowo wdrażane za pomocą innych metod 
i środków. I tak ten krok, który czynimy w Krzyżowej wspólnie z młodzieżą, nawet 
jeśli będzie tylko małym krokiem, powinien iść we właściwym kierunku. Nie jes t to 
ani konieczne ani możliwe, by w trakcie jednego tygodnia uratować „pokój na ziemi”, 
wys tarczy, jeśli zrobimy chociażby krok w tę s tronę.

Międzynarodowe spotkania projektowe organizowane przez Krzyżową s twarzają o twartą 
przes trzeń do zdobywania doświadczeń i uczenia się. Formułowanie jednolitych, obo-
wiązujących przez cały czas wytycznych, które pasowałyby do wszys tkich grup i nas to-
latków, zaprzeczałoby powyższemu założeniu. Koncepcja Krzyżowej skupia się zatem 
z osobna na młodych ludziach, którzy potrzebują wsparcia w ich osobis tym rozwoju.

Dlatego też celem Krzyżowej jes t s tworzenie okazji do uczenia się i zdobywania do-
świadczeń, z których będzie mogło skorzys tać jak najwięcej nas tolatków, tak by po 
upływie danego tygodnia projektowego możliwie każdemu młodemu człowiekowi 
udało się osiągnąć jakiś sukces edukacyjny i by mógł zabrać ze sobą do domu nowe 

7 Pod projektami inkluzyjnymi rozumiemy m.in. projekty, w których uczes tniczy młodzież niepełnosprawna 
i pełnosprawna. W centrum naszego zainteresowania znajduje się inkluzyjne założenie, które obejmuje także 
młodzież o trudnościach kognitywnych, emocjonalnych i społecznych. Opis inkluzyjnych projektów Krzyżowej 
znajduje się w: Hackert / Teffel / Wunderer 2010.
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doświadczenia.  By wyjaśnić tę koncepcję powinno się wpierw w rozumieniu Krzyżowej 
zdefiniować pojęcia a) okazja do zdobywania doświadczeń i b) okazja do uczenia się. 
Nas tępnie zos taną zobrazowane idee, które kryją się za c) skupianiem się na jednos tce 
i d) odpowiedzialności osobis tej uczes tników. Wreszcie pragniemy ukazać, dlaczego e) 
przeżywanie frajdy i radości powinno być częścią tej pedagogicznej koncepcji.

2.2 Stwarzanie okazji do zdobywania doświadczeń

Międzynarodowe spotkania same w sobie prowadzą do tego, że ich uczes tnicy zdo-
bywają nowe doświadczenia. Znajdują się oni w nowych miejscach, mają do czynienia 
z innym językiem, poznają nowych ludzi i ewentualnie także nowe kultury. Niemniej 
jednak trzeba także wyraźnie s twarzać okazje, by możliwe było zdobywanie kolejnych 
doświadczeń. Na ile te okazje zos taną wykorzys tane przez młodzież i przez wszys tkie 
inne zaangażowane osoby, częs to nie leży już w ges tii kierowników projektów. Dwa 
pozornie banalne przykłady pomogą wyjaśnić to założenie: 

W trakcie integracyjnego projektu pt. „Fair Life” wiosną 2009 r. młodzież miała do 
dyspozycji wys tarczająco dużo czasu wolnego, pogoda dopisywała, a pośrodku całego 
kompleksu znajdowała się zielona łączka. Warunki były sprzyjające, ale fakt, że dyrektor 
szkoły wspólnie ze swoim „problematycznym uczniem” położył się na plecach, uczeń 
wypakował iPoda i każdy z nich wziął jedną słuchawkę do ucha, by wspólnie posłuchać 

Ślepe zaufanie na ścieżce zmysłów.
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muzyki, s tanowił właśnie jednorazowe doświadczenie dla obu tych osób. Ten pierw-
szy dopuścił swojego ucznia bardzo blisko do siebie i pokazał mu: „Ja też jes tem tylko 
człowiekiem, który czasem potrzebuje przerwy i chętnie wtedy słucha muzyki”. Drugi 
podzielił się „swoją” muzyką z zazwyczaj zdys tansowanym nauczycielem i dopuścił go 
do kawałka swojego świata. Było to doświadczenie, które na co dzień w szkole byłoby 
dla obu tych osób niewyobrażalne.

Podobny przykład s tanowi dyskoteka powitalna, która jes t organizowana praktycznie 
przy okazji każdego integracyjnego projektu w Krzyżowej. Do dyspozycji uczes tników, 
nauczycieli i opiekunów jes t przytulnie urządzone pomieszczenie, w którym odbywają 
się imprezy. Muzyka gra, jes t wys tarczająco dużo miejsca do tańczenia, są napoje, chipsy, 
paluszki, s tół do ping-ponga i piłkarzyki. Teamerzy próbują zmotywować grupę, by ta 
wspólnie coś przedsięwzięła. Ale, czy o 21.30 wszyscy będą grać w ping-ponga i biegać 
wokół s tołu, tańczyć polsko-niemieckiego poloneza albo czy Niemcy pójdą zapalić, Polacy 
będą grać w piłkarzyki, a opiekunowie już od dawna będą siedzieć w swoich pokojach, 
to zależy od poszczególnych osób. Teamerzy s twarzają okazję do zdobywania nowych 
doświadczeń, ale czy uczes tnicy z nich skorzys tają, leży w ges tii każdej jednos tki z osobna.

2.3 Stwarzanie okazji do nauki

Podobnie jak w przypadku zdobywania nowych doświadczeń w Krzyżowej, tak i w tym 
zakresie mogą zos tać s tworzone jedynie okazje do nauki.8 W zależności od projektu wybra-
ne tematy zos tają opracowane w różny sposób, tak by uczes tnicy mogli się czegoś nauczyć. 
W przeciwieńs twie do szkolnego procesu nauczania, to, czego się tutaj nauczono, nie podlega 
kontroli, nie obowiązuje tutaj żaden konkretny program nauczania i nie ma minimalnych celów 
nauczania. Wolność tę powinno się zatem wykorzys tać w pozytywnym znaczeniu tego słowa. 

Z jednej s trony proponujemy różnorodne otwarte metody, z drugiej zaś s trony omawia-
ne tematy należy rozumieć raczej tak, jakby znajdowały się one w swois tym sys temie 
budowy modułowej. Różnorodność metod ma więc zagwarantować, że zos taną wzięte 
pod uwagę także różne sposoby uczenia się, a otwartość metod s twarza szanse, by 
uczes tnicy mogli pracować nad tymi aspektami danego tematu, które ich konkretnie 
interesują. Ważnym jes t jednak, by nie doprowadziło to do samowoli metodycznej 
oraz dowolności w wyborze tematów. I tak nawet zabawkowe pudełko z klockami ma 
w środku dopasowane do siebie klocki.

8 W tym miejscu pragnę jedynie krótko zwrócić uwagę na kons truktywis tyczną teorię nauczania. Na jej zało-
żeniach opiera się wiele wytycznych Krzyżowej. Zwracam przykładowo uwagę na dydaktyczną realizację tej 
koncepcji przez Kers ten Reich.
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Podczas spaceru po majątku w Krzyżowej zorganizowanego dla uczennic i uczniów 
z trudnościami w uczeniu się niektóre tematy i cele edukacyjne, s tanowiące ważne 
elementy programu, są w taki sposób poruszane, by możliwie każdy uczes tnik mógł się 
z nimi zapoznać. I tak każdy uczes tnik powinien usłyszeć pojęcie „Krąg z Krzyżowej”
i dowiedzieć się, że w Krzyżowej spotykali się odważni ludzie, którzy pomimo grożącego 
im śmiertelnego niebezpieczeńs twa pracowali nad przywróceniem pokoju w Europie. 
Jeśli te wiadomości dotrą do uczes tników, to można mówić o owocnym zwiedzaniu. 
Jeden albo drugi uczes tnik może jeszcze dodatkowo zauważy, że Krzyżowa/Kreisau 
była kiedyś niemiecką miejscowością. Może nawet pojawi się pytanie, dlaczego wioska 
ta jes t obecnie polska. Aspekty te s tanowią już dodatkowe pytania, na które chętnie 
udzielamy odpowiedzi, jednak nie s tanowią one głównego celu samego oprowadzania.

Bardzo chętnie w ramach naszej pracy edukacyjnej w Krzyżowej sięgamy także po film 
„Schwarzfahrer” autors twa Pepe Danquart (1992), nad którym nas tępnie pracujemy 
w trakcie trzygodzinnej jednos tki zajęciowej. Najpierw w pierwszej kolejności zajmuje-
my się zrozumieniem filmu, potem dyskutujemy o motywacjach aktorów, po to by pod 
koniec zajęć wypracować pozytywne alternatywy działania. Teamerzy próbują rozpra-
cować z uczes tnikami wielopłaszczyznowość tego filmu. Za pomocą ukierunkowanych 
pytań s tarają się skłonić młodzież do refleksji na filmem i dają jej impulsy do myślenia. 
Czy młodzież faktycznie nauczy się, jak można sobie radzić z nacechowaną rasizmem 
przemocą, tego nie można w przypadku żadnego uczes tnika z góry zagwarantować.

W tym zakresie praca w ramach integracyjnych projektów w Krzyżowej niczym nie różni 
się od tej w regularnych szkołach. I tam nikt nie może z całą pewnością zagwarantować, 
że konkretne treści edukacyjne zos taną przyswojone pod koniec godziny lekcyjnej.9 Jed-
nakże możliwe konsekwencje w przypadku tych obu środowisk edukacyjnych różnią się 
od siebie: podczas gdy w szkole brak sukcesów w nauczaniu zos taje podsumowany złą 
oceną, młodzież w Krzyżowej po pros tu tylko traci szansę nauczenia się czegoś nowego. 

2.4 Skupianie się na jednos tce

Skupianie sie na jednos tkach/indywiduach jes t widoczne w wielu aspektach w ramach 
integracyjnych projektów w Krzyżowej. Warsztaty, wraz ze swoją róznorodnością dają 
każdej osobie szansę, że przynajmniej raz ktoś „właściwie” się do niej zwróci. I tak 

9 Oczywiście również podejście szkolne jes t różne w różnych miejscach oraz w różnych krajach. W przypadku 
coraz większej ilości szkół oraz pośród coraz większej liczby wydziałów dydaktycznych odchodzi się od beha-
wiorys tycznej teorii nauczania na rzecz kons truktywis tycznej, wzgl. jes t ona przez nią uzupełniana. Pragnę 
jednak w tym miejscu zrezygnować z kontynuowania niniejszej dyskusji dydaktycznej oraz teoretyczno-naukowej 
w celu skupienia się na praktycznych przykładach.
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s tosowane są raczej zabawowe metody zamiennie z innymi metodami, np. z zakresu 
pedagogiki teatralnej, sportowej, przeżywania i medialnej. Jeśli jedna uczes tniczka tniczka 
zos tanie zachęcona do działania poprzez odgrywanie jakiejś roli z filmu lub poprzez 
dyskusje nad nim, tak inny uczes tnik może dobrze odnajdzie się w budowaniu „wyspy 
tolerancji“10. Nie tylko róznorodność metod, ale również ich bezpośrednie odniesienie 
do codzienności przemawia do różnych typów/sposobów uczenia się. Poszczególne 
metody s tosuje się zazwyczaj w małych grupach (od sześciu do ośmiu uczes tników), 
tak by uczes tnicy mieli możliwość zadawania indywidualnych pytań. 

Podczas projektów w Krzyżowej oprócz różnorodności metod bardzo ważne są liczne (drobne) 
pojedyncze rozmowy. Młodzież nie spędza przecież w Krzyżowej tylko tych czterech do 
pięciu godzin warsztatowych, ona mieszka tam przez siedem dni i to 24 godziny na dobę. 
Tak więc celem każdego teamera musi być przynajmniej jedna osobis ta rozmowa z każdym 
uczes tnikiem. Oczywiście nie chodzi o to, by w drodze niewolniczego odhaczania kontrolować 
na liście, z kim się już rozmawiało, jednak wskazane jes t, by teamerzy wyznaczyli sobie taki 
cel. Rozmowy te przykładowo mogą się odbywać przy śniadaniu, obiedzie czy kolacji albo 
podczas przerwy obiadowej - z pewnością nie jeden raz nadarzy się okazja, by wypić z jednym, 
bądź paroma uczes tnikami kawę. Niektórzy teamerzy skorzys tają z przerwy na papierosa, 
inni z przerwy podczas gry w piłkarzyki. Pomieszczenie nie odgrywa tutaj żadnej znaczącej 
roli, chodzi o to, by bezpośrednio i osobiście poznać młodzież, wysłuchać ją i może nawet 
zaproponować jakąś radę. Nie jeden raz teamerzy byli zaskoczeni, jak w takiej atmosferze 
młodzi ludzie potrafią się szybko otworzyć oraz z jakimi sytuacjami problemowymi są oni 
konfrontowani. Trzeba jednak przy tym jasno zaznaczyć, że teamerzy nie są psychologami 
z wykształcenia, a są raczej „s tarszą sios trą i s tarszym bratem”, która/-y służy radą albo da 
jakąś wskazówkę. Takie rozmowy są możliwe, jeśli przy okazji inkluzyjnych projektów 
w Krzyżowej na 20 do 24 uczes tników przypada około siedmiu opiekunów11.

Obok rozmów, które teamerzy s tarają się nawiązać, tak samo ważne są liczne rozmowy 
pomiędzy opiekunkami i opiekunami oraz nauczycielkami i nauczycielami poszcze-
gólnej placówki z „ich“ uczennicami i uczniami. Oni również mają w tej wyjątkowej 
przes trzeni możliwość poznania swojej młodzieży na nowo i w całkowicie innej sytuacji.

Skupianie się na jednos tce jes t zbieżne ze skupianiem się na uczes tnikach, gdyż uczes tnikom 

10 W przypadku metody pt. „Wyspa tolerancji“ młodzież ma za zadanie zbudować wyspę, która będzie w s tanie 
spros tać potrzebom wszys tkich grup społecznych. Młodzież otrzymuje suges tię, by się zas tanowiła, kto mógłby 
na tej wyspie, wzgl. w tym mieście mieszkać oraz jakie potrzeby te osoby mogą mieć. Uczes tnicy budują swoją 
wyspę z różnych materiałów do majs terkowania oraz z wszys tkiego, co można znaleźć na teranie ośrodka. 
I tak pows tają podjazdy dla osób niepełnosprawnych z pudełek po jajkach albo ślizgawki dla dzieci z plas teliny.

11 Polska i niemiecka grupa każdorazowo przyjeżdża z dwiema opiekunkami lub dwoma opiekunami z ich placó-
wek, wzgl. szkół, do tego dochodzi jeszcze jeden polski i jeden niemiecki pedagog, wzgl. pedagożka oraz jeden 
wolontariusz/jedna wolontariuszka, którzy realizują swój wolontariat w Krzyżowej.
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są każdorazowo zadawane pytania o ich życzenia i potrzeby, po czym program jes t s tale na 
nowo dopasowywany do ich zainteresowań. Pod tym względem s tałym bardzo ważnym 
celem jes t, by treści programu były zorientowane na świat, w którym żyją uczes tnicy da-
nego projektu oraz by mogły one w ten sposób tworzyć bezpośrednie odniesienia do nich.

„Wyspa tolerancji” jes t budowana w polsko-niemieckich grupach. Grupa „silnych 
chłopaków“ kładzie główny nacisk na s tworzenie centrum młodzieżowego ze skle-
pem z płytami, dyskoteką, piłkarzykami, itp. Celem w tym momencie nie musi być 
zbudowanie z młodzieżą jeszcze domu dla seniorów. Wys tarczy zapytać, jak Patryk, 
chłopak na wózku z polskiej grupy, dos tanie się tam na dyskotekę. Wśród młodzieży 
szybko pojawi się zatem pomysł, by całe centrum dla młodzieży zbudować tak, by było 
dos tępne dla osób poruszających się na wózkach. I tak teamerowi udało się podchwycić 
pomysł młodzieży, dos tosować się do jej potrzeb oraz jednocześnie osiągnąć sukces 
pedagogiczny, gdyż zwrócił młodzieży uwagę na wykluczoną przez nią grupę. 

Po tym jak pewien nas tolatek skorzys tał w przerwie z darmowego Internetu w kawiarni 
w Krzyżowej, teamerka zapytała go o to, co sprawdzał w sieci. Najpierw chłopak był 
zirytowany faktem, że ktoś go tutaj „kontroluje“ i odpowiedział krótko prychając: „wyniki 
meczu”, ale gdy się zorientował, że teamerka faktycznie zainteresowana jes t jego osobą, 
z jego us t popłynęła cała opowieść. Opowiedział jej o swojej drużynie młodzieżowej, 
która w tamtym tygodniu musiała grać bez niego oraz która s tanowi dla niego ważną 
treść jego czasu wolnego. I tak w ten sposób szybko nawiązała się rozmowa o piłce 
nożnej, jak również o indywidualnym świecie i codzienności, w której żyje nas tolatek.

2.5 Wychowywanie do własnej odpowiedzialności

Jak jednoznacznie pokazują to pierwsze trzy wytyczne, tak właśnie w Krzyżowej two-
rzona jes t „oferta“ pod adresem jednos tek oraz grup. Na ile uczes tnicy będą w s tanie ją 
dos trzec oraz z niej skorzys tać, to zależy już od ich własnej odpowiedzialności. Młodzież 
zawsze już na samym początku projektu informowana jes t o tym założeniu: „Chcemy 
Wam coś zaproponować, ale czy z tego skorzys tacie, czy nie, zależy już od Was samych. 
Nie będziemy tego kontrolować, ale życzymy Wam i sobie, by wiele z tych propozycji 
okazało się dla Was ciekawymi. Im więcej wniesiecie własnych propozycji i pomysłów, 
tym szybciej uda nam się wspólnie przeżyć ciekawy program.“

W przypadku wychowania do własnej odpowiedzialności chodzi przede wszys tkim 
o to, by młodzież zos tała „pociągnięta do odpowiedzialności“ za swoje działania. Zbyt 
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częs to zdarza się, że młodzież z trudnościami społecznymi oraz mająca problemy w nauce 
traktowana jes t tak, jakby to było z góry jasne, że pewnych rzeczy nie potrafi zrobić. 
W ten sposób w pewnym sensie nie ponosi ona odpowiedzialności za podejmowane 
przez siebie działania.  W Krzyżowej młodzież ma poczuć, że sama może zdecydować 
o swoim działaniu, ponosząc równocześnie odpowiedzialność za konsekwencje swoich 
czynów. Może kolejny przykład pozwoli to zobrazować: 

Sandy i Tina spóźniają się 10 minut na warsztaty. Jako że warsztaty mają się zacząć od 
wspólnej gry, cała grupa musi na nie czekać. Typową reakcją w szkole w takiej sytuacji 
byłaby kara oraz komentarz: „Wy dwie i tak nigdy nie jes teście punktualne!” - Za to 
w Krzyżowej obie dziewczyny mają się nauczyć rozumieć, że przez nie cała grupa mu-
siała czekać, co oznacza brak szacunku wobec pozos tałych i że spóźnianie się nie jes t 
czymś naturalnym, tylko leży w ges tii ich własnej odpowiedzialności. Obie mają się 
zas tanowić nad odpowiednimi przeprosinami dla grupy, np. sprzątnięciem naczyń po 
kolacji, czyniąc zadość swemu lekceważącemu zachowaniu przy innej okazji. Po kolacji 
sprawa ta zos taje załatwiona, bez dalszych adnotacji w „dzienniku“.

Również podczas czasu wolnego młodzież jes t sama odpowiedzialna za „swój‘ projekt. 
Musi zadecydować, jak zadba o muzykę na dyskotece, kto będzie puszczał piosenki 
i jak można zawierać kompromisy. Jeśli zorganizowana na własną rękę dyskoteka się 
powiedzie, to taki rodzaj przeżycia s tanowi zupełnie inne doświadczenie sukcesu, niż 
w przypadku programu narzuconego przez opiekunów. Czego można chcieć więcej 
w ramach danego projektu, niż tego, że dwóch niemieckich nas tolatków nauczy się 
jednego zdania po polsku, po to by zapytać na recepcji o klucz od pokoju z piłkarzy-
kami? Pokonali oni swoje bariery językowe, nawiązali kontakt z obcymi im osobami 
i przede wszys tkich wzięli swój czas wolny w swoje ręce. Pewne sprawy mogą się tutaj 
wydawać banalne, jednak nie wolno przy tym zapominać o środowisku życia codzien-
nego młodzieży. Z jednej s trony częs to narzuca się im tutaj to, co mają robić, z drugiej 
zaś nierzadko spędzają swój czas wolny w zdumiewająco pasywny sposób, tak że już 
na samo pytanie o hobby wielu z nich odpowiada „nie mam żadnego“.

2.6 Przekazywanie frajdy i radości

Frajda jako pedagogiczna wytyczna? Tak, w Krzyżowej chodzi także o frajdę i radość 
z uczenia się. Uczes tnicy mają zrozumieć, że życie jes t czymś pięknym i przyjemnym. 
Zdumiewająco wielu uczes tników nie doświadczyło tego jeszcze zbyt częs to w swoim 
życiu. Szczególnie ze względu na grupy uczes tników dyskryminowanych społecznie 
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i upośledzonych emocjonalnie ważnym jes t, by udało się im przekazać pozytywne na-
s tawienie do życia. Poprzez frajdę i radość można pozyskać energię oraz zmobilizować 
gotowość do wypróbowania nowych doświadczeń oraz odkrycia nowych obszarów 
wiedzy. Młodzież, która doświadcza frajdy i radości, również w swoim życiu codzien-
nym prędzej zaangażuje się na rzecz sprawiedliwego świata, w którym to każdemu 
człowiekowi dane jes t „odczuwać frajdę”.

Wpierw ważnym jes t jednak to, by samym teamerom dany projekt sprawiał frajdę 
i radość. Młodzież bardzo szybko zauważy, że s toją przed nią pedagożki i pedagodzy, 
którzy nie są mentalnie  obecni, a swoją pracę traktują bardziej jako uciążliwy obo-
wiązek. Wytyczna ta prowadzi do tego, że teamerzy będą przede wszys tkim s tosować 
metody, gry i aktywności, które im samym sprawiają frajdę, gdyż tylko w ten sposób 
mogą pozos tać autentyczni. Niemniej jednak teamerzy będą musieli się też co jakiś czas 
przemóc dos tosowując program do zainteresowań uczes tników.

Frajdę i przyjemność mają jednak dos tarczać także warsztaty. Jeśli wszyscy się razem 
śmieją, wtedy szybko pows taje wyjątkowa atmosfera pracy. Kto śmiał się już parę razy 
wraz z innymi, ten będzie później w s tanie też lepiej pracować w grupie. W tym zakresie 
każdy teamer będzie kładł odpowiednie akcenty dzięki swojej osobowości.

I tak oczywiście również pojedyncze aktywności mają sprawiać frajdę. Ognisko, które 
nie sprawiło frajdy młodzieży, nie było udanym ogniskiem, nawet jeśli wydaje się, że 
ogniska s tanowią nieodzowny element międzynarodowych spotkań. Ta kwes tia wymaga 
elas tyczności w planowaniu programu. Dla jednej grupy codzienne dyskoteki mogą s tać 
się główną atrakcją projektu, dla innych będzie nią wspólna wędrówka nocna.

Ważnym jes t, by uwzględnić także nauczycieli i opiekunów obu grup i przekazać im, że 
„nie jes teśmy tutaj w szkole, tylko w Krzyżowej.“ Gdy dany nauczyciel podczas zabawnej 
gry, chętniej  pisze sms na klawiaturze swojej komórki, zamias t wziąć w niej udział, 
to wówczas grupa nie będzie się dobrze bawić przy tej grze. Natomias t jeśli niemiecki 
opiekun wielokrotnie będzie na próżno próbować swoich sił wymawiając polskie pytanie 
„jak się masz?“, to pozos tali uczes tnicy też s taną się odważniejsi i aktywniejsi.

3. Przebieg projektu i refl eksja

W dalszej części zaprezentowane zos taną trzy projekty, które sprawdziły się w wieloletniej 
praktyce pracy projektowej. Oba polsko-niemieckie projekty „Fair-Life“ oraz „Wymiana 
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zawodowa“ kierowane są do uczennic i uczniów szkół wspierających/specjalnych, wzgl. 
zawodowych szkół specjalnych, podczas gdy ciąg projektów „Budujemy mos ty“ skupiał 
się na pracy inkluzyjnej i multinarodowej. 

3.1 Fair Life (od 2005 r.)

Projekt „Fair Life“ kierowany jes t do młodzieży o niepełnosprawności kognitywnej 
i emocjonalnej. Podczas spotkania młodzieży uczes tnicy zajmują się tematem sprawie-
dliwości i uczciwości. By móc również w namacalny sposób doświadczyć uczciwości, 
warsztaty połączone zos tały z zajęciami sportowymi. Projekt ten przyczynia się zatem 
do uwrażliwienia młodzieży wywodzącej się ze środowisk o utrudnionym dos tępie 
do nauki na tematy, takie jak przemoc, odwaga cywilna i uczciwość/sprawiedliwość. 
Dodatkowo motywuje ją, by w sytuacjach dnia codziennego otwarciej traktować ludzi 
oraz by szukać wolnych od przemocy rozwiązań konfliktów.

3.1.1 Warsztaty i zajęcia sportowe: zwracanie się do młodzieży na kilku 

płaszczyznach

Myślą przewodnią spotkania młodzieży „Fair Life“ jes t temat uczciwości i sprawie-
dliwości. W ramach warsztatów poruszane są między innymi takie tematy, jak prze-
moc, odwaga cywilna, dyskryminacja albo uczciwość w sytuacjach dnia codziennego. 
Decydujące przy tym jes t, że te „poważne“ tematy każdorazowo sprowadzane są do 
konkretnego, odpowiedniego dla sytuacji dnia codziennego młodzieży przykładu, tak, 
by umożliwić nas tolatkom emocjonalną identyfikację z danym tematem. Doświad-
czenie pokazuje, że dyskryminowana społecznie młodzież ma na te tematy dużo do 
powiedzenia, m.in. przygotowała w trakcie trwania spotkania „kartę uczciwości“, za 
pomocą której pragnęła utrwalić wyniki swojej merytorycznej pracy.

Merytoryczne dyskusje połączono z zajęciami sportowymi. Właśnie sport, w przypadku 
którego zasady us talane są świadomie i świadomie są też przes trzegane, s twarza dobrą 
przes trzeń do refleksji nad różnymi zachowaniami w społeczeńs twie. Chodzi tutaj 
głównie o pytanie, gdzie i jak poza sportem można urzeczywis tniać uczciwość.

3.1.2 Sport jako środek prewencyjny wobec przemocy

Pomysł łączenia merytorycznych treści seminaryjnych z zajęciami sportowym jes t 



95

wcielany w życie już od 2005 r. Dzięki aktywności sportowej udaje się abs trakcyjne 
dyskusje przenieść na konkretne praktyki dnia codziennego. W ten sposób korzys tamy 
ze społecznych wymiarów sportu i jego pedagogicznego potencjału. Bielefeldzki pedagog 
Klaus Hurrelmann przykładowo opisuje to w nas tępujący sposób: 

Integration in die Gruppe, sinnvolle Freizeitges taltung, Umgehen mit Enttäuschungen und inneren 

Spannungen, Regelorientierung, Lernen Regeln zu vers tehen und zu akzeptieren, Konfliktbearbe-

itung sind fünf faszinierende Facetten der Kultivierungsmöglichkeiten von Aggressivität durch den 

Sport12 (Gugel 2009, 348).

Zgodnie z tą pedagogiczną zasadą sport jes t częścią składową każdego projektu „Fair 
Life“. Młodzież uczy się akceptowania zasad i rozwija część swoich społecznych kom-
petencji dla tolerancyjnego współis tnienia, które dotyczy nie tylko sportu. 

Uczą się, że konieczne jes t, by uzgodnić wspólne zasady gry, szczególnie jeśli w róż-
ne gry gra się inaczej w Polsce, inaczej w Niemczech. Samodzielne dokonanie tego 
w polsko-niemieckiej grupie przy wsparciu towarzyszących im pedagogów dla wielu 
s tanowi wyjątkowe, nieznane do tej pory doświadczenie. W imieniu wszys tkich pragnę 
w tym miejscu zacytować Andréa, uczes tnika projektu „Fair Life“ z czerwca 2008 r.: 
„Na początku tygodnia było jeszcze jakoś tak dziwnie z polskimi uczes tnikami. Pod 
koniec rozumieliśmy się już dobrze. Ten tydzień dał mi bardzo dużo!“ 

3.1.3 Spotkanie młodzieży z konsekwencjami

„Pomimo trudności pojedynczych uczniów cały tydzień przebiegał harmonijnie. Super, że 
is tnieją takie możliwości dla uczniów, którzy szczególnie potrzebują pracy prewencyjnej 
na temat ksenofobii / wychowania do tolerancji. Z wdzięcznością przyjęli propozycję i byli 
również całkowicie zachwyceni organizacją, zakwaterowaniem, moderatorami. Uczennice 
i uczniowie byli bardzo smutni, gdy spotkanie dobiegło końca i dumnie zaprezentowali 
swoim koleżankom i kolegom w szkole i mias tu, realizowane w Krzyżowej przedsię-
wzięcia“ (Mano Salokat, nauczyciel ze szkoły specjalnej w Neus tadt/Szlezwik-Holsztyn).

Uczennice i uczniowie biorący udział w projekcie „Fair Life“ pochodzą głównie z ro-
dzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. Społeczne zaniedbanie, problemy 

12 Integracja w grupie, rozsądne propozycje spędzania czasu wolnego, radzenie sobie z rozczarowaniami i we-
wnętrznymi napięciami, skupienie się na zasadach, nauczenie się rozumienia zasad i akceptowania ich, praca 
nad konfliktami - to pięć fascynujących aspektów możliwości kultywowania aktów agresji poprzez sport 
[tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].
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emocjonalne, trudności z koncentracją i częs to także tragiczne his torie rodzinne, to to, 
z czym częs to zmagają się poszczególni uczes tnicy. 

Zazwyczaj wywodzą się ze szkół wspierających lub specjalnych, programów przygo-
towujących do podjęcia konkretnego zawodu, projektów dla uczniów wzbraniających 
się przed chodzeniem do szkoły, z ośrodków wychowawczych dla młodzieży albo 
z zamkniętych internatów. Doświadczenia os tatnich czterech lat pokazały, że dla tej 
grupy docelowej projekt ten jes t częs to jednorazowym przeżyciem umożliwiającym 
opuszczenie znajomego otoczenia oraz integrację z polsko-niemiecką grupą. Na światło 
dzienne wychodzą umiejętności, których nie oczekiwaliby od siebie sami młodzi ludzie, 
jak również ich opiekunowie/nauczyciele. Młodzież, która na co dzień jes t raczej pasyw-
na, gdy wyjaśnia uczes tnikowi z drugiej grupy, co chętnie robi w swoim czasie wolnym 
i czym jes t dla niej tolerancja, ujawnia niespodziewane pokłady energii. Wzmacnia to 
poczucie pewności siebie oraz poczucie zaufania względem swoich własnych umiejętności.

Sytuacja mające miejsce poza zaufanym, zins tytucjonalizowanym otoczeniem s twarza 
dla poszczególnej jednos tki szansę wypróbowania siebie w nowych okolicznościach. 
Każdy uczes tnik otrzymuje oczywiście w takiej sytuacji aktywne wsparcie ze s trony 
polsko-niemieckiego zespołu pedagogów. Podczas warsztatów młodzież jes t zachę-
cana do wyrażania i bronienia swojego zdania oraz do kons truktywnych konfrontacji 
z pozos tałymi uczes tnikami. Dzięki interaktywnemu kształtowaniu merytorycznych 
jednos tek seminaryjnych, jasnemu odniesieniu do życia codziennego uczes tników oraz 
pracy nad konkretnymi sytuacjami uczes tnicy mogą dos trzec osobis te powiązania 
z omawianymi tematami i czują, że ich problemy i zmartwienia traktuje się poważnie. 
Jednocześnie pozaszkolna sytuacja edukacyjna umożliwia towarzyszącym uczes tnikom, 
nauczycielkom i nauczycielom każdej z placówek bardziej indywidualne podejście do 
młodzieży, niż jes t to możliwe na co dzień w szkole. 

Nie powinno się zatem bagatelizować oddziaływania takiego tygodniowego spotka-
nia młodzieży.  Animuje ono młodzież, która w innych przypadkach częs to nie chce 
opuszczać znajomego jej otoczenia i do tego pozwala zdobyć jej międzynarodowe 
doświadczenia, które będą jej towarzyszyć na dalszej drodze ich życia. 

Także dzięki uznaniu, którym cieszy się projekt „Fair Life“ trwamy w naszych s taraniach, 
by nie zapominać o „trudnych dzieciach“ polskiego i niemieckiego społeczeńs twa. I tak 
projekt ten zos tał wyróżniony przez „Bündnis für Demokratie und Toleranz“ [Sojusz na 
rzecz demokracji i tolerancji] (2005) oraz przez Fundację Hamburg-Mannheimer-Stiftung 
„Jugend & Zukunft” [Młodzież i przyszłość] (2006). Projekt ten zaczął się cieszyć tak 



97

dużym zainteresowaniem młodzieży z obu krajów, że konieczne s tało się prowadzenie 
długiej lis ty oczekujących.

3.2 Wymiana zawodowa (od 2006 r.) 

3.2.1 Założenia

Polsko-niemieckie projekty wymiany zawodowej w obrębie rzemiosła kierowane są 
szczególnie do młodzieży niepełnosprawnej albo znajdującej się w trudnej sytuacji 
społecznej, która zdobywa uproszczone wykształcenie zawodowe. Polsko-niemieccy 
uczniowie uczący się zawodów z zakresu obróbki drewna, prac ogrodniczych, rzemio-
sła malarza i murarza oraz gospodars twa domowego mają możliwość wykonywania 
w ramach projektu prac, które nie są możliwe do wykonywania w miejscach, w których 
odbywają swoje praktyki zawodowe. Równocześnie przy okazji tego przedsięwzięcia 
edukacyjnego pojawia się dla młodzieży sposobność pracowania w dwunarodowych 
zespołach za granicą i tym samym poza swoim rodzinnym miejscem zamieszkania.  

Uczniowie każdorazowo otrzymują w Krzyżowej wgląd w kulturę drugiego kraju 
i uczą się w tym międzykulturowym kontekście tolerancji oraz otwartości wobec kraju 
sąsiada. W ramach propozycji wzięcia udziału w jednos tkach seminaryjnych, grach, 
ćwiczeniach pos trzegania oraz zajęciach sportowych szczególną wagę przywiązuje się 
do podkreślania mocnych s tron uczes tników wymiany.  

Młodzież może w ramach proponowanych jej zajęć urzeczywis tniać swoje umiejętno-
ści, doceniona zos taje wartość jej pracy, a wynik ich pracy jes t ważny dla wielu innych 
młodych ludzi. I tak przykładowo rozbudowana przez uczes tników jednej z wymian 
zawodowych piwnica będąca teraz pomieszczeniem przeznaczonym do spędzania czasu 
wolnego jes t wykorzys tywana przez praktycznie każdą grupę młodzieży. Projekt ten 
w zdecydowanie mniejszym s topniu bazuje na teoretycznych jednos tkach seminaryjnych, 
a bardziej skupia się na praktycznej pracy nad oknami, drzwiami, ścianami i meblami 
Międzynarodowego Ośrodka Spotkań i Miejsca Pamięci Krzyżowa.

Wymiana zawodowa jes t nie tylko formatem spotkania typu workcamp, lecz także waż-
nym przedsięwzięciem edukacyjnym dla młodzieży przyuczającej się do danego zawodu.
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3.2.2 Długotrwałość

Długotrwałość tego projektu jes t widoczna nie tylko w namacalnych rezultatach, jak np. 
w pos taci naprawionych drzwi, mebli, odres taurowanego placu zabaw, pomalowanych 
ścian oraz dużego zbudowanego, robiącego wrażenie grilla, z którego Fundacja Krzyżowa 
będzie korzys tać jeszcze przez długi czas. Ins truktorzy opowiadają o zmienionej wyraźnie 
na korzyść atmosferze pracy w ośrodkach/jednos tkach przyuczających młodzież do zawodu, 
także po zakończeniu projektu. Po wzięciu udziału w wymianie zawodowej młodzież jes t 
znacznie bardziej zmotywowana do pracy oraz na lekcjach w swoich szkołach zawodowych. 

Cechą szczególną wymian zawodowych jes t to, że zwłaszcza uczennice i uczniowie będący 
w trudnej sytuacji społecznej, którzy częs to w swojej edukacyjnej i zawodowej codzienności 
wykazują się brakiem zainteresowania i są trudni do zmotywowania, bardzo aktywnie 
i cierpliwie pracują nad realizacją swoich pomysłów projektowych. Uczennice i ucznio-
wie okazują się być bardzo otwarci i zainteresowani krajem swojego sąsiada i pracują 
w nadzwyczaj zaangażowany sposób nad pokonywaniem is tniejących uprzedzeń. Pomimo 
faktu, że są dyskryminowani społecznie pokonują dzielnie swoje opory i bariery. Podejmują, 
i to z dużym sukcesem, wyzwanie, by w obcym dla siebie miejscu oraz z obcą i mówiącą 
w innym języku młodzieżą wspólnie pracować, uczyć się i dobrze się przy tym bawić.

Młodzież korzys ta tutaj ze sposobności, by wykonywać prace, których w takiej formie 
nie mogłaby wykonywać podczas warsztatatów, podczas których uczą się zawodu. 
W ten sposób otrzymują lepszy wgląd w świat pracy. Równocześnie pojawia się dla 
nich sposobność pracowania w dwunarodowych zespołach za granicą, wzgl. poza ich 
rodzinnym miejscem zamieszkania. Doświadczenia te mogą poprawić niekorzys tną 
sytuację wyjściową na rynku pracy tychże poszkodowanych młodych ludzi oraz pomóc 
im w pokonaniu niepewności oraz w sprawdzeniu się poza swoim regionem. 

Nie sposób przecenić faktu, że podczas wymian zawodowych młodzież pracuje nad 
wartościami, które nie służą wyłącznie celom ćwiczeniowym, lecz pozos taną na s tałe 
aktualne. W ten sposób trwałemu wzmocnieniu ulega ich poczucie własnej wartości. 

Projekt ten otrzymał wiele wyróżnień. Szczególną nagrodą była ta przyznana przez Polsko-
-Niemiecką Współpracę Młodzieży „MłodzieżWspółOdpowiedzialna 2006” za najlepszy 
pozaszkolny projekt polsko-niemiecki. Nie tylko to wyróżnienie, ale przede wszys tkim feedback 
ze s trony młodzieży i ich ins truktorów zachęca do ponownej realizacji tego innowacyjnego pro-
jektu, nawet jeśli za każdym razem na nowo musimy szukać dla niego środków finansowania.
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3.3 Budujemy mos ty (od 2008 r.)

3.3.1 Założenia

Seria projektów „Budujemy mos ty“ zos tała wypracowana i rozwinięta w przeciągu 
os tatnich lat. Najpierw na pierwszym planie znajdowały się dwa pomysły: a) integracja 
młodzieży z wieloraką/ ciężką niepełnosprawnością umysłową oraz b) wspieranie róż-
norodności w projektach, czyli „mieszanki uczes tników“, począwszy od szkół średnich 
po ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

3.3.2 Rozszerzenie grupy docelowej na młodzież z ciężkim upośledzeniem (2008)

Wypowiedzi młodzieży dotyczące tego tygodniowego spotkania mają znajdować się na 
pierwszym planie, jako że to właśnie ona znajdowała się w centrum zainteresowania tego 
projektu. Kris tin, Patrick i Patrik z Aus trii powiedzieli do swojej opiekunki po wyjeździe: 
„To było super zabawne, że wszyscy mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu. Śniadanie za 
każdym razem było zabawą! Tyle różnych języków!!! Ciekawy był spacer nocą! Przy ognisku 
było pełno śniegu! Ta pani zawsze mówiła ‚dzin dobre’! Jazda autobusem była zbyt długa!“

W spotkaniu młodzieży pt. „Wiosna w Krzyżowej“ wzięło udział 60 osób z pięciu 
krajów. Przybyłe z Ukrainy, Polski, Czech, Aus trii i Niemiec grupy uczęszczają do 
ośrodków dla osób niepełnosprawnych lub centrów szkół wspierających. Dokładny 
opis s topni niepełnosprawności jes t tutaj nieis totny, gdyż decydujące było to, aby doszło 
do spotkania Wojtka i Daniela, Benii i Kris tin oraz Maika i Jakova! Ważnym celem 
wszys tkich opiekunek i opiekunów było przede wszys tkim zwrócenie uwagi na zdolności 
tych młodych ludzi, a nie na ich ograniczenia. 

Każdy dzień rozpoczynał się od porannej rundy powitalnej. W celu doświadczenia 
tematu spotkania „Wiosny w Krzyżowej“ również za pomocą zmysłów, lampa zapa-
chowa roznosiła w powietrzu zapach wiosny. Każdy z uczes tników był witany piosenką 
powitalną i w ten oto sposób pows tały słowa powitania na melodię piosenki „Panie 
Janie“ w czterech językach:

„Witaj Wojtek! Witaj Wojtek. Jak sprawy? Jak sprawy? Serdecznie Cię witamy, serdecz-
nie Cię witamy! Bim Bam Bom.” Albo: „Hallo Patrick! Hallo Patrick! Wie geht’s Dir? 
Wie geht’s Dir? Sei herzlich willkommen, sei herzlich willkommen! Bim Bam Bom.“

W ramach dalszego przebiegu dnia młodzież mogła wybrać dla siebie zajęcia spośród 
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trzech warsztatów: muzycznych, artys tycznych lub teatralnych (od grania na bębnach, 
poprzez teatr lalek, po malowanie kamieni). Miało to wesprzeć aspekt samos tanowienia 
młodzieży. Każdego dnia w programie było coś nowego, jednak to zawsze aktywność 
uczes tników s tała na pierwszym planie. To nie szczególnie zręczny rzemieślniczy „wynik 
pracy”, tylko radość ze wspólnej pracy s tanowił cel naszego działania. 

Przy głośnych owacjach pod koniec tygodnia przeds tawiono pokaz mody z materiałów 
przeznaczonych do wyrzucenia, ponadto zagrano utwory na bębnach oraz odegrano 
scenki teatralne. Atmosfera zawsze była wyjątkowa, gdy śpiewano i grano ukraińską 
piosenkę o Krzyżowej. Piosenkę tę wszyscy bardzo szybko zrozumieli i nauczyli się 
jej śpiewać. Traktuje ona o wspólnym budowaniu jednego społeczeńs twa, a kroku ku 
takiemu społeczeńs twu dla wszys tkich ludzi zos tał zrobiony w marcu w Krzyżowej.

3.3.3 Wspieranie różnorodności (od 2009 r.)

Ciąg projektów „Budujemy mos ty“ inicjuje spotkania młodzieży, która w dniu codzien-
nym praktycznie by się ze sobą nie spotkała. W projekcie tym bierze udział nie tylko 
pięć krajów, ale także młodzież ze szkół średnich, szkół wspierających oraz ośrodków 
dla osób niepełnosprawnych. Podczas gdy jedni uświadamiają sobie, że świat nie składa 
się tylko z licealis tów, drudzy zos tają przynajmniej jeden raz potraktowani poważnie 
i dos trzeżeni poza swoim zwyczajowym otoczeniem.

W przypadku tej serii projektów w centrum zainteresowania każdorazowo znajdował się 
jakiś temat, wzgl. jakieś medium. I tak w latach 2009/2010 realizowano projekty „Budujemy 
mos ty“ pod hasłem: sport, fotografia i muzyka. Za każdym razem wybierano tematy, które 
były ciekawe dla wszys tkich uczes tników. Mecze piłki nożnej są z entuzjazmem oglądane 
praktycznie przez wszys tkich nas tolatków, niezależnie od tego, jak można oszacować ich 
zdolności kognitywne. W ten sam sposób zdjęcia i muzyka odgrywają dla niemal każ-
dego uczes tnika ważną rolę. Jednak na pierwszych planie zawsze znajdują się spotkania 
młodzieży, która pozornie pochodzi z tak od siebie oddalonych „światów“.

4. Wnioski i perspektywy

4.1 Radość z małych sukcesów

Jeden tydzień pozos taje jednym tygodniem, jednakże może on wiele zdziałać. Celem 



101

międzynarodowych spotkań młodzieży wcale nie musi być zorganizowanie „najpięk-
niejszego tygodnia“ w życiu uczes tników. Dlaczego wszys tkie osoby zaangażowane 
w jego realizację powinny brać na siebie tak wielką odpowiedzialność związaną z presją 
oczekiwań? Czy nie wys tarczy, gdy w jednym tygodniu uda się przeżyć coś innego 
i czegoś nowego doświadczyć? Gdy każda osoba z osobna zos tanie zauważona? Kiedy 
młodzież przejmie odpowiedzialność i będzie się jeszcze dobrze przy tym bawić? - 
Gdyby wszys tko to udało się osiągnąć chociażby w samych założeniach, to już wtedy 
młodzież mogłaby doświadczyć czegoś niezwykłego. Nie zapominajmy, że niemiecka 
młodzież spędza codziennie od dwóch i pół do trzech i pół godziny dziennie (tak: 
Shell Deutschland Holding 2006, 77-102) przed telewizorem i przypuszczalnie kolejne 
dwie godziny przed komputerem. W przypadku młodzieży z rodzin o utrudnionym 
dos tępie do edukacji liczby te są jeszcze wyższe. Nas tolatkowie znajdujący się w trudnej 
sytuacji społecznej biorący udział w projektach w Krzyżowej, dodatkowo muszą jeszcze 
częs to s tawić czoło nudzie, samotności i otoczeniu bez bodźców motywujących ich do 
nauki. Zaproponowanie tej młodzieży barwnego tygodnia, traktowanie jej poważnie 
i jednoczesne przekazywanie jej wartości charakteryzujących tolerancyjne i otwarte spo-
łeczeńs two, jes t wys tarczającym celem, by s tworzyć dla młodzieży „wyjątkowy tydzień, 
o którym zawsze już będę pamiętać“ (Jaqueline 17, uczes tniczka projektu „Fair Life“).

W ten sposób chciałbym opowiedzieć się za małymi, ale przemyślanymi krokami. Kro-
kami, które pomagają młodzieży i otwierają ją na świat. Kroki, które skupiają się na inte-
resach młodzieży i wymagają od niej własnej odpowiedzialności. Kroki, które obejmują 
doświadczenia i sukcesy edukacyjne oraz os tatecznie także i kroki, które sprawiają frajdę!

4.2 Międzynarodowe spotkania młodzieży – wyjątkowy format

Dlaczego potrzeba zorganizowanych i moderowanych spotkań międzynarodowych? 
Przecież wys tarczająco częs to wyjeżdżamy za granicę. Wyjeżdżamy przecież na 
wycieczki klasowe, wycieczki na koniec szkoły, wyjazdy wakacyjne - jaka jes t zatem 
wartość dodana międzynarodowego spotkania młodzieży?

Wszys tkie te wskazane wyżej formaty mają swoje uzasadnienie, nikt nie chce bowiem 
zabrać uczennicom i uczniom świetnej wycieczki na zakończenie szkoły do Włoch. Jednak 
zorganizowane i moderowane międzynarodowe spotkanie młodzieży powoduje jeszcze 
inne zjawisko, inicjuje głęboko idące procesy. Koncepcja spotkań w Krzyżowej polega na 
tym, że dwie bądź więcej grup spotyka się w Krzyżowej i spędza ze sobą wspólnie czas 
(zazwyczaj jeden tydzień), czyli na „neutralnym gruncie“. To właśnie odróżnia je od wy-
jazdów klasowych, podczas których uczennice i uczniowie zos tają zakwaterowani u rodzin 
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goszczących, a program jes t narzucany zazwyczaj przez gospodarzy, wzgl. ich nauczycieli.

Obie, wzgl. wszys tkie grupy doznają podczas takiego tygodnia podobnych doświadczeń. 
Pobyt w Krzyżowej jes t dla wszys tkich uczes tników czymś nieznanym i nikt nie zaczyna 
takiego tygodnia z przewagą wynikającą z „gry“ na własnym terenie. Koncepcje spotkań są 
przygotowywane przez pedagożki i pedagogów, którzy specjalizują się w tego typu formatach 
edukacyjnych. To oni wnoszą swoje ekspertyzy oraz wiedzę wynikającą z doświadczenia, by 
dany tydzień spotkania dobrze zaplanować i zrealizować. Są oni, w przeciwieńs twie do nauczy-
cielek i nauczycieli, osobami nieznanymi dla wszys tkich uczes tników, przez co tworzą się nowe 
szanse. Dzięki takim nietypowym aranżacjom możliwe jes t przykładowo, by złamać is tniejące 
w grupie s truktury, by zintegrować outsiderów albo otworzyć na innych izolujące się grupki.

W przypadku zorganizowanych i moderowanych spotkań inicjuje się i poddaje ewaluacji 
konkretne procedury edukacyjne. Wybrane metody i koncepcje umożliwiają transkultu-
rowy dialog, który w przypadku żadnego innego z nazwanych wyżej formatów nie byłby 
w podobnym natężeniu możliwy. Praktycznym aspektem, który nie może być tutaj pominięty 
jes t język. Spotkania nabierają zupełnie nowej jakości, jeśli ich uczes tniczki i uczes tnicy 
mogą wypowiadać się w swoim języku ojczys tym, a ich wypowiedzi zos taną kompetentnie 
przetłumaczone. Każda próba prowadząca do us tanowienia jakiegoś języka-pośrednika, 
jakkolwiek byłoby to konieczne z praktycznego punktu widzenia, i tak zawsze prowadzić 
będzie do redukcji wyrażanej treści. Nikt, niezależnie od tego, czy biegle posługuje się 
danym językiem obcym, czy też nie, nie jes t w s tanie wyrazić siebie tak dobrze w języku 
obcym, jak potrafi to zrobić w swoim języku ojczys tym. Szczególnie jeśli chodzi o mię-
dzy- i transkulturowe uczenie się, o refleksję na temat cech wspólnych i różnic, s tawianie 
czoła uczuciom i przeżyciom. Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, że w spotkaniach 
tych zazwyczaj uczes tniczy młodzież, której poziom językowy, może ale nie musi być 
dobry. Jako że Kreisau-Initiative e.V. w szczególny sposób zależy na tym, by jej projekty 
były dos tępne dla wszys tkich młodych ludzi, tym samym szczególnie ważna jes t zasada 
posługiwania się językiem ojczys tym. I dlatego spotkanie młodych ludzi uczęszczających 
do szkół wspierających odbywające się wyłącznie w języku angielskim jes t czymś zupełnie 
nie do pomyślenia. Wezwanie to dotyczy również moderowanych warsztatów w ramach 
danego spotkania. Oczywiście bezpośredni dialog (bez pośrednika językowego) pomiędzy 
młodymi ludźmi w języku angielskim, niemieckim, polskim czy w innym języku, jes t jak 
najbardziej możliwy podczas przerw, programu wieczornego itp. Stanowi on wspaniałą 
drogę do wzajemnego porozumienia. W takich sytuacjach częs to wys tarcza jedynie 
fragmentaryczna znajomość jakiegoś języka, by doprowadzić do zadziwiających rozmów.

Zorganizowane i moderowane międzynarodowe spotkania nie s tanowią przy tym w regionie 
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przygranicznym żadnej szczególnej koncepcji edukacji. Opisane formaty spotkań mogą się 
odbywać zarówno w regionie przygranicznym, jak i w innych miejscach i z innymi grupami. 
W przypadku konkretnego tygodniowego spotkania ważne jes t także pochodzenie grup, 
szczególnie odległość dzieląca jedną grupę od drugiej, która to po spotkaniu będzie odgrywać 
decydującą rolę. Im bliżej siebie dane grupy mieszkają, tym większa jes t szansa na ponowne 
spontaniczne spotkanie. Ponowne spotkania mogą odbywać się zarówno w wyznaczonych 
ramach, z powodu konkretnych okazji (np. uroczys tości szkolnych szkół partnerskich), jak 
również przy okazji prywatnych uroczys tości (np. impreza urodzinowa). W przypadku 
odległości decydujący nie jes t dys tans geograficzny, a „dys tans czasowy“. Dla młodzieży 
is totne zatem będzie pytanie, jak szybko i na ile ekonomicznie będzie ona w s tanie dotrzeć 
środkami komunikacji publicznej do swoich nowych koleżanek i kolegów. Odległość po-
między dobrze ze sobą skomunikowanymi miejscami może być czasem znacząco mniejsza 
aniżeli ta, w regionie przygranicznym, która pozornie jes t taka krótka. Należy tutaj, jako 
na aspekt poboczny, zwrócić uwagę na s tan rozbudowania danej lokalnej sieci komunikacji 
publicznej. Nieformalne s tosunki pomiędzy młodymi ludźmi są ważne, nie należy jednak 
także bagatelizować lokalnych kooperacji. Dwie gminy albo szkoły partnerskie, które s tale ze 
sobą współpracują mogą także umożliwić młodzieży ponowne spotkanie lub pogłębienie ich 
partners twa. W regionie przygranicznym z pewnością częściej jes t to łatwiejsze do wykonania.

Zorganizowane i moderowane międzynarodowe spotkania s tanowią ważną część składową 
edukacji politycznej oraz pracy z młodzieżą. Mogą być doświadczane jako przełomowe 
lub mogą w znaczący sposób wywierać piętno na ludzkich biografiach. W dobie kryzysu 
gospodarczego oraz wysokiego bezrobocia wśród młodzieży ponownie kładzie się duży 
nacisk na pracę edukacyjną, wymaga się od niej, by swoje projekty realizowała w sposób 
bardziej „pożyteczny“ dla rynku pracy. Nowy unijny program wsparcia Erasmus+, który 
w latach 2014 - 2020 ma determinować międzynarodową pracę edukacyjną i spotkań, 
skupia się bardziej na formalnej edukacji oraz oczekuje od nonformalnej pracy edukacyjnej 
zwiększającej się certyfikowalności oraz „zaświadczania”, że jej formaty są przydatne dla 
rynku pracy. Niemieckie federalne Minis ters two ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet 
i Młodzieży [Bundesminis terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend] ma skłonności 
do kierowania swojej aktywność w podobnym kierunku. Edukacja młodych ludzi nie 
jes t już zatem widziana jako wartość sama w sobie, a bardziej jako środek do celu (w tym 
przypadku miejsce zdobywania zawodu i miejsce pracy). Bezsprzeczny jes t jednak przy 
tym fakt, że doświadczenia edukacyjne zdobyte podczas międzynarodowych spotkań 
są pomocne dla późniejszej kariery zawodowej i to również s tanowi pozytywny aspekt 
naszej pracy edukacyjnej. Moim jednak zdaniem fatalny okazałby się zamiar, by pracę 
edukacyjną ukierunkować jedynie na jej przydatność dla celów rynku pracy oraz by żądać 
od podmiotów odpowiedzialnych za projekty wys tawiania odpowiednich zaświadczeń.
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Nonformalna edukacja potrzebuje wolności/swobody. Powinna odróżniać się od formalnej 
edukacji w szkołach i na uniwersytetach. Ma wyznaczać nowe drogi oraz skupiać się na 
nowych i innych tematach. Ma oferować młodym ludziom szanse rozwoju i wzmacniać ich 
osobowości. Nadmierna regulacja oraz skupianie się na rynku pracy ogranicza powyższe moż-
liwości nonformalnej pracy edukacyjnej oraz doprowadza do utraty innowacyjnych formatów.

Z tego też powodu również inne ins tytucje wspierające powinny pochylić się nad tą kwes tią, 
by zapewnić swobodę projektowej pracy edukacyjnej. Tak by i w przyszłości młodzi ludzie 
mieli szansę zdobycia wyjątkowych doświadczeń i by w kolejnych latach dzieci i młodzież 
z wielu krajów mogła powiedzieć: „Nigdy bym nie pomyślała, że może być tak pięknie.“
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Część 2: Inicjatywy na rzecz społecznego 
  zaangażowania dorosłych

Natalie Wasserman

„Bohaterowie wioski“ – 
Społeczno-obywatelskie zaangażowanie na 
rzecz Trebnitz i regionu Oderland

1. Wprowadzenie

We wrześniu 2011 r. w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz (Schloß Treb-
nitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V.) rozpoczęła się pierwsza faza projektu pt. 
„Bohaterowie wioski”. Zaangażowani mieszkańcy Trebnitz i Müncheberga spotkali 
się w ramach powyższego projektu dofinansowanego z programu Federalnej Centrali 
ds. Edukacji Politycznej (Bundeszentrale für politische Bildung) „Wsparcie poprzez 

Dla każdego coś dobrego.
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udział“ (Zusammenhalt durch Teilhabe). Celem tego projektu było wdrażanie włas-
nych pomysłów na rzecz wzmocnienia społeczeńs twa obywatelskiego na obszarach 
wiejskich i tym samym, w drodze samodzielnego opracowywania własnych inicjatyw, 
uatrakcyjnienie i s tworzenie bardziej przyjaznych warunków życia dla wszys tkich 
mieszkańców Trebnitz i jego okolicy oraz odwiedzających te tereny gości.

Ponadpokoleniowy projekt Bohaterowie wioski zaproponował wszys tkim zainteresowa-
nym w wieku od 15 do ponad 65 lat możliwość przejęcia inicjatywy i samodzielnego 
zajęcia się własnymi sprawami i potrzebami oraz nadawania pozytywnych impulsów 
w regionie. Warsztaty przyszłości zadbały na początku o żywo kręcącą się karuze-
lę pomysłów, która to później zataczała kolejne kręgi w trakcie realizacji projektu 
podczas wielodniowych spotkań roboczych i towarzyszącemu im coachingowi, jak
i pociągnęła za sobą konkretne zamierzenia. Karuzela ta wciąż się kręci, a niektóre
z pomysłów już udało się zrealizować. Ponadto Bohaterowie wioski pos tanowili nawet 
po zakończeniu projektu pozos tać aktywnymi i planują obecnie założenie własnego 
s towarzyszenia.

„Ponadpokoleniowe spotkania ‚Bohaterów wioski’ odczuwam osobiście za bardzo udane. Szcze-

gólnie w przypadku ‘Kawiarni opowieści’, do której dołączyłam jako nowa uczes tniczka, byłam 

pod dużym wrażeniem żywotności, ciekawości i życzliwości, jakie panowały wśród zdumiewająco 

wysokiej liczby obecnych tam osób. Koniecznie trzeba to powtórzyć!!!“

2. Pods tawy koncepcyjne

Emigracja, bezrobocie, s tarzenie się - trójdźwięk, który inaczej niż w muzyce, 
wcale nie świadczy o harmonii, a odzwierciedla główne troski i potrzeby pows tałe 
wskutek zmian demograficznych we Wschodniej Brandenburgii. W obliczu takich 
zmian is tniejące szanse są praktycznie niezauważane. „Der Begriff ‚demografischer 
Wandel‘ is t in der öffentlichen Diskussion vielfach noch negativ besetzt und wird 
mit Anpassung, Schließung, Rückbau und Verlus t verbunden.“1 (Demografiebericht 
des Landes Brandenburg 2011, 60). Wyjaśnienia ze s trony polityków i społeczeńs twa 
obywatelskiego częs to uderzają w tę samą nutę: brak perspektyw zawodowych, za-
nikające propozycje społeczno-kulturalne i wynikająca z tego słabnąca identyfikacja 
z regionem. Brak społeczno-obywatelskiego zaangażowania ze s trony społeczeń-
s twa, jak również zwiększający się brak politycznego zainteresowania s taje się coraz 

1 Pojęcie ‚zmiany demograficzne’ jes t w dyskusji publicznej nadal w wieloraki sposób nacechowane negatywnie 
oraz kojarzone z koniecznością dopasowywania się, zamykania czegoś, z rozbiórkami i s tratami [tłumaczenie 
cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].
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bardziej widoczny w gminach i wsiach Wschodniej Brandenburgii. 

Czy diagnoza ta jes t właściwa? Czy może za powyższym trzeźwym opisem symp-
tomów ukrywa się region borykający się ze skutkami zmian demograficznych, który 
zaczyna pos trzegać zmieniające się warunki życia jako swoją szansę na rozwój? Jako 
wezwanie, by nie powierzać swoich nadziei pańs twowym mechanizmom regulują-
cym, a samemu zabrać się do pracy? Jakości życia nie da się zapewnić wyłącznie na 
szczeblu pańs twowym, jakość życia zależy także od zaangażowania społeczeńs twa 
obywatelskiego.

Os tatnie sprawozdanie demograficzne Kraju Związkowego Brandenburgii (Demo-
grafiebericht des Landes Brandenburg) także traktuje o powyższym aspekcie. W dniu 
26 września 2011 r. odbyło się Forum Demografii Brandenburgii, podczas którego 
jego uczes tnicy dyskutowali o czynnikach decydujących o sukcesie bądź porażce 
różnych inicjatyw i projektów. W pierwszej kolejności s twierdzono:

Nur eine spezifisch regionale Betrachtung der Problemlagen kann eine angepass te Problemlösung 

hervorbringen. Notwendig is t ein s tärkerer regionaler Aus tausch durch Vernetzung der Akteurinnen 

und Akteure. Dieser Prozess braucht einen organisatorischen Rahmen und adäquate Unters tützungs-

s trukturen. Dem Land kommt dabei die Rolle eines Kommunikators und Unters tützers zu2. (ibidem, 58) 

Rozpoznanie możliwości, wzgl. niemożności rozległego s terowania rozwojem sys te-
mów socjalnych, dotarło już do świata polityki. Teorii sys temów fenomen ten jes t już 
również znany od dawna. Optymizm s terujący, otoczony coraz bardziej komplek-
sowym środowiskiem, jes t torpedowany przede wszys tkim przez badania mózgu. 
A narzucające się s terowanie podlega procesom samoorganizacji. Udowadniają to 
także rozpoznania dotyczące teorii chaosu oraz najnowsze badania poświęcone 
kierowaniu grupami bez udziału jednej wyraźnej osoby s terującej lub też dynamika 
grupy w przypadku flash mobu, tj. błyskawicznego tłumu (tak: Singer 2003, 279-305).

Rozwój indywidualnych kompetencji prowadzi do zwiększonych potrzeb uczes tnic twa 
obywateli w życiu społecznym. Obserwacja ta odbija się echem nie tylko w przetargach 
UE, na płaszczyźnie federalnej lub krajowej, ale także w poszczególnych regionach 
Brandenburgii. Można ją również w konkretnej pos taci odnaleźć w przemyśleniach 
i założeniach projektu Bohaterowie wioski. Społeczne zaangażowanie obywateli nie 

2 Jedynie specyficzne regionalne spojrzenie na ową sytuację problemową może przynieść odpowiednie roz-
wiązania. Konieczna jes t bardziej intensywna wymiana doświadczeń realizowana w drodze zrzeszania się 
lokalnych działaczy. Proces ten wymaga jednak s tworzenia ram organizacyjnych oraz odpowiednich s truktur 
wspierających. Władze Kraju Związkowego powinny zatem przyjąć, w tym kontekście, rolę komunikatora oraz 
podmiotu wspierającego [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].
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jes t tylko integralną częścią demokracji, a powoduje wśród danych osób wzros t iden-
tyfikacji z zachodzącymi procesami politycznymi i społecznymi, które ich dotyczą. 
Przejęcie odpowiedzialności za swoje sprawy powoduje pows tanie powiązań, które 
wychodzą na dobre nie tylko społecznym sys temom danej wioski, lecz os tatecznie 
także całemu regionowi.

Mit Blick in die Zukunft müssen jedoch Perspektiven vermittelt und die Chancen von Veränderungen 

viel s tärker in den Blick genommen werden. Der demografische Wandel is t eine Ges taltungsaufgabe, 

bei der auf lange Sicht bei der Organisation von Lebensqualität und Daseinsvorsorge grundsätzlich 

neue Ansätze gesucht und die ausgetretenen Pfade verlassen werden müssen.3 (Demografiebericht 

des Landes Brandenburg 2011, 60).

Coś zaczęło się zatem dziać na obszarach wiejskich. A to, co ma tam miejsce, jes t 
z doświadczenia efektywniejsze i wydajniejsze, gdy mieszkańcy zaczynają działać 
na płaszczyźnie lokalnej. Mieszkańcy danego regionu wiedzą przecież najlepiej, 
czego im brakuje i to oni są tymi, którzy najlepiej wiedzą, co należy zmienić i jak 
te zmiany można kreatywnie i innowacyjnie wprowadzić w życie. Inicjatywy takie 
jak Bohaterowie wioski, które rodzą się i są wdrażane na płaszczyźnie lokalnej, 
prowadzą nie tylko do owocnej realizacji projektów, ale także s tanowią pods tawę 
przyszłego rozwoju. A jeśli zapewni im się jeszcze profesjonalne i transparen-
tne wsparcie, to będzie można później również zrozumieć, jak udało się dany 
sukces osiągnąć, poddać go ewaluacji oraz skutecznie zas tosować w przyszłości 
przy innych przedsięwzięciach. Projekty tego typu zataczają coraz szersze kręgi
w procesach zrównoważonego rozwoju. Społecznie spójna przes trzeń, mniej lub 
bardziej homogeniczna, która być może wyróżnia się lokalną tożsamością, wspólne 
tradycje - lub przynajmniej wspólne potrzeby i oczekiwania - profitują z lokalnie 
osadzonej koncepcji rozwoju. Ani miejscowości, ani jej mieszkańcom nie narzuca 
się realizacji żadnych konkretnych celów, s trategii czy określonych działań lub 
planów, to sami mieszkańcy je inicjują i wprowadzają w życie. 

Idealni działacze, osoby zaangażowane w poprawę wiejskiej jakości życia, nie 
siedzą w miejskich biurach projektowych, oni po pros tu żyją w danych wioskach. 
Są bohaterami rozwoju swoich własnych regionów, wszędzie. Również w Trebnitz, 
jako że Trebnitz to nie tylko Zamek, który od czasu transformacji nieprzerwanie 
us tanawia mos ty na Odrze, ponad granicami i szlabanami oraz inicjuje kontakty 

3 Spoglądając jednak w przyszłość należy mówić przede wszys tkim o perspektywach oraz zdecydowanie bardziej 
koncentrować się na szansach, które niosą za sobą pows tające zmiany. Zmiany demograficzne s tanowią swois te 
zadanie projektowe, w przypadku którego w dłuższej perspektywie organizacji jakości życia i zabezpieczania 
warunków bytowych, konieczne będzie szukanie nowych koncepcji oraz porzucenie wydeptanych już ścieżek 
[tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].



109

pomiędzy ludźmi, kształtuje relacje między kulturami i artys tami; to także prawie 
430 mieszkańców, którzy czynią wioskę tym, czym jes t - wartościową miejsco-
wością w ulegającym przemianom demograficznym powiecie Märkisch-Oderland. 

Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz i wioskę Trebnitz łączy bliska więź. 
Zawsze tak było, nawet jeśli w różnych czasach charakteryzowała się ona różnym 
kolorytem czy jakością. W s trukturach feudalnych, w czasie wojny i w latach 
powojennych, podczas 40 lat NRD, w czasie transformacji, podczas zawirowań 
czasów po przemianach... i także obecnie. Dużo można by pisać o zmieniających 
się przez s tulecia i dziesięciolecia funkcjach Zamku i wioski - jednak nie to jes t 
is totą tego artykułu. Jes t nim relacja, jedność tych dwóch podmiotów, która także 
ulega przemianom.

Pomiędzy konkurencją a symbiozą, pomiędzy różnicami a wspólnymi interesami 
leży szansa dialogu, którego ani mieszkańcy Trebnitz ani Zamek nie chcą/chcieli 
przegapić. Nie miał on także pozos tać wyłącznie samymi słowami, miał być nama-
calny i widoczny. I tak, we wrześniu 2011 r. nadszedł właściwy czas: Bohaterowie 
wioski ujrzeli światło dzienne Trebnitz. Wśród potencjalnych bohaterów znaleźli 
się ci wszyscy, którzy chcieli się zaangażować na rzecz swoich potrzeb i interesów.

Społeczno-polityczna aktywność i spotkania towarzyskie idą u „Bohaterów wioski” w parze.
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Rozpoznania, które przyniosły dotychczasowe badania nad zaangażowaniem 
społecznym, wskazują na trzy centralne punkty, które powodują wzros t motywacji 
do uczes tnic twa w życiu lokalnym. I tak, propozycje powinny być dos tosowane 
do interesów, jak również przede wszys tkim do możliwości lokalnej społeczności. 
Propozycje niewymagające dużego nakładu pracy zawierają w sobie np. możliwość 
anonimowego zaangażowania się. Także ścisły związek z praktyką ułatwia wielu 
działaczom uczes tnic two. Nie każdy jes t przecież poprzez swoją osobowość bądź 
rozwój zawodowy przyzwyczajony do tego, by brać udział w publicznych dyskusjach 
lub by otwarcie artykułować swoje potrzeby. Poza tym dana forma zaangażowania 
musi być również możliwa do realizacji w czasie. Podejmując się jej czasowego 
rozplanowania nie można też pominąć aspektu zawodowego i rodzinnego. Poza 
tym ważne jes t, by zapytać o zdanie wszys tkich ludzi, nawet tych, których akurat 
dany temat nie interesuje. Stanowi to is totny sposób na us talenie, jakie dany temat 
ma znaczenie dla danej całej społeczności, gdyż zbyt częs to jedynie pojedyncze 
grupy nacisku decydują o lokalnych przedsięwzięciach. (tak: Masser 2008, 176).

Inicjatorzy projektu Bohaterowie wioski wzięli powyższe czynniki pod uwagę, 
nie narzucali z góry żadnych tematów, tylko pos tanowili zaraz na ws tępie zadać 
pytania. Wzięli sobie do serca zatem potrzeby mieszkańców i nie tylko prowadzili 
na ich temat dyskusje, ale także służyli pomocą przy konkretnym wdrażaniu 
wypracowanych pomysłów. Projekt wcielano w życie w ramach wielodniowych 
warsztatów oraz elas tycznie uzgadnianych spotkań roboczych. Zamek Trebnitz 
oraz partnerzy kooperacyjni projektu pozos tawali także s tale do dyspozycji Bo-
haterów wioski i w każdej chwili wspierali ich swoimi ekspertyzami. 

3. Przebieg projektu

Projekt Bohaterowie wioski od samego początku s tanowił zamierzenie ponadpokolenio-
we, które zarówno w fazie wdrażania, jak i planowania było kierowane do młodzieży, 
dorosłych i osób s tarszych mieszkających w powiecie Märkisch-Oderland. Projekt 
ten miał ich zachęcić do uczes tnic twa w nim i w życiu społecznym.

Celem tej podjętej a priori decyzji, by włączyć w to przedsięwzięcie wszys tkie grupy 
wiekowe, było umorzliwienie, wcale już nie tak oczywis tej, ponadpokoleniowej wymiany 
na temat lokalnych potrzeb i życzeń. Rozdzielenie się społecznych przes trzeni życia 
s tało się czymś tak powszechnym, że doprowadziło ono, także na obszarach wiejskich, 
do swois tego braku dialogu międzypokoleniowego. Jak można zatem dla wszys tkich 
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poprawić warunki życia, szczególnie w sytuacji, gdy się już w ogóle nie zauważa, że 
is tnieją też inni - abs trahując już od tego, czy się wie, czego ci inni potrzebują? 

Różne grupy wiekowe miały się więc nie tylko aktywnie spotykać, lecz także ponownie 
doświadczyć możliwości uczenia się od siebie nawzajem, w celu s tworzenia bardziej 
wartościowego środowiska życia dla wszys tkich mieszkańców tego obszaru wiejskiego. 

By dotrzeć do wszys tkich, wezwanie do udziału w projekcie musiało być głośne
i słyszalne dla wszys tkich. Dlatego też skorzys tano ze wszelkich dos tępnych środków 
przekazu informacji. Wiele s tarszych osób żyje z dala od sieci komunikacyjnych, 
którymi zaś młodzież, dzięki dos tępowi do nowych mediów, posługuje się na sze-
roką skalę. Poza skorzys taniem z is tniejącej s trony internetowej Zamku Trebnitz 
oraz założeniem, na potrzeby projektu, własnej s trony na facebooku, informacje
o projekcie rozpowszechniano za pomocą bardziej konwencjonalnych mediów niż 
Internet. W regionalnych gazetach (np. Märkische Oderzeitung) pojawiły się artykuły, 
a w bezpłatnych gazetach z ogłoszeniami doniesienia o projekcie (np. w dzienniku 
urzędowym mias ta Müncheberg) oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach. 
Obok akcji wrzucania ulotek do skrzynek na lis ty i wręczania ich do ręki, nie mogło 
także zabraknąć cyfrowej broszurki. Aktywowano także lis tę mailingową Zamku 
Trebnitz i tym samym udało się dotrzeć do wielu osób już związanych z tą placówką, 
które nas tępnie ze swojej s trony uruchomiły us tną agitację na rzecz tej inicjatywy. 
Nie omieszkano też skorzys tać z licznych odbywających się w Zamku spotkań infor-
macyjnych i dyskusji, po to by rozpowszechnić wieści o pows taniu Bohaterów wioski.

Nieodzowna dla gruntownej realizacji projektu analiza sytuacji wyjściowej jak również 
grup(y) docelowych/docelowej przeds tawiała nie tylko s tatus quo tego przedsięwzięcia, 
lecz pos tawiła także pytania o przyczyny, czynniki wpływu i oddziaływania nierów-
ności spowodowanych s trukturami społecznymi. Analiza ta opierała się zarówno 
na informacjach ilościowych, jak i jakościowych. Poza s tatys tykami, ważne źródła 
informacji na temat przedmiotowych celów projektu s tanowiły także sprawozdania 
projektowe z porównywalnych przedsięwzięć oraz rozmowy z ekspertami z regionu.
W fazie początkowej, w kontekście zamierzonego wdrażania zasady gender mains tre-
aming, szczególną uwagę poświęcano zatem, na s trategie pozyskiwania uczes tników, 
które gwarantowałaby równie szanse dos tępu, jak i partycypacji dla wszys tkich. 
Zarówno towarzysząca projektowi samoewaluacja,  jak i zewnętrzne zlecenie doko-
nania ewaluacji oraz s tale podczas całego procesu obecny coaching zagwarantowały, 
że sukcesywnie dążono do osiągnięcia celów związanych z równouprawnieniem.
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Informacje, które były przekazywane możliwym zainteresowanym przez wspomnia-
ne już różnorodne kanały, jak również przez multiplikatorów w szkołach, klubach 
młodzieżowych, s towarzyszeniach, punktach spotkań społeczności wiejskiej, biblio-
tekach i ośrodkach kultury, odniosły zamierzone skutki i już na samym początku 
zaowocowały żywą partycypacją ze s trony zainteresowanych. Już w samym spotkaniu 
inaugurującym w dniu 21 października wzięło udział 29 osób.

Nie mniej skuteczne okazało się poszukiwanie s tosownych patronów dla projektu na 
płaszczyźnie komunalnej, wśród adminis tracji powiatowej oraz w świecie polityki. 
Liczne szkoły, jak np. szkoły średnie z Müncheberga, Wriezen i Seelow, szkoła wspie-
rająca z Seelow, podobnie jak polskie szkoły partnerskie z projektu Agora 2011/2012
z Kos trzyna i Gorzowa Wielkopolskiego sygnalizowały swoje zainteresowanie Bo-
haterami wioski. Swoją gotowość zgłosiły również kluczowe pos taci z adminis tracji 
mias ta i polityki, jak np. burmis trz mias ta Müncheberg, pani Uta Barkusky, która 
to wzięła udział prawie we wszys tkich spotkaniach cząs tkowych i ewaluacyjnych 
Bohaterów wioski oraz wspierała uczes tników radą i motywacją. Również pani Grit 
Körmer z biura i zarządu regionalnego lokalnej grupy działaczy LAG Märkische Seen 
e.V. okazała się bardzo chętna do współpracy i zorganizowała spotkanie burmis trzów 
całego regionu, podczas którego Bohaterowie wioski nie tylko mogli się zaprezento-
wać, ale także znaleźli się medias in res żywej dyskusji i przeds tawili swoje interesy 
zebranym decydentom. Pan Karl-Heinz Boßan, prezes IGOB Interessengemeinschaft 
Eisenbahn Berlin-Gorzów EWIV, również z zaangażowaniem wspierał Bohaterów 
wioski i wspólnie z nimi zainicjował kwes tię ulepszenia połączeń realizowanych 
przez spółkę kolejową Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), czyli cogodzinne pociągi 
dla Trebnitz. Póki co pociąg kursujący między Kos trzynem nad Odrą a Berlinem 
zatrzymuje się tylko co drugą godzinę na dworcu w Trebnitz.

Będąc w takim towarzys twie oraz posiadając wsparcie ze s trony osób decyzyjnych
w obszarze adminis tracji i polityki, łącznie 35 mieszkańców Trebnitz i Müncheberga 
w wieku od 15 do ponad 65 lat spotykało się regularnie w trakcie trwania projektu 
w Zamku Trebnitz, by pracować nad swoimi bohaterskimi czynami, które miały 
uatrakcyjnić ich region oraz tchnąć życie w program „Wsparcie poprzez udział” Fede-
ralnej Centrali ds. Edukacji Politycznej, z którego finansowany był niniejszy projekt.
W obliczu faktu, że Trebnitz liczy około 430 mieszkańców, już sama liczba Bohaterów 
wioski wydaje się być sukcesem.

Rozumiejącym się samym przez siebie celem niniejszego ponadpokoleniowego, rocz-
nego projektu było połączenie w ramach warsztatów przyszłości młodzieży, dorosłych 
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i seniorów z powiatu Märkisch-Oderland oraz opracowanie przez nich wspólnych 
pomysłów na poprawę warunków życia teraz i na przyszłość. Samodzielności oraz 
partycypacyjnego założenia, które łączyło w sobie analizę potrzeb Bohaterów wioski 
wraz z opracowaniem własnych propozycji rozwiązań, nie można było w żadnym 
momencie pomylić z pragmatyczną zasadą: „Teraz jes teście zdani tylko na samych 
siebie - pos tarajcie się coś z tego zrobić“. Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Tre- 
bnitz oraz inne osoby działające w rożnych obszarach w regionie odegrały bowiem rolę 
dos tawców ekspertyz dotyczących danych tematów i problematycznych zagadnień, 
które to były im przeds tawiane przez Bohaterów wioski. 

O odpowiednie ramy dla tego przedsięwzięcia zadbały trzydniowe warsztaty przy-
szłości, towarzyszące im praktyczne zajęcia, wycieczki, jak również odbywające się 
co sześć tygodni spotkania robocze i ewaluacyjne. Ich warunki ramowe, koncepcje 
edukacyjne i propozycje coachingu zos tały tak ukształtowane, by były one zrozumiałe 
na płaszczyźnie międzypokoleniowej, jak również były możliwe do realizacji. 

Bohaterowie wioski wymieniali się między sobą swoimi spos trzeżeniami na temat swoich 
analiz, koncepcji i propozycji realizacji i w razie potrzeby zapraszali zewnętrznych 
ekspertów. Jak sprawnie kształtować dobrą promocję, sprawny PR? Jak działa nasza 
adminis tracja? Do kogo możemy się zwrócić? Jak planuje się projekty? Jak zdobyć 
wsparcie? I w jaki sposób pozyskamy odpowiednie finansowanie? Pierwsza faza projektu 
skupiała się na analizie zapotrzebowania i is tniejących w regionie problemów: Czego 
brakuje? Co (już) nie działa? Czego chcemy i potrzebujemy? Podczas konfrontacji
z samą/samym sobą oraz z własnymi zamierzeniami i zadaniami, uczes tnicy zdobyli 
centralne kompetencje partycypacyjne, projektowe i osobis te, które s tanowiły solidny 
fundament dla dalszego przebiegu projektu.

Podczas drugiej fazy projektu Bohaterowie wioski pracowali nad pomysłami i kon-
cepcjami, zas tanawiając się, jak można przedmiotowe problemy rozwiązać na płasz-
czyźnie lokalnej, tak, by nas tępnie podczas trzeciej fazy odważyć się wcielić je
w życie. Kolejny, trzeci już, pięciomiesięczny etap realizowanych działań, któremu 
towarzyszyły w ods tępie sześciu tygodni jednodniowe warsztaty, zaczął żyć własnym 
życiem. Wykroczyło ono zdecydowanie poza zamierzony koniec projektu w sierpniu 
2012 r. i doprowadziło do pows tania planów założenia samodzielnego s towarzyszenia 
„Dorfhelden e.V.“ (Stowarzyszenie Bohaterów Wioski).

Najciekawszą w tym wszys tkim jes t jednak droga, która zaprowadziła Bohaterów 
wioski aż tam. Co ich nurtowało? Z czym się zmagali? Co zainicjowali? Kogo udało 
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im się przekonać? Już podczas pierwszej fazy projektu wśród uczes tników wykształ-
ciły się cztery główne obszary ich zainteresowań. Jedna z grup pos tanowiła zająć się 
parkiem zamkowym oraz rozwijaniem zasobów otaczającej go przyrody, druga grupa 
zaś zajęła się cogodzinnymi połączeniami ze znajdującego się na dawnej trasie Kolei 
Wschodniej dworca kolejowego w Trebnitz oraz rewitalizacją samego budynku tej 
s tacji. Zarówno spotkania człowieka z naturą i infras trukturą, jak i spotkania czło-
wieka z człowiekiem spotkały się w ramach realizowanych przedsięwzięć z żywym 
zainteresowaniem. Z jednej s trony Bohaterowie wioski pos tanowili zatroszczyć się
o międzypokoleniowy dialog, z drugiej zaś skupili się na aspektach międzykulturo-
wych oraz spotkaniach międzyludzkich. 

Odbywająca się co roku w Zamku Trebnitz Agora Młodzieży - polsko-niemiecki, 
międzykulturowo-polityczny projekt wielodniowego spotkania młodzieży, którego 
głównym celem było wzmocnienie uczes tnic twa młodych ludzi w życiu społecznym po 
obu s tronach Odry - nie pozos tała niezauważona przez Bohaterów wioski. Tym samym 
udało się spożytkować szansę nawiązania współpracy. Zaangażowani mieszkańcy 
Trebnitz i Müncheberga przekazali wypracowane przez siebie pomysły młodzieży 
mieszkającej w polsko-niemieckim regionie nadodrzańskim. Co może zatem zain-
teresować młodych ludzi poniżej 20 lat w międzypokoleniowej Kawiarni opowieści? 
Jakie pytania młodzi ludzie chcieliby zadać osobom s tarszym? Jak oni wyobrażają 
sobie park przyjazny dla nas tolatków? Jakie wizje snuje młodzież, co do leżącego 
odłogiem budynku dworca? I w jak sposób oni zorganizowaliby oni transgraniczny 
klub kucharski i na dobre zakotwiczyli w regionie? Po raz pierwszy trwała więź
w pos taci s tałej wymiany oraz konkretnych zamierzeń połączyła mieszkańców wioski 

Bohaterowie wioski s tają się sławni również poprzez swoje kulinarne specjały.
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i młodych, pochodzącymi z Polski i Niemiec uczes tników seminariów. Równocześnie 
młodzież z obu krajów mogła doświadczyć wspaniałych przykładów społeczno-
-obywatelskiego zaangażowania na obszarze wiejskim, które to przyczyniło się do 
wzros tu identyfikacji z rodzimym regionem.

Bohaterowie wioski przekazali zatem pałeczkę w ręce Agorian. A z przeds tawionych 
życzeń, utopijnych wyobrażeń i wizji wytworzyła się wybuchowa mieszanka kon-
s truktywnych propozycji i solidnych planów.

4. Refl eksja ze zdobytych doświadczeń

Zas tosowane formy partycypacji były niezawodne i wieloaspektowe oraz przyczyniły 
się do owocnej realizacji projektu. Dzięki umożliwieniu nam dos tępu do przes trzennej 
i technicznej infras truktury różnych ins tytucji kooperacyjnych możliwy s tał się transfer 
informacji, fachowa wymiana, wspólne wdrażanie przedsięwzięć oraz rozpowszech-
nianie treści projektu i jego rezultatów. Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz, 
szkoły i placówki zajmujące się pracą z dziećmi i młodzieżą mias ta Müncheberg, 
osoby ze środowisk gospodarczych, reprezentowani przez małych przedsiębiorców 
z regionu, kluby sportowe i ochotnicze s traże pożarne, adminis tracja komunalna, 
miejska i powiatowa powiatu Märkisch-Oderland oraz rada sołecka Trebnitz, ale 
także inne projekty Federalnego Programu Kraju Związkowego Brandenburgii 
połączyły swoje siły i kompetencje, przy finansowym i merytorycznym wsparciu 
krajowego programu „Wsparcie poprzez udział“ Federalnej Centrali ds. Edukacji 
Politycznej i zapewniły ambitnym planom Bohaterów wioski odpowiednie warunki 
do długofalowej realizacji ich zamierzeń. Wyniki ich wspólnego zaangażowania nie 
kazały długo na siebie czekać.

W marcu 2012 r. powołano do życia pierwszą Kawiarnię opowieści. Różnorodne 
biografie lokalnych mieszkańców znalazły dla siebie ponadpokoleniową scenę oraz 
ubogaciły przede wszys tkim młodszych uczes tników. Wielu nas tolatków po raz 
pierwszy zrozumiało, że przemiany wojenne i ich przykre polityczne konsekwencje 
doprowadziły praktycznie do całościowej wymiany społeczności po obu s tronach 
Odry. Opowieści o osobis tych przeżyciach pozwoliły im odkryć tę wielką his torię 
we wszys tkich jej ciemnych i jasnych barwach i poruszyły wszys tkich do żywego. 
Przypisywany regionowi Oderland atrybut „transgraniczny” zyskał w ramach Kawiarni 
opowieści nowe szerokie znaczenie, nową głębie. Narratorzy i słuchacze zagłębili się
w biografie, które częs to zaczynały się na wschodnim brzegu Odry, nas tępnie mijał 
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czas lat wojennych i wypędzeń, aż w końcu trafiały do Trebnitz. Zarówno na zachód, 
jak i na wschód od Odry miała miejsce duża wymiana społeczeńs twa. Wielu obecnych 
było tego świadomych i dlatego wśród nich pojawiło się życzenie, by powtórzyć ten 
wieczór wspólnie z mieszkańcami polskiego brzegu Odry. Grupa robocza zajmująca 
się parkiem zamkowym prowadziła rozmowy w celu dokonania rewitalizacji parku, 
podkreślając wyjątkowy charakter botaniczny i his toryczny tutejszej roślinności
i drzewos tanu oraz zwracając lokalnym urzędom i opinii publicznej uwagę na tury-
s tyczny aspekt tego miejsca. Sukces uwieńczono opracowaniem ulotki informacyjnej 
oraz wykonaniem drewnianej altanki własnej roboty, która zaprasza do odpoczynku 
zarówno przybyłych tu celowo gości, jak i przypadkowych wędrowców i przyjaciół 
przyrody. Broszurka dos tarcza wszys tkim zainteresowanym również informacji 
dotyczących samego Zamku. Polsko-niemiecki wieczór przy grillu ucieszył nie 
tylko Bohaterów wioski i Agorian, ale cieszył się popularnością także poza granicami 
Trebnitz. A klub kucharski nadal otwiera swoje międzypokoleniowe progi w sali 
gminnej w Trebnitz. Nies tety plany związane z rewitalizacją budynku dworca to 
wciąż tylko utopia... Sklepik, który w swojej ofercie mógłby mieć nie tylko produkty 
dla podróżnych, ale także żywność ekologiczną oraz produkty regionalne; s tacja 
rowerowa z możliwością noclegu dla miłośników regionu Märkisch-Oderland; albo 
s tudio fotograficzne pozwalające zatrzymać w czerni i bieli lub w kolorze piękno 
Marchii Szwajcarskiej - pomysłów nie brakuje.

5. Wnioski

Podczas gdy wizje dotyczące wielofunkcyjnego wykorzys tania budynku dworca 
wciąż czekają na realizację, inne marzenia udało się już spełnić, albo są praktycznie 
w zasięgu ręki, jak np. projekt pana Karl-Heinza Boßana, prezesa IGOB Interessen-
gemeinschaft Eisenbahn Berlin-Gorzów EWIV, promującego cogodzinne połączenia 
z/do Trebnitz. Z całego zbioru pomysłów pows tałych w ramach międzypokolenio-
wych spotkań, Bohaterowie wioski i Agorianie, poza wyżej wymienionymi projektami 
opracowali koncepcję wspólnie obchodzonego święta, które ma połączyć polskie
i niemieckie zwyczaje i tradycje, jak i mieszkańców obu brzegów Odry. I tak, podczas 
polsko-niemieckich andrzejek w lis topadzie 2012 roku Zamek Trebnitz ukazał się
w całej swojej okazałości. To transgraniczne święto połączyło śpiewających seniorów 
i bawiące się dzieci, młodzież czytającą bajki, gotujących mieszkańców Trebnitz, 
Müncheberga, Seelow, Kos trzyna i Boleszkowic... Dodatkowo przybyłym gościom 
przepowiadano przyszłość w pos taci tradycyjnego w Polsce podczas andrzejek, lania 
wosku. Była to przyszłość usłana różami... przyszłość, która żyje z zaangażowania 
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aktywnych ludzi - młodych i s tarszych, Bohaterów wioski i Agorian.

Najbardziej bohaterskim czynem jes t właściwie swois te przebudzenie się. Bohate-
rowie wioski wyruszyli w drogę, zabrali się do pracy, wspólnie i dla siebie. Prze-
kraczali przy tym granice, wykorzys tywali is tniejące szanse i dążyli do rozwoju. 
Rozwijali swoje projekty i tym samym s twarzali inspiracje dla tutejszego regionu. 
Zes tawienie wyników projektu s tanowi ogólnodos tępną platformę dla wszys tkich 
działaczy, mieszkańców i wszys tkich gości regionu oraz służy trwałemu wdrażaniu 
wypracowanych międzypokoleniowych koncepcji rozwiązań w regionie. Planując 
powołanie s towarzyszenia „Dorfhelden e.V.“ zaangażowane w projekt osoby s tały 
się we wrześniu 2011 r. bohaterami Trebnitz i Müncheberga, swois tym kamieniem 
milowym w krajobrazie Märkisch-Oderland.

Teraz czeka ich kolejny etap - na który wszyscy czekamy z niecierpliwością!
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Tomasz Lis

„Terra Transoderana: polsko-niemieckie 
koncepcje dydaktyczne“ – Włączenie regionu 
przygranicznego jako obszaru edukacji

1. Wprowadzenie

Projekt sieciowy „Terra Transoderana: polsko-niemieckie koncepcje dydak-
tyczne“ (niem. Terra Transoderana: Deutsch-Polnische Unterrichtsentwicklung) 
odbywał się od początku kwietnia 2010 do końca sierpnia 2012 roku i zos tał 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Zamek Trebnitz Centrum 
Edukacji i Spotkań [Förderverein Schloß Trebnitz Bildungs und Begegnungszen-
trum e.V.] we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu i Uniwersytetem w Hamburgu oraz przy wsparciu Euroregionu Pro 
Europa Viadrina, Urzędu ds. Młodzieży Kraju Związkowego Brandenburgii 
[Landesjugendamt des Landes Brandenburg] oraz Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży. Uczes tniczyło w nim 30 nauczycielek i nauczycieli z Polski
i Niemiec, którzy w dwunarodowych zespołach opracowywali transgraniczne 

Uczes tnicy projektu przy s tacji „geografia” - projekt poświęcony lokomotywom parowym.
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jednos tki lekcyjne o tematyce regionalnej. W ramach dwóch konferencji odbyli 
oni kurs z zakresu dydaktyki kontaktu, spotkania i dydaktyki wycieczkowej 
oraz otrzymali merytoryczne i ukierunkowane na zachodzące procesy wsparcie 
ze s trony zaproszonych referentów, dydaktyków i multiplikatorów, towarzy-
szących im za pośrednic twem online coachingu. Za punkty odniesienia posłu-
żyły tutaj sąsiedzkie regiony polsko-niemieckiego pogranicza – województwo 
lubuskie, powiat gorzowski oraz powiat Märkisch-Oderland. W ramach Eu-
ropy Regionów, jako Euroregion Pro Europa Viadrina, zras tają się one coraz 
bardziej się ze sobą, pod kątem politycznym, kulturalnym oraz gospodarczym
i mogą poszczycić się długą wspólną tradycją. Wszys tkie zaplanowane jednos tki 
lekcyjne wypróbowano w formie ośmiu polsko-niemieckich spotkań młodzieży,
w których brało udział ok. 130 uczennic i uuczniów mieszkających po obu 
s tronach Odry.1

2. Pods tawy koncepcyjne

Myślą przewodnią tego projektu było dydaktyczne włączenie tematyki związanej
z polsko-niemieckim regionem przygranicznym z perspektywy różnych przedmiotów 
szkolnych. W ten sposób liczono na pewnego rodzaju ponowne odkrycie Euroregionu 
Pro Europa Viadrina, który w oczach nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i ucz-
niów mógłby być pos trzegany jako przes trzeń międzykulturowa oraz równocześnie 
jako atrakcyjne miejsce europejskiego zras tania się z perspektywami na przyszłość. 
Faza szkoleniowa projektu ukierunkowana była przede wszys tkim na wymianę do-
świadczeń, która mogła odbywać się w ramach wspólnej pracy nad transgranicznymi 
jednos tkami lekcyjnymi nauczycieli z Polski i Niemiec oraz na rozwijaniu trwałej sieci 
kontaktów dla nauczycieli, uczniów i multiplikatorów, którzy mogliby współpracować 
w ramach szkolnej i pozaszkolnej wymiany uczniów. Metodycznie chodziło o po-
wiązanie elementów szkolenia teoretycznego z elementami wypracowanymi podczas 
praktycznych prób opracowanych jednos tek lekcyjnych. Koncepcyjnie powoływano 
się przy tym na pojęcie dydaktyki kontaktu2.

Als Kontakt is t […] zunächs t jede Art einer Begegnung zwischen den Lernenden und den 

(sprachlichen und landeskundlichen) Inhalten sowie Formen der ablaufenden Lernprozesse zu 

1 Skrócone sprawozdanie z projektu można znaleźć na s tronie internetowej Euroregionu Pro Europa Viadrina. 
URL: http://www.euroregion-viadrina.de/cms/upload/Downloads/SPF/DE/Terra_Transoderana.pdf [s tan
z dnia: 28.08.2013 r.].

2 Pojęcie Dydaktyka kontaktu do literatury specjalis tycznej wprowadziła Bads tübner-Kizik (np. 2006, 2007, 
2010, 2012), zob. także: Lis 2012.
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vers tehen, Didaktik meint dann das komplexe Feld der adressatengerechten Auswahl, Anordnung, 

Aufbereitung, Vermittlung und Begleitung dieser Begegnungen.3 (Bads tübner-Kizik 2010, 100) 

Jednos tki lekcyjne, w oparciu o konkretne przedmioty szkolne, umożliwiły uczennicom 
i uczniom dos tęp do tematów regionalnych i zainicjowały kontakt z przygotowanymi 
pod kątem dydaktycznym, skupiającymi się na regionie przedmiotami zajęć, co udało 
się osiągnąć poprzez włączenie wybranych miejsc wycieczek.4 Wykorzys tanie tych 
miejsc jako nośników informacji i równocześnie pozaszkolnego medium nauczania 
– w ramach pojedynczych jednos tek lekcyjnych - zintensyfikowało proces uczenia 
się. W ten sposób można było zatem przekazać omawiane treści także za pomocą 
źródeł pozateks towych. Tym samym uczennice i uczniowie zos tali zmotywowani 
do aktywizacji wszys tkich zmysłów podczas zajęć przedmiotowych, co odpowiada 
zasadom nauczania wielozmysłowego.

Jednos tki lekcyjne zos tały rozwinięte według klasycznej metody projektowej. Poprzez 
odpowiednio sformułowane zadania uczennice i uczniowie uczyli się działając, w akcji. 
Swoją pracę planowali samodzielnie w polsko-niemieckich grupach, a wytyczone 
cele osiągali krok po kroku, aby pod koniec jednos tki lekcyjnej móc przeds tawić swój 
produkt końcowy.

3. Przebieg projektu

Faza planowania zawierała szereg spotkań przygotowawczych, podczas których opra-
cowywano koncepcję polsko-niemieckiego szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli. 
Zespół prowadzących sporządził dodatkowo nie tylko wnioski dotyczące finansowania 
projektu i złożył je w odpowiednich ins tytucjach wspierających, lecz w pierwszej ko-
lejności dyskutował nad przebiegiem projektu, uwzględniając jego fazy zorientowane 
na teorię i praktykę oraz przede wszys tkim na obie grupy docelowe – nauczycieli
i uczniów. Odpowiednio sporządzono ws tępny plan projektu, którego realizacja była 
przewidziana na dwa lata. Nawiązano kontakty z potencjalnymi uczes tnikami projektu, 
zarówno po polskiej, jak i niemieckiej s tronie, równocześnie prowadząc intensywną 
kampanię reklamową. Informacje o projekcie można było znaleźć w Internecie m.in. 

3 Pod pojęciem kontakt należy […] w pierwszej kolejności rozumieć każdy rodzaj spotkania między uczącym się a 
treściami (językowymi i krajoznawczymi) oraz formami zachodzących procesów uczenia się, dydaktyka oznacza 
zaś kompleksowe pole wyboru odpowiedniego adresata, uporządkowania, przygotowania, pośredniczenia i 
towarzyszenia w ramach tego spotkania [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez 
tłumaczkę].

4 Szerzej na temat dydaktyki kontaktu w kontekście polsko-niemieckiego regionu przygranicznego pisze 
Bads tübner-Kizik 2012. Problematyka dydaktyki wycieczkowej w odniesieniu do terenów przygranicznych 
objaśnia Busch 2012.
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na witrynie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży5, na serwerze edukacyjnym 
Berlin-Brandenburgia6 i na JOE-Lis t7. Rozpowszechniono zaproszenia oraz ulotki 
w wersji polskiej i niemieckiej. Osobiście o udział w projekcie zapytano ponad setkę 
nauczycielek i nauczycieli pracujących w Euroregionie Pro Europa Viadrina. Celem 
przygotowania materiałów roboczych na pierwszą konferencję szkoleniową zespół 

5 Informacja ta znajdowała się na nas tępujących witrynach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: http://www.
dpjw.org/ (w wersji niemieckiej) i http://www.pnwm.org/ (w wersji polskiej). Ulotkę po polsku można jeszcze 
znaleźć w Internecie pod: http://www.dpjw.org/files/1284132038_ulotka_terra_transoderana.pdf [s tan z dnia: 
21.10.2013 r.]. Strona internetowa z informacją o projekcie w języku niemieckim nies tety nie jes t już dos tępna.

6 Serwer edukacyjny Berlin-Brandenburg (http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/) jes t portalem interne-
towym Ins tytutu ds. Szkół i Mediów w Berlinie i Brandenburgii [Landesins titut für Schule und Medien Berlin-
-Brandenburg], na zlecenie Adminis tracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki w Berlinie [Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft in Berlin] oraz Minis ters twa ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju 
Związkowego Brandenburgii [Minis terium für Bildung, Jugend und Sport im Land Brandenburg], służącym jako 
platforma informacyjna, komunikacyjna i kooperacyjna dla ins tytucji szkolnych i pozaszkolnych w Berlinie
i w Kraju Związkowym Brandenburgia. Strona internetowa z informacją o projekcie nies tety nie jes t już dos tępna.

7 Przez lis tę JOE (http://joe-lis t.de/) rozpowszechniono informacje o spotkaniu podsumowującym (które było 
początkowo zaplanowane na kwiecień 2011 r.). Informacja ta zos tała rozesłana poprzez lis tę mailingową JOE.

„Woods tock ’69“ – asocjogramy wykonane przez uczes tników projektu.
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prowadzących i zaproszeni do współpracy dydaktycy przeprowadzili obszerną pracę 
związaną z wyszukiwaniem informacji. Do danych tematów regionalnych dołączono 
lis ty z wybraną literaturą przedmiotu, źródła na CD, DVD i wideo, które mogły być 
użyte przy opracowywaniu przyszłych jednos tek lekcyjnych. Ponieważ jednos tki lek-
cyjne miały też obejmować pracę w przes trzeni pozaszkolnej w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym, pows tał spis miejsc wycieczkowych w Euroregionie Pro 
Europa Viadrina (miejsc ciekawych pod względem his torycznym, politycznym, kul-
turalnym, nauk przyrodniczym i ekologicznym).

Na październik 2010 roku zaplanowano przeprowadzenie pierwszej konferencji 
szkoleniowej8. Druga konferencja odbyła się w lutym 2011 roku. Pierwsza konferen-
cja szkoleniowa miała charakter spotkania inauguracyjnego. Biorący w niej udział 
nauczyciele otrzymali możliwość bliższego poznania się i wymiany doświadczeń 
zdobytych podczas codziennej pracy w szkołach przy polsko-niemieckiej granicy. 
Dopiero wtedy jasny s tał się obraz całej idei projektu i nas tępujących po sobie faz.9 
Nauczyciele utworzyli dodatkowo dwunarodowe zespoły robocze i zdecydowali się na 
konkretne tematy swoich jednos tek lekcyjnych, nad którymi intensywnie pracowali 
aż do drugiej konferencji szkoleniowej. Mogli przy tym korzys tać z wcześniej otrzy-
manych materiałów oraz sięgać do zasobów specjalnie w tym celu przygotowanych 
bibliotek konferencyjnych10. Wspierali ich przy tym – także w przerwie między obiema 
konferencjami w ramach online coachingu – specjaliści-referenci oraz dydaktycy. 
Oprócz krótkich rozmów z ekspertami zaproszonymi na konferencje szkoleniowe 
poświęconych każdej poszczególnej jednos tce lekcyjnej, specjaliści-referenci prowadzili 
warsztaty metodyczne. Z merytorycznego punktu widzenia warsztaty te obejmowały 
pods tawy dydaktyki kontaktu, spotkania i dydaktyki wycieczkowej ze szczególnym 
uwzględnieniem kwes tii komunikacji międzykulturowej przy przygotowywaniu, 
przeprowadzaniu i podsumowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieży.11

8 O pierwszej konferencji szkoleniowej pisano w Talarczyk 2011.

9 Jeszcze przed imprezą inauguracyjną uczes tnikom projektu przesłano za pośrednic twem poczty elektronicznej 
wys tarczająco dużo informacji poświęconych idei projektu i dotyczących ws tępnego programu. Podczas pierwszej 
konferencji szkoleniowej uczes tnicy otrzymali ponadto szczegółowy wgląd w poszczególne fazy projektu.

10 Biblioteka konferencyjna, założona na pierwszą konferencję szkoleniową, składała się z wybranych pozycji 
literatury specjalis tycznej dotyczącej metodycznego i dydaktycznego opracowania tematów, które mogły być 
traktowane jako treści transgranicznej jednos tki lekcyjnej z polsko-niemieckiej perspektywy (np. dzieła literackie 
o Marchii Brandenburskiej Theodora Fontane, problematyka wysiedleń w kontekście granicy polsko-niemieckiej 
pows tałej w 1945 r., itd.). Biblioteka konferencyjna dla drugiej konferencji szkoleniowej zawierała literaturę 
specjalis tyczną oraz źródła na CD, DVD i wideo dotyczące konkretnych tematów planowanych jednos tek 
lekcyjnych, które mogły być używane jako materiały do nauki i media.

11 Tezy danych warsztatów zos tały opisane w artykułach w publikacji projektowej (dydaktyka kontaktu - tak: 
Bads tübner-Kizik 2012, dydaktyka spotkania - tak: Stork/Adamczak-Krysztofowicz 2012, dydaktyka wyciecz-
kowa - tak: Busch 2012, komunikacja międzykulturowa w programach wymiany dla uczennic i ucznió - tak: 
Hiller 2012).
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Przygotowane jednos tki lekcyjne odnosiły się do wybranych treści konkretnych 
zakresów przedmiotów szkolnych: 

a)  edukacja his toryczna

 • Jedna z jednos tek lekcyjnych poświęcona była his torii zakonu templariuszy w śre- 
dniowiecznej Marchii Brandenburskiej i jego nadal żywym his torycznym obrazom 
w dzisiejszym polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Uczennice i uczniowie 
niemieckiej szkoły średniej (I i II s topnia) biorący udział w tym przedsięwzięciu 
przeprowadzili w pozos tałościach po dawnych komturiach12 Lietzen i Quartschen 
(obecnie Chwarszczany) małe badania terenowe. Już na ws tępie, by móc przygotować 
rozmowy z ekspertkami i ekspertami, przeprowadzić je na miejscu oraz podsumować, 
otrzymali wskazówki metodologiczne dotyczące pracy dokumentacyjnej w zakresie 
przeprowadzania wywiadów, notowania i fotografowania. Dodatkowo, po wprowa-
dzeniu ich w tematykę technik gromadzenia danych, sporządzili ankietę dotyczącą 
his torycznego obrazu rycerzy zakonnych, przeprowadzili ją w regionie i poddali 
ewaluacji. Wyniki ich badań zos tały przeds tawione pod koniec projektu w formie 
kolaży, prezentacji i sprawozdań (więcej na ten temat w: Gąsecki/Lapshin 2012).

 • W innej jednos tce lekcyjnej, zaprojektowanej dla uczennic i uczniów szkół pod-
s tawowych, tematem i punktem wyjściowym do refleksji nad motywami i zna-
czeniem podróżowania w przeszłości oraz w teraźniejszości s tała się Pruska Kolej 
Wschodnia [Preußische Os tbahn]. W ramach jednodniowej wycieczki uczes tnicy 
odbyli podróż pociągiem na odcinku Berlin/Lichtenberg – Gorzów – Trebnitz. Po 
drodze zatrzymywali się na dworcach byłej Pruskiej Kolei Wschodniej, zwiedzali je 
i fotografowali. Dodatkowo przeprowadzali krótkie rozmowy z innymi pasażerami, 
od których otrzymywali informacje dotyczące ich osobis tych motywów podró-
żowania i his torii wybranych budynków dworcowych. Na pods tawie zebranych 
materiałów wykonali kolaże, które nas tępnie posłużyły im do zrekons truowania 
przebiegu tras Pruskiej Kolei Wschodniej w dzisiejszym polsko-niemieckim regionie 
przygranicznym, do porównania obecnego s tanu poszczególnych dworców z ich 
wcześniejszą funkcją oraz do opracowania własnych pomysłów na ich zagospo-
darowanie w przyszłości (więcej na ten temat w: Busch et al. 2012).

 • Kolejna jednos tka lekcyjna skierowana do uczennic i uczniów szkół pods ta-
wowych była poświęcona lokomotywom parowym i ich obecności w przeszłości

12 Komturia była nieruchomością gruntową templariuszy składającą się z budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i modlitewnych.
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i teraźniejszości. Pierwsza faza tej jednos tki lekcyjnej skupiała się na sekwencjach zadań 
oznaczanych jako s tacje. Na każdej s tacji uczes tnicy pracujący w polsko-niemieckich tan-
demach musieli rozwiązać konkretne zadanie. Jednak główny temat tych zajęć – lokomo-
tywa parowa – omawiany był z perspektywy różnych przedmiotów szkolnych (geografii, 
matematyki, his torii, fizyki, sztuki i literatury). Dzięki interdyscyplinarnemu spojrzeniu 
na to zagadnie oraz interdyscyplinarnym działaniom uczennice i uczniowie nabyli ob-
szerną wiedzę na temat his torii lokomotyw parowych, którą uzupełniono podczas tema-
tycznej wizyty w muzeum13. W drugiej fazie jednos tki lekcyjnej uczennice i uczniowie 
wzięli udział w paradzie lokomotyw parowych14. Taki metodyczny sposób podejścia do 
tematu umożliwił młodzieży poznanie obiektu zajęć – lokomotywy parowej – najpierw na 
pods tawie opracowanych pod kątem dydaktycznym materiałów teks towych, zdjęciowych
i dźwiękowych, w ramach wizyty w muzeum, a nas tępnie podczas parady lokomotyw 
parowych. Młodzież mogła zobaczyć je z bliska i dokonać indywidualnej refleksji 
(więcej na ten temat w: Dziubek et al. 2012).

b)  edukacja literacka

 • W tym obszarze pows tała jednos tka lekcyjna, w której poruszono doświadczenia 
związane z dyktaturami w Niemczech i w Polsce w dziełach literackich „Strach i nędza 
III Rzeszy“ Bertolta Brechta oraz „Strip-tease“ Sławomira Mrożka. Biorące udział
w tym przedsięwzięciu uczennice i uczniowie szkół średnich mieli okazję przeanalizować
i ocenić opisywane w literaturze sposoby zachowania i działania w warunkach despo-
tyzmu. Za pomocą środków teatralno-pedagogicznych opracowali najważniejsze cechy 
charakterys tyczne teatru epickiego oraz teatru absurdu, w oparciu o które rozwinęli 
własne sceniczne formy wyrazu (więcej na ten temat w: Blessing/Busch 2012).

c)  edukacja językowa

 • Zaplanowana jednos tka lekcyjna obejmowała naukę angielskiego, która w polsko-
-niemieckiej grupie uczennic i uczniów szkół średnich może być przeprowadzona na 
zajęciach z języka angielskiego na poziomie językowym A2/B1. W ramach niniejszej 
jednos tki lekcyjnej młodzież miała okazję do porozmawiania o swoich zamiłowa-
niach muzycznych (a przy tym poszerzania słownic twa z tego zakresu tematycznego
i przećwiczenia odpowiednich s trategii rozmowy), co znowuż s tanowiło dobry punkt 
wyjścia do refleksji nad znaczeniem muzyki dla młodzieży po obu s tronach Odry. 

13 Uczennice i uczniowie odwiedzili wys tawę „Volldampf voraus! Mit Dampf und Energie von England nach 
Berlin” [Całą parą naprzód! Z parą i energią z Anglii do Berlina] w Niemieckim Muzeum Techniki [Deutsches 
Technikmuseum] w Berlinie i Muzeum Lokomotyw wraz ze s tarą parowozownią w Wolsztynie.

14 Parada lokomotyw odbywa się regularnie co roku (na początku maja) w polskim mias teczku Wolsztyn.
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Z tematycznego punktu widzenia lekcja ta skupiała się na organizowanym co roku 
i pos trzeganym jako międzynarodowy akcent nowoczesnej kultury młodzieżowej 
na granicy polsko-niemieckiej fes tiwalu Przys tanek Woods tock. Biorąc szczególnie 
pod uwagę Przys tanek Woods tock z 1969 roku uczennice i uczniowie śledzili drogę 
rozwoju niniejszego fes tiwalu. Młodzież dokonała tego w formie obszernych prac 
poszukiwawczych oraz w drodze samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia 
wywiadu z jednym ze współorganizatorów dzisiejszego Przys tanek Woods tock. Na-
s tępnie młodzież w języku angielskim w małych dwunarodowych grupach napisała 
krótkie artykuły prasowe obejmujące wszys tkie omawiane podczas jednos tki lekcyjnej 
treści. Przys tanek Woods tock był przy tym traktowany jako wspólna polsko-niemiecka 
impreza będąca ważnym przyczynkiem prowadzącym do przełamywania granic 
(więcej na ten temat w: Antoniewicz-Gawron/Janachowska-Budych 2012).

d)  edukacja zawodowa

 • Głównym tematem jednos tki lekcyjnej dla uczennic, uczniów i praktykantów 
branży gas tronomicznej s tała się specyfika przygranicznego rynku pracy w branży 
gas tronomicznej. Uczes tnicy tych zajęć mieli za zadanie przeanalizować przypadek 
res tauracji przy granicy polsko-niemieckiej borykającej się z trudną sytuacją finansową. 
Młodzież poszukiwała informacji na temat europejskich programów edukacyjnych, 
s trukturalnych i programów wsparcia, by móc na ich pods tawie rozwinąć odpo-
wiednie s trategie działań pomocnych w rozwiązaniu przedmiotowego przypadku, 
by nas tępnie zaprezentować je szerszej publiczności. Ponadto uczennice i uczniowie 
dokonali refleksji w kontekście is tniejących szansach europejskiego zras tania się 
regionalnej branży gas tronomicznej (więcej na ten temat w: Klapper/Strebel 2012).

 • Inna jednos tka lekcyjna dla uczennic, uczniów i praktykantów, tym razem
z branży motoryzacyjnej, poświęcona była lokalnym wyzwaniom i szansom na 
wspólnym europejskim rynku gospodarczym i rynku pracy w obszarze warsztatów 
samochodowych. Uczes tnicy otrzymali do opracowania dwa konkretne przypad-
ki  warsztatów samochodowych (polskiego i niemieckiego) znajdujących się w 
regionie przygranicznym. Podczas ich analizy musieli zdecydować, czy powinny 
one ze sobą konkurować czy raczej współpracować, by w ten sposób poprawić 
swoje perspektywy zarobkowe, czy na lokalnym rynku branżowym. W oparciu 
o udos tępnione materiały dotyczące europejskich programów wsparcia uczen-
nice i uczniowie mieli przygotować odpowiednie s trategie działania, które zo-
s tały nas tępnie skonfrontowane z rzeczywis tością podczas odwiedzin w polskim
i niemieckim warsztacie samochodowym (więcej na ten temat w: Jędrzejewski/
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Lewandowska 2012).

Wszys tkie jednos tki lekcyjne wypróbowane zos tały w okresie od połowy s tycznia do końca 
marca 2012 r. w ramach polsko-niemieckich spotkań młodzieży.15 Szerszej publiczności 
zaprezentowano je podczas seminarium podsumowującego pod koniec kwietnia 2012 r. 
Dodatkowo zos tały obszernie opisane w publikacji projektowej w niemieckiej i polskiej 
wersji językowej oraz opatrzone dodatkowymi materiałami, by można było je przeprowa-
dzić również z innymi grupami zainteresowanych uczniów (tak: Busch/Lis/Müller 2012). 

4. Refl eksja ze zdobytych doświadczeń

Projekt ten doprowadził do spotkania się nauczycieli pracujących w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym. W pierwszej kolejności mogli oni wymienić się swoimi do-
świadczeniami na temat ich codzienności szkolnej oraz dokonać przy tej okazji refleksji 
nad wyzwaniami sys temów szkolnic twa w różnego typu szkołach po obu s tronach Odry 
i z perspektywy różnych przedmiotów szkolnych. W trakcie całego projektu intensywnie 
współpracowali ze sobą nie tylko przy tworzeniu, lecz także przy realizacji danych jed-
nos tek lekcyjnych, a więc przy przygotowywaniu, przeprowadzaniu i podsumowywaniu 
zorganizowanych spotkań młodzieży. Transfer założeń dydaktycznych i pedagogicznych 
dotyczył zatem zarówno procesu nauczania i uczenia się, jak i towarzyszącej im pracy 
wychowawczej. To przyczyniło się przede wszys tkim do rozbudowy transgranicznej sieci 
zrzeszającej nauczycielki i nauczycieli z Polski i Niemiec. W niektórych przypadkach, 
przez udział w projekcie, aktywowano już is tniejące partners twa szkolne oraz skiero-
wano je na nowe tory. Nawiązywano również nowe kontakty, które zapoczątkowały 
pows tawanie kolejnych partners tw szkolnych.

15 Niektórzy nauczyciele na początku pracowali pojedynczo, gdyż nies tety nie znaleźli niemieckich bądź polskich 
partnerów, by móc z nimi realizować swoje jednos tki lekcyjne. Z tego powodu zais tniała konieczność dodatko-
wego kontaktu z potencjalnymi partnerami projektowymi po s tronie niemieckiej oraz polskiej, co spowodowało 
opóźnienie planowego wypróbowania wszys tkich jednos tek lekcyjnych.

Uczes tnicy projektu w komturii w Lietzen. (źródło: Sergey Lapshin)
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Wypróbowanie w praktyce opracowanych jednos tek lekcyjnych w formie niemiecko-polskich 
spotkań młodzieży zdało egzamin. Wybrane tematy związane z polsko-niemieckim re-
gionem przygranicznym zos tały podjęte w oparciu o konkretne przedmioty szkolne (np. 
his torię, naukę języka obcego, literaturę, wiedzę o społeczeńs twie, kształcenie zawodowe, 
itd.). Uczennice i uczniowie pracowali nad powierzonymi im zagadnieniami zarówno
w kontekście szkolnym jak i pozaszkolnym – nad niektórymi zadaniami przygotowującymi 
pochylali się już w szkole w klasach. Właściwymi zadaniami projektowymi zajmowali się 
później przede wszys tkim w ośrodku kształcenia oraz w konkretnych miejscach związanych 
z omawianym tematem w regionie, jak np. w muzeum, danym budynku, parku, itd. Ponadto 
mieli dos tęp do różnego rodzaju nośników informacji (np. osób, przedmiotów, budynków, 
teks tów itd.), które to w pewnym zakresie tematyzowały poszczególne przedmioty zajęć. 
Różnorodność materiałów naukowych i pomieszczeń do nauki miała duży wpływ na wzros t 
atrakcyjności procesu nauki. Dzięki skupieniu się na tematyce regionalnej, jednos tki lekcyjne 
wzbudzały ciekawość także u biorących udział w spotkaniach uczennic i uczniów. Obok 
wiedzy, młodzież nabyła również kompetencje społeczne. Obecność uczennic i uczniów
z kraju sąsiada była z jednej s trony wyzwaniem językowym, z drugiej zaś komunikacyj-
nym czynnikiem przyciągającym, który wspierał rozwój kompetencji międzykulturowych. 
Uczennice i uczniowie nauczyli się, jak można efektywnie pracować w dwunarodowym 
zespole. Dodatkowo ćwiczyli, szczególnie ważne podczas procesu uczenia się umiejętności 
przetwarzania informacji (np. ich wyszukiwanie, wybór, prezentowanie, ocena, itd.).

Wszys tkie z powyższym związane wywody, refleksje i zalecenia zos tały opisane w publi-
kacji projektowej. Wskazówki do nich zos tały wysłane nauczycielkom i nauczycielom za 
pośrednic twem Urzędu ds. Adminis tracji Szkolnej, Kultury i Sportu [Schulverwaltungs-, 
Kultur- und Sportamt] powiatu Märkisch-Oderland. Materiały informacyjne przesłano 
także do kuratoriom we Frankfurcie nad Odrą oraz do Gorzowa Wielkopolskiego. 
Minis ters two Edukacji Kraju Związkowego Brandenburgii również zwróciło uwagę 
w odpowiednich gremiach na niniejszy projekt.

5. Wnioski i perspektywy

Prawie rok po zakończeniu projektu można s twierdzić, że spełnił on swoją funkcję 
jaką była okazja do transgranicznego spotkania, wymiany fachowej oraz metodyczno-
-dydaktycznej współpracy. Idea zorganizowania polsko-niemieckiego szkolenia dla 
nauczycielek i nauczycieli z regionu przygranicznego spotkała się z względnie szerokim 
zainteresowaniem grupy docelowej. Zaangażowanie można było zaobserwować po obu 
s tronach – zarówno u nauczycieli jak i u uczniów, co też potwierdziło tezę, że włącze-



128

nie tematów regionalnych w oparciu o konkretne przedmioty szkolne wcale nie było 
złym pomysłem. W międzyczasie uczes tniczące w projekcie nauczycielki i nauczyciele 
potwierdzili, że nadal pozos tają w kontakcie, by również w przyszłości móc realizować 
dalsze transgraniczne projekty ze swoimi uczennicami i uczniami.

W trakcie wdrażania projektu udało się wykazać, że polsko-niemiecki region przygraniczny, 
jako obszar edukacji, kryje w sobie interesujące obiekty, które mogą s tać się tematem zajęć 
lekcyjnych. Omawianie przedmiotowych zagadnień otworzyło przed zaangażowanymi 
uczennicami i uczniami nowe szanse edukacyjne. Udało im się ponownie odkryć okolicę, 
którą wcześniej już dobrze znali jako przes trzeń codziennego życia, uświadamiając sobie 
przy okazji jej dziedzic two his toryczne, bogac two kulturowe i potencjał gospodarczy. 
Miało to pozytywny wpływ na wizerunek Euroregionu Pro Europa Viadrina, który – 
mimo krytycznych komentarzy dotyczących jego rzekomo złego położenia – w oczach 
uczennic i uczniów s tał się regionem kreatywnych wyzwań i dalekosiężnych perspektyw. 
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Vinzenz Kratzer, Daniel Wunderer

„Local in Global“ – Engaging Young People 
for Sus tainable Local Development

1. Wprowadzenie

Projekt „Local in Global – Engaging Young People for Sus tainable Local Development” 
skierowany był do specjalis tów i wolontariuszy zajmujących się pracą z młodzieżą 
w wiejskich i słabo rozwiniętych gminach w Niemczech, Polsce, Czechach, Gruzji, 
Armenii i na Ukrainie. Szkolenie to odbyło się w dniach od 19 do 26 maja 2013 r. 
w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz [Bildungs- und Begegnungszentrum 
Schloß Trebnitz e.V.] w Brandenburgii. 

Celem siedmiodniowego szkolenia było poszerzenie kwalifikacji i wyszkolenie 
uczes tników w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz walki
z dyskryminacją w społecznościach lokalnych. Ponadto do głównych aspektów na-
leżała nauka nonformalnych i partycypacyjnych metod służących do wzmacniania 
kreatywności i przedsiębiorczości oraz tworzenia europejskiej transgranicznej sieci 

Długofalowe działanie 2.0.
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kontaktów dla uczes tników. Poprzez rozszerzenie lokalnego spojrzenia o płaszczyznę 
międzynarodową możliwym miał się s tać transfer doświadczeń i wzajemna nauka 
na przykładach dobrych praktyk, co miało przyczynić się do ożywienia i rozwoju 
perspektyw, pokonania barier oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej. Naj-
ważniejszymi elementami projektu były tematy: ekologia i zmiany klimatyczne, spra-
wiedliwość społeczna w edukacji, mobilność i praca, obchodzenie się z różnorodnością 
kulturową oraz wyzwania ekonomiczne, takie jak bieda i bezrobocie. Do działań
i metod projektu należały: wymiana doświadczeń i przykłady dobrych praktyk uczes t-
ników, wprowadzenie do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz jej metod, 
metody walki z dyskryminacją (Anti-Bias, Diversity, Teatr Uciśnionych), wizytacje 
przykładów dobrych praktyk i rozmowy z ekspertami (przedsiębiorczość społeczna, 
przedsiębiorczość młodzieży, krytyczna konsumpcja), tworzenie międzynarodowej 
sieci kontaktów.

2. Konteks t i geneza

Jedna trzecia ludności Europy mieszka na terenach wiejskich, znacznie większa ilość 
na tzw. obszarach słabo rozwiniętych. Zmiany społeczne, ekonomiczne i techniczne 
os tatnich kilkudziesięciu lat oraz obecne na całym świecie dążenie do efektywności 
i konkurencyjności powodują, że w całej Europie is tnieje niebezpieczeńs two wyklu-
czenia tych regionów ze współuczes tnic twa. Problemy te są podobne w wielu krajach: 
mniej możliwości kształcenia się i znalezienia pracy, brak propozycji spędzania czasu 
wolnego, problemy infras trukturalne – wszys tko to pogłębia trudności regionów i ich 
mieszkańców w społeczeńs twie. Migracja prowadzi do braku wykwalifikowanych 
specjalis tów i braku młodego pokolenia na całych obszarach. Z własnego doświadcze-
nia oraz podczas różnych projektów młodzieżowych od młodych ludzi mogliśmy się 
dowiedzieć, że sytuacja ta s tanowi duże wyzwanie i zagrożenie dla zrównoważonego 
rozwoju tych regionów. Na pods tawie analizy is tniejącej sytuacji przeprowadzanej 
przez nas i naszych partnerów oferta seminarium „Local in Global“ – która kształci 
multiplikatorów działających w swoich regionach i jednocześnie uwrażliwia ich na 
transgraniczną współpracę w Europie – wydaje się właściwą koniecznością. Zrów-
noważony rozwój rozumiemy jako prawo każdego człowieka, dzisiejszych lub przy-
szłych pokoleń, do zaspokojenia swoich potrzeb i możliwie jak najlepszego rozwoju 
we wszys tkich dziedzinach jego życia: społecznym, ekonomicznym, politycznym
i ekologicznym.

Przejmowanie odpowiedzialności, aktywne zaangażowanie – to udaje się tym, któ-
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rzy znają swoje prawa i obowiązki i wiedzą, w jaki sposób mogą wywierać wpływ, 
aby bronić swoich interesów. Projekt „Local in Global“ poszukiwał odpowiedzi na 
wymienione wyzwania związane z rozwojem obszarów wiejskich. Aby móc wszys tko 
to przekazać w sposób wiarygodny, konieczna była zmiana perspektywy, uzyskanie 
nowych metod i bodźców oraz intensywna i ukierunkowana wymiana z innymi 
multiplikatorami. Międzynarodowe treningi s twarzają ku temu idealne warunki.

3. Cele

Celem projektu było umożliwienie uczes tnikom wykorzys tania i przekazania par-
tycypacyjnych narzędzi i metod, aby uwrażliwić młodych ludzi na kwes tie związane 
ze zrównoważonym rozwojem – w zakresie lokalnym i międzynarodowym – oraz 
walki z dyskryminacją, a także wyposażenie ich w umiejętności mające im pomóc
w samodzielnym rozwoju i poprawie sytuacji w ich własnej gminie/własnym otoczeniu. 

Równouprawniona wymiana doświadczeń oraz przekazanie przykładów dobrych 
praktyk ze wszys tkich uczes tniczących w projekcie krajów powinno być możliwe 
dzięki owocnej atmosferze nauki i powinno umożliwić przeniesienie tej wiedzy na 
indywidualną sytuację uczes tników.

Jednocześnie chodziło o wspieranie tworzenia się międzynarodowej sieci kontaktów 
wśród uczes tników.

World Village - kto żyje ponad s tan?
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Aby to osiągnąć, w projekcie skoncentrowano sie na takich obszarach tematycznych 
jak: przekazywanie wiedzy poprzez pracę w zespole, radzenie sobie z konfliktami, 
realizacja projektów i pozyskiwanie funduszy. Należy wzbudzić zainteresowanie 
znaczeniem i zakresem kwes tii zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym
i międzynarodowym oraz przekazać nowe, praktyczne propozycje dla własnej lokalnej 
pracy z młodzieżą poprzez wymianę przykładów dobrych praktyk w danym miejscu. 

Cel s tanowiło wspieranie kreatywności i ducha przedsiębiorczości u multiplikatorów 
oraz pośrednio u młodzieży w regionach partnerskich.

Trwałość projektu miała zos tać zapewniona poprzez mocniejsze zrzeszenie się or-
ganizacji partnerskich w zakresie wymiany doświadczeń na obszarze całej Europy 
oraz ich przyszłej współpracy.

4. Priorytety 

Za pośrednic twem metod nonformalnej edukacji, której głównym elementem jes t 
wzmacnianie partycypacji młodzieży w życiu społecznym, bezpośrednio wspierano 
aktywną formę urzeczywis tniania swojego obywatels twa przez uczes tniczących
w szkoleniu multiplikatorów oraz młodzieży, z którą oni pracują. Poprzez ogólno-
europejską sieć utworzoną w ramach projektu wśród uczes tników pows tało uczucie 
europejskiego obywatels twa i przynależności, która nie zatrzymuje się na granicy 
zewnętrznej UE. Tę międzynarodową perspektywę multiplikatorzy przekazują
z powrotem do swoich lokalnych społeczności, także na miejscu.

Z kwes tią tą związany był rozwój solidarności pomiędzy uczes tnikami z różnych 
krajów europejskich: celem było to, aby uczes tnicy pozos tali w kontakcie także po 
szkoleniu i wspierali się poprzez doradztwo oraz w ramach kolejnych wspólnych dzia-
łań. Podczas szkolenia przywiązywano szczególną wagę do wspólnego uczes tnic twa 
w całym programie, ćwiczenia pos trzegania indywidualnej różnorodności, pracy
w mieszanych małych grupach oraz okazji do wymiany i wspólnego uczenia się od 
siebie nawzajem. W ten sposób chciano wspierać wzajemne zrozumienie pomiędzy 
młodymi ludźmi z różnych krajów. Temat „promowanie tolerancji“ podjęty zos tał 
podczas szkolenia w takich modułach jak różnorodność i walka z dyskryminacją, co 
pozwoliło za pośrednic twem uczes tniczących w treningu multiplikatorów przekazać 
to zagadnienie młodzieży w krajach partnerskich.  
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Treści i metody szkolenia miały zos tać zas tosowane i przekazane dalej po zakończeniu 
szkolenia przez uczes tniczących partnerów w swoich regionach, aby osiągnąć możliwie 
jak największe oddziaływanie. Poprzez uczes tnic two w projekcie poszerzono kom-
petencje multiplikatorów w celu wsparcia społeczeńs twa obywatelskiego w obszarze 
pracy z młodzieżą. Z jednej s trony celem było przekazanie przez nich zdobytej wiedzy 
młodzieży, z drugiej zaś, przeniesienie jej także do swoich organizacji i przekazanie 
jej koleżankom i kolegom. Działanie to powinno dodatkowo wzmocnić europejską 
współpracę w obszarze pracy z młodzieżą, tak by w jednej organizacji kilka osób 
zajmowało się partners twami i posiadało wiedzę o realizowanych kooperacjach, przez 
co uda się zapewnić długofalową współpracę.

Uczes tniczący w szkoleniu multiplikatorzy nauczyli się, jak pobudzić młodzież do 
większego uczes tnic twa w życiu społecznym oraz umożliwić im samodzielne zaan-
gażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i większej demokracji. 

Dzięki temu projektowi szczególnego wsparcia doświadczyły młode pokrzywdzone 
osoby z regionów wiejskich i z pokrzywdzonych regionów miejskich: z jednej s trony 
w projekcie uczes tniczyli multiplikatorzy, którzy działają właśnie w tych regionach,
z drugiej zaś s trony, osoby te wykorzys tały zdobytą wiedzę, aby przekazać ją młodym 
ludziom i w ten sposób wzmocnić i zmobilizować ich do wprowadzania zmian.

Kreatywność i przedsiębiorcza inicjatywa były wzmacniane w trakcie projektu po-
przez zas tosowanie metod je wspierających oraz poprzez inspirowanie i motywowanie 
uczes tników przy użyciu przykładów dobrych praktyk (w lokalnych regionach i na 
pods tawie doświadczeń innych uczes tników) w zakresie pracy z młodzieżą do tego, 
aby mogli oni wprowadzić lub wzmocnić nowo zdobyte doświadczenia i kontakty na 
miejscu w ich lokalnych społecznościach. Między innymi zorganizowano spotkanie
z młodymi przedsiębiors twami społecznymi i młodymi przedsiębiorcami, którzy 
mogli zaproponować nowe impulsy dla lokalnych społeczności. 

Ważnym tematem, na który uwrażliwiono uczes tników, był ekologiczny aspekt zrów-
noważonego rozwoju, który zos tał poruszony, uwzględniony i omówiony w zakresie 
„Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju“. Temat ten zos tał rozpatrzony na 
przykładach dobrych praktyk. W ramach wymiany doświadczeń uczes tników na temat 
sytuacji w ich regionach omówiono zmiany ekologiczne oraz trudności z tym związane.
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5. Treść i metodyka

Szkolenie skierowane było do multiplikatów, którzy w swojej pracy lub w ramach 
swojego zaangażowania w lokalnych społecznościach angażują się w zrównoważony 
rozwój oraz w uczes tnic two młodzieży w tymże rozwoju. Edukacja na rzecz zrów-
noważonego rozwoju s tanowi przy tym pods tawę, której znaczenie zos tało uwydat-
nione także przez ONZ i  przez us tanowioną przez nią Dekadę Edukacji na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju. Jednocześnie jes t ona is totna, aby zapewnić lokalnym 
społecznościom i regionom dobrą przyszłość i aby mmogły się one rozwijać równo-
miernie pod kątem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. 

Aby to osiągnąć pracowano za pomocą metod nonformalnej edukacji, szczególnie 
na pods tawie założeń metody diversity [różnorodność], a także za pomocą metod edu-
kacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, walki z dyskryminacją oraz partycypacji. 
Aby zapewnić wyważony międzynarodowy scenariusz nauki, w którym uczes tnicy 
z każdego kraju mieli do zaoferowania ważne doświadczenia, do głównych zagadnień 
włączono wymianę doświadczeń i przykłady dobrych praktyk. Główną rolę odegrała 
przy tym wspólna ewaluacja doświadczeń i metod, aby tym samym umożliwić prze-
niesienie ich na własną sytuację.

Od bakłażana do uczty - wspólne gotowanie.
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Elementy programu odznaczały się dużym zaangażowaniem ze s trony uczes tników, 
ponieważ wymagały aktywnego uczes tnic twa i gotowości do refleksji oraz transfe-
ru na ich własną sytuację. Koncepcja szkolenia, w centrum zainteresowania której 
znalazła się nauka, uznaje wartość osobis tego działania i tym samym zapewnia 
uwzględnienie konteks tu społecznego uczes tników. Udało się tego dokonać poprzez 
połączenie nonformalnych metod nauki, takich jak praca w małych grupach, refleksje 
i dyskusje. Uczes tnicy najpierw sami s tosowali i wypróbowywali wszys tkie ćwiczenia,
z, które będą wykorzys tywać podczas pracy z młodzieżą, co zapewni później ich 
możliwie najlepsze i przemyślane zas tosowanie w lokalnych społecznościach.

Trenerki i trenerzy dbali podczas wszys tkich ćwiczeń o to, by każdy uczes tnik mógł 
i potrafił zaangażować się w takim s topniu, w jakim chciał. 

Jako że przed rozpoczęciem szkolenia zapytano o doświadczenia i oczekiwania 
uczes tników, doświadczony zespół składający się z wielojęzycznych trenerek i tre-
nerów mógł dos tosować się do potrzeb uczes tników i w ten sposób zapewnić trwały 
efekt nauczania. Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia oraz nas tępnie jeszcze 
raz po trzech miesiącach zapytano w ramach ewaluacji o rezultaty, doświadczenia 
i wnioski uczes tników w związku ze szkoleniem. Wnioski te zos taną wykorzys tane 
przy planowaniu przyszłych projektów.

6. Nabywanie umiejętności

Nabywanie i poszerzenie umiejętności jes t głównym elementem szkolenia „Local in 
Global“. Multiplikatorzy powinny być w s tanie uwrażliwić młodzież w swoich lokal-
nych społecznościach na nowe obszary tematyczne i motywować ją do zaangażowania. 
Jes t to możliwe poprzez realizację warsztatów merytorycznych, poprzez ćwiczenia, 
ukierunkowaną wymianę doświadczeń poszczególnych uczes tników, wizytację 
przykładów dobrych praktyk, w drodze kreatywnych metod oraz różnych sposobów 
prowadzenia dyskusji oraz dokonywania ewaluacji. Szczególny nacisk kładziono na 
refleksję nad zas tosowanymi metodami, aby umożliwić później ich własne zas toso-
wanie przez uczes tników w ich regionach. Podczas szkolenia uczes tnicy otrzymali 
materiały z metodami wykorzys tywanymi podczas projektu. 

W ramach projektu promowano nas tępujące umiejętności:
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 • wiedza o znaczeniu, możliwościach i zagrożeniach zrównoważonego rozwoju,

 • uwrażliwienie na lokalny wymiar zrównoważonego rozwoju oraz znaczenie my-
ślenia transgranicznego,

 • wiedza na temat funkcjonowania s tereotypów i dyskryminacji hamujących de-
mokrację, radzenie sobie z nimi poprzez zas tosowanie założeń metody diversity
i ćwiczenia w zakresie samopoznania,

 • nauka nowych metod w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
walki z dyskryminacją, różnorodności i partycypacji,

 • zdobycie umiejętności międzykulturowych i społecznych poprzez intensywną, 
ukierunkowaną wymianę doświadczeń uczes tników,

 • poznanie skutecznych pomysłów i ich przeniesienie do innych społeczności,

 • wiedza w zakresie zarządzania projektami i komunikacją.

7. Wnioski i perspektywy

„Keine Entscheidung bleibt in ihren Folgen auf das Lokale beschränkt, aber umgekehrt 
gibt es keine transnationale Ins titution und schon gar keine Weltregierung, die das 
Problem [chodzi o zmiany klimatyczne – uwaga autora] in globaler Perspektive an-
gehen könnte“1 (Leggewie/Welzer 2010, 52).

Połączenie wymiaru lokalnego i globalnego wydaje się być oczywis te. Lokalne dzia-
łanie ma globalne skutki i na odwrót. Globalne zmiany posiadają siłę oddziaływania 
aż po lokalne społeczności. Z tego powodu koncepcja projektu „Local in Global“ 
skupia się na przyszłości. Tylko w ten sposób będzie można spros tać zbliżającym 
się wyzwaniom epokowym. Tylko w ten sposób można aktywnie dawać impulsy, 
zamias t pasywnie oczekiwać zmian. I tylko w ten sposób możemy mieć wpływ na 
kształtowanie naszej wspólnej, globalnej przyszłości.

1 Żadna decyzja nie ogranicza się w swoich skutkach wyłącznie do płaszczyzny lokalnej, a wręcz przeciwnie nie 
ma żadnej transnarodowej ins tytucji, a tym bardziej żadnego światowego rządu, który mógłby się zająć tym 
problemem [chodzi o zmiany klimatyczne – uwaga autora] w globalnej perspektywie [tłumaczenie cytatu z języka 
niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].
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Podczas międzynarodowego projektu pows tało wiele pomysłów, które udało się już 
dziś zrealizować. Nawiązane kontakty pozos tały i zos taną utrzymane, jako że pla-
nowane są kolejne edycje projektu „Local in Global“. 

W ten sposób cała seria projektów może przyczynić się do zachęcenia młodych ludzi 
do aktywności, aby zmierzyć się z zerwaną przez obecnie żyjące pokolenie umową 
międzypokoleniową (tak: Welzer 2013, 21), aby przyszłość była dla wszys tkich po-
koleń pożądana i wartościowa.
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Michael Teff el

„InterGenerationes“ – 
Polsko-niemieckie społeczeńs two obywa-
telskie w rozumieniu międzypokoleniowym

1. Wprowadzenie

W os tatnich latach coraz więcej uwagi poświęcono zmianom demograficznym. Sta-
rzenie się społeczeńs twa, spadek liczby ludności czy kurczenie się mias t i regionów 
są rozpatrywane jako potencjalne wyzwania.  

Prof. dr Gisela Jakob, zajmująca się od wielu lat zajmująca się kierunkami rozwoju 
społeczeńs twa obywatelskiego i łącząca je z dyskursem o polityce pokoleniowej, 
czyni z tego zagadnienia prawdziwą „retorykę pokoleniową“. Wskazuje przy tym 
na to, że odnoszenie się do tematu pokoleń jes t częściowo ins trumentalizowane, 
by w ten sposób usprawiedliwić aktualne decyzje społeczno-polityczne. Zależności 
są tutaj raczej niewyraźne i przede wszys tkim przeciws tawnej natury. Albo grozi 

Młodzi i s tarsi tańczą ramię w ramię.
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nam „Krieg der Generationen“ [wojna pokoleń] (Der Spiegel 16/2008) albo s tosunki 
międzypokoleniowe są idealizowane bądź są przeds tawiane jako wielce pozytywne 
oraz przez wszys tkich jako pożądane. Oba te zjawiska tak naprawdę nie odpowiadają 
praktyce dnia codziennego.1

Chociaż w artykule tym nie można obszernie zaprezentować skutków zmian de-
mograficznych, chcielibyśmy, na przykładzie Brandenburgii, dokonać wglądu do 
s tatys tyk, aby unaocznić, jakie błyskawiczne zmiany nas tąpią już w roku 2030 w tym 
kraju związkowym Wschodnich Niemiec. Nas tępnie zos taną bliżej przeds tawione 
oddziaływania edukacyjne międzypokoleniowych projektów spotkań, jak również 
międzynarodowy projekt wielopokoleniowy realizowany przez organizację Kreisau-
-Initiative e.V. Na zakończenie, dyskusji zos taną poddane cztery tezy dotyczące 
ważności polsko-niemieckich projektów wielopokoleniowych oraz zos taną one prze-
niesione na płaszczyznę polsko-niemieckiego regionu przygranicznego.

1.1 Rozwój zaludnienia Brandenburgii do roku 2030 – 

 wybrane fakty demografi czne

Według jednej z prognoz Urzędu ds. Budownic twa i Komunikacji Kraju Związko-
wego Brandenburgii [Landesamtes für Bauen und Verkehr] z roku 2012, w 2030 roku 
Brandenburgię będzie zamieszkiwać o 10% mniej ludzi niż było to w roku 2010. W 
liczbach oznacza to, że zaludnienie piątego co do wielkości kraju związkowego Niemiec 
spadnie z 2.504.000 do 2.251.000 osób. Z tym kurczeniem idzie w parze s tarzenie się 
ludności w całym kraju związkowym. Od roku 2027 jedna trzecia ludności Branden-
burgii będzie miała 65 lat i więcej. Spadające liczby urodzeń wskutek migracji młodych 
kobiet na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku prowadzą do aktualnie niższych 
wskaźników urodzeń, a liczby te nadal spadają ze względu na utrzymujące się, także 
dzisiaj, zjawiska migracyjne. Przewidywana długość życia ludzi s tarszych wzras ta także 
w Brandenburgii. Prowadzi to do tego, że iloraz osób s tarszych (s tosunek osób powyżej 
65 lat do osób w wieku 20-65 lat) wzrośnie z 1 do 3 w roku 2008, z 3 do 4 w roku 2030.2

1 Wykład prof. dr filoz. Giseli Jacobs na temat: Zur Positionierung generationsverbindender Arbeit im Rahmen 
bürgergesellschaftlichen Engagements. [Pozycjonowanie pracy łączącej pokolenia w ramach zaangażowania spo-
łeczeńs twa obywatelskiego] wygłoszony dnia 10.09.2013 r. podczas „Werks tattgespräch Engagement. Genera-
tionenverbindende Arrangements im Spannungsfeld von Freiwilligem Engagement und Freiwilligendiens ten“ 
[Rozmowa warsztatowa: zaangażowanie. Aranżacje łączące pokolenia w punkcie zapalnym w zakresie dobrowolnego 
zaangażowania oraz wolontariatu] biura projektu „Dialog der Generationen“ w Berlinie.

2 Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg (2012): Bevölkerungsprognose für das Land Brandenburg. 
URL: http://www.demografie.brandenburg.de/media/lbm1.a.4856.de/SB_A01-08-00_2011u00_BB.pdf [s tan 
z dnia: 31.10.2013 r].
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Rozwój zaludnienia Brandenburgii podlega więc silnym zmianom. Związane z tym 
wyzwania s tają się w przypadku Brandenburgii jeszcze większe, gdyż is tnieje tutaj 
silna dysproporcja przes trzenna. Jedna trzecia całej ludności tego kraju związkowego 
mieszka obecnie na obrzeżach Berlina, a obszar ten z kolei s tanowi tylko 10% łącznej 
powierzchni tego kraju związkowego. Gęs tość zaludnienia w okolicach Berlina jes t 
tym samym pięć razy wyższa niż w pozos tałych częściach Brandenburgii.3 Do tego 
dochodzi jeszcze fakt, że wyżej wymienione procesy zmian, będą w Brandenburgii, jak 
i w innych nowych krajach związkowych pos tępować szybciej niż w s tarych krajach 
związkowych, ze względu na bardziej niekorzys tną s trukturę wiekową oraz z powodu 
migracji ludzi młodych.

W tych częściach Brandenburgii, które nie są zaliczane do bliskich rejonów Berlina 
oczekuje się do roku 2030 zmniejszenia liczebności osób w wieku produkcyjnym
o około 30% w porównaniu z rokiem 2010. W niektórych okolicach wiejskich pro-
gnozowany spadek ludności szacowany jes t nawet na 50% (por. przypis nr 2). Wiąże 
się z tym dras tyczny spadek wpływów z podatków oraz wyraźny wzros t wydatków 
na infras trukturę lokalną przypadającą na jednego mieszkańca. Są to zaledwie dwa 
bardzo dobitne przykłady prognozowanych zmian. W bliskiej przyszłości zmiany 
demograficzne będą dotyczyć zasadniczo prawie wszys tkich dziedzin polityki. Zapew-
nienie mobilności odpowiedniej do zapotrzebowania, radzenie sobie ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na personel pielęgniarski, wypracowanie ofert edukacyjnych, aby 
wykwalifikować młodych ludzi i zatrzymać w kraju związkowym, konkretna reorga-
nizacja usług publicznych, a przede wszys tkim kwes tia sfinansowania tych działań 
s tanowią wyzwania przyszłości (por. przypis 3). 

Aby spros tać wymienionym wyzwaniom, oprócz dalekowzroczności politycznej
i dobrej pracy w zakresie pośredniczenia, potrzebna jes t przede wszys tkim także kul-
tura „współis tnienia“ między (nielicznymi) młodymi a s tarszymi ludźmi. Organizacje 
społeczno-obywatelskie powinny ją wspierać, po to, by ludzie w różnym wieku byli
w s tanie dyskutować o trudnych kwes tiach oraz podejmować decyzje na tym samym po-
ziomie, które to znowuż będą służyć wszys tkim mieszkańcom danego mias ta czy regionu, 
bez względu na ich wiek. Będzie to tym bardziej możliwe do osiągnięcia, im szczersze
i bardziej otwarte, ale także krytyczne bądzie praktykowanie współis tnienia pokoleń.4

3 Staatskanzlei Brandenburg, IMAG „Demografischer Wandel“ (2011): 3. Demografiebericht des Landes Bran-
denburg. URL: http://www.esf.brandenburg.de/media_fas t /667/Dritter_Demografiebericht_Brbg2011.pdf 
[s tan z dnia: 31.10.2013 r.]

4 Bardzo ciekawym przykładem obchodzenia się z wyzwaniami przemian demograficznych na terenach wiej-
skich z południowej Dolnej Saksonii jes t „Mobilne społeczne doradztwo mieszkaniowe“ s towarzyszenia „freie 
altenarbeit göttigen e.V.“, które opracowało koncepcję moderacji i towarzyszenia procesom odnawiania wsi, aby 
przeciwdziałać podupadaniu wsi w regionach słabych s trukturalnie (patrz: www.freiealtenarbeitgoettingen.de 
[s tan z dnia: 31.10.2013 r.]).
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1.2 „Szkoła dialogu pokoleniowego“ – 

 oddziaływania edukacyjne projektów wielopokoleniowych

Poniżej naszkicowano pokrótce oddziaływania edukacyjne w ramach międzypokole-
niowych projektów spotkań, aby unaocznić, że celowe wspieranie międzypokolenio-
wych spotkań może przyczynić się do wspomnianej powyżej kultury współis tnienia 
pokoleń. Pozytywne efekty międzypokoleniowego uczenia się dla ludzi s tarszych są 
najczęściej obszernie opisywane w ramach debat o zmianach demograficznych. Us ta-
wiczne uczenie się, aktywne s tarzenie się, integracja ludzi s tarszych w społeczeńs twie 
lub przekazywanie wiedzy płynącej z doświadczenia są tylko paroma hasłami, które 
wykorzys tuje się jako uzasadnienie dla słuszności projektów międzypokoleniowych 
(tak: przykładowo: Amrhein 2009).

To, że z międzypokoleniowo organizowanej nauki korzys ta także młodzież, s ta-
je się również wyraźne przy spojrzeniu na aktualne badania. I tak przykładowo
u Schlimbacha znajdują się ciekawe odniesienia do skutków kształcenia w projektach 
międzypokoleniowych. Wyniki jakościowo dobrych wywiadów wskazują na to, że 
„Jugendliche im Aus tausch mit Vertretern anderer Altersgruppen wertvolle Kenn-
tnisse und Fähigkeiten für ihre weitere persönliche und berufliche Entwicklung 
sammeln können“5 (Schlimbach 2009, 16). Młodzi ludzie doświadczają uznania 
„jenseits der klassischen Rollenverteilungen ins titutioneller (Lern)kontexte [...] oft 
als Schüler und Lehrer gleichzeitig [erleben]“6 (ibidem). Rozwijają nowe s trategie 
życiowe przez wymianę doświadczeń ze s tarszymi. Ponadto uczą się poruszać
w społecznie heterogenicznych grupach.

Także na płaszczyźnie ogólnospołecznej dużą wagę przypisuje się dialogowi mię-
dzypokoleniowemu. Badaczki i badacze zauważają na przykład, że „ein permanenter 
Dialog der Generationen [...] dazu bei[trägt], sozialen Wandel produktiv zu bewäl-
tigen – Momente der Tradition mit denjenigen von Innovation zu vermitteln und 
auszuhandeln7 (Lange 2009, 9).

Można więc wyjść z założenia, że z wyraźnie nakierowanych międzypokoleniowo 
i dobrych jakościowo projektów korzyści czerpią ludzie wszys tkich przedziałów 

5 młodzież w drodze wymiany z przeds tawicielami innych grup wiekowych może pozyskiwać wartościowe 
wiadomości oraz zdobywać umiejętności dla swojego dalszego rozwoju osobis tego i zawodowego [tłumaczenie 
cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].

6 poza klasycznym podziałem ról ins tytucjonalnych konteks tów (nauczania) [...] częs to w roli uczniów i nauczycieli 
jednocześnie [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].

7 s tały dialog pokoleń [...] przyczynia się do produktywnego przezwyciężania przemian społecznych – przekazy-
wania i wymieniania chwil tradycji na chwile innowacyjności [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język 
polski dokonane przez tłumaczkę].
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wiekowych. Ponadto w takich projektach dzieje się dokładnie to, co zdaje się być 
tak ważne dla przezwyciężania wyzwań zmian demograficznych, mianowicie zro-
zumienie tego, jak chcemy zmieniać nasze otoczenie, tak aby warto było w nim żyć 
również jutro. 

2. InterGenerationes – między pokoleniami: 

 polsko-niemiecko-francuskie spotkanie wielu pokoleń

W ramach projektu „InterGenerationes“ w maju 2011 roku w Krzyżowej (Polska) spo- 
tkali się ludzie w wieku od 22 do 74 lat z Niemiec, Francji i Polski. Podczas spotkania 
uczes tnicy zajmowali się własną his torią lub biografią, his torią najnowszą swoich krajów 
i współżyciem między pokoleniami. Celem było zajęcie się Europą z punktu widzenia 
międzynarodowego i międzypokoleniowego. Spotkanie w maju 2011 r. składało się 
przy tym ze zbioru interaktywnych i zorientowanych na partycypację metod pracy 
międzynarodowej elementów pracy z biografiami i pracy teatralnej oraz kreatywnych 
metod przekazywania his torii.

Podczas tych łącznie sześciu dni ważne było przede wszys tkim aby uczes tnicy, będący 
w różnym wieku i o różnym pochodzeniu, mogli być na równym poziomie. Wszyscy 
obecni byli s tale wciągani w działania według swoich indywidualnych możliwości. 

Metodycznym punktem kulminacyjnym było przedpołudnie dotyczące pracy nad 
biografią. Równouprawniona wymiana i prawie „intymne“ poznawanie biografii 
prowadziły do coraz bardziej zaufanej atmosfery. Równocześnie każdy uczes tnik, obo-
jętnie – czy młody czy s tarszy – mógł przez porównanie z partnerkami i partnerami 
rozmowy dopasować swoje własne życie do szerszego konteks tu. Refleksja nad tym, jak 
można przyporządkować własne życie do przebiegu wydarzeń his torii najnowszej i co 
pomogło uczes tnikom przezwyciężyć krytyczne chwile, była dla wszys tkich obecnych 
wzbogacającym doświadczeniem, podczas którego wszys tkie pokolenia mogły się od 
siebie nawzajem uczyć. Obrazuje to nas tępujący cytat: „Punktem kulminacyjnym było 
z pewnością współis tnienie różnych pokoleń – młodsi czerpią korzyści od s tarszych i na 
odwrót. Jes tem pewien, że przyjaźnie te okażą się trwałe!“ (uczes tnik, 33 lata, Niemcy).  

Taka pełna zaufania atmosfera w dalszym przebiegu spotkania międzypokoleniowego 
umożliwiła intensywne dyskusje o obrazach his torii oraz udane warsztaty teatralne, 
które raz jeszcze s tały się tematem do refleksji nad doświadczeniami poszczególnych 
pokoleń. To, że przy wspólnej pracy, traktując wszys tkich tak samo, zakwes tionowano 
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niektóre międzypokoleniowe s tereotypy, ukazuje nas tępujący cytat: „Starsi zaskoczyli 
mnie swoją energią i bogac twem pomysłów. Nie wycofali się tak po pros tu pozos tawiając 
scenę młodszym“ (uczes tniczka, 31 lat, Polska). Wartość spotkania dla uczes tników 
podsumowuje końcowa wypowiedź jednej z uczes tniczek: „InterGenerationes było dla 
mnie również zachęceniem i inspiracją do dalszego angażowania się w zakresie dialogu 
międzypokoleniowego i umożliwianie tego cudownego, wzajemnego wzbogacania przez 
wymianę między ludźmi w każdym wieku jeszcze większej liczbie ludzi“ (uczes tniczka, 
22 lata, Niemcy).

2.1 Pods tawy koncepcyjne

Zakładając, że spotkania między ludźmi różnych pokoleń w Krzyżowej od 1989 r. były 
i są ważnym elementem i motorem polsko-niemieckiej oraz międzynarodowej pracy 
związanej z edukacją i pojednaniem, projekt „InterGenerationes“ wyznaczył sobie cel 
s tworzenia możliwości dialogu między s tarszymi a młodymi w zakresie międzynaro-
dowej wymiany młodzieży. 

W tym celu od roku 2008 w ramach projektu „Dialog der Generationen“ Dialog poko-
leń opracowano i zrealizowano różne formaty spotkań wielopokoleniowych, z których 
„InterGenerationes“ s tanowi projekt częściowy. Konieczność międzypokoleniowego 
uczenia się w międzynarodowej pracy z młodzieżą pos trzegana jes t przede wszys tkim 
na tle zmian demograficznych. Zakłada się przy tym, że międzypokoleniowe sytuacje 
edukacyjne można dobrze implementować w nonformalnych warunkach nauczania, 
ponieważ is tnieją znaczne zbieżności metodyczne. 

Na płaszczyźnie politycznej należy przyczynić się do tego, aby oba te obszary „praca
z młodzieżą“ i „praca z seniorami“ otwarły się na siebie wzajemnie. W tym celu Kreisau-
-Initiative e.V. s tale poszukuje kooperacji z podmiotami z zakresu pracy z seniorami. 
Tak zos tał też ukształtowany cały projekt, w którego ramach odbywało się opisane 
spotkanie wielu pokoleń w maju 2011 roku, razem z konsorcjum organizacji pracujących 
z młodzieżą, dorosłymi i seniorami. 

Tym samym zadeklarowane cele projektowe to: 1) otwarcie międzynarodowej pracy
z młodzieżą na koncepcje międzypokoleniowe, 2) umożliwienie s tworzenia konkret-
nych przes trzeni spotkań dla ludzi w różnym wieku z dala od ich dnia codziennego,
3) połączenie metod międzynarodowej pracy z młodzieżą i międzypokoleniowego ucze-
nia się, 4) zajęcie się his torią Europy i własną his torią/biografią, 5) międzykulturowa 



146

wymiana między ludźmi z Niemiec, Francji i Polski.

2.2 Przebieg projektu i metody

Wymienione wyżej cytaty pozwalają przypuszczać, jak intensywnych doświadczeń 
podczas uczenia się doznali wszyscy uczes tnicy tego międzynarodowego spotkania 
wielu pokoleń. Dzięki metodom nonformalnej edukacji udało się wzbudzić zaintere-
sowanie uczes tników i umożliwić im międzynarodową i międzypokoleniową zmianę 
perspektywy. Potwierdzają się przy tym pows tałe już przemyślenia w odniesieniu do 
skutków kształcenia międzypokoleniowych projektów spotkań (wzmacnianie pewno-
ści siebie, redukcja uprzedzeń, empatia międzypokoleniowa, zdolność do interakcji
w grupach społecznie heterogenicznych).8

Spotkanie wielu pokoleń obrazowało jedynie koniec całego projektu. Po jednym 
spotkaniu przygotowawczym w grudniu 2010 r., na konferencji w lutym 2011 r. 
zgromadzono osoby z dziesięciu krajów europejskich działających w obrębie pracy
z młodzieżą, kształcenia dorosłych i pracy z seniorami. Jako najważniejsze wyniki 
konferencji należy wymienić wymianę, sieci kontaktów, dyskusje tematyczne dotyczące 
przedmiotu i kolejne edycje projektów na poziomie krajowym bądź komunalnym. 
Nas tępująca po tym kampania reklamowa na rzecz międzynarodowego dialogu mię-
dzypokoleniowego dotarła do kilku tysięcy ludzi w całej Europie. Spotkanie wielu 
pokoleń, które odbyło się w maju 2011 r. oraz które częściowo zos tało zaplanowane 
na konferencji, s tanowiło zakończenie projektu i konkretną realizację teoretycznych 
przemyśleń ws tępnych. 

W konsorcjum projektowym brały udział organizacje z łącznie sześciu krajów euro-
pejskich. Przy czym z młodzieżą pracują nas tępujące organizacje: Fundacja Krzyżowa 
(Polska), Kreisau-Initiative e.V. i CISV e.V. (Niemcy). Pracę z seniorami reprezentował 
Związek Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Słowenia) i Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen [Federalna Wspólnota Robocza Organizacji Seniorów] 
(Niemcy). Ponadto obecni byli także trzej parterzy projektowi z Niemiec (Projek-
tebüro Dialog der Generationen), Belgii (entr’ages) i Holandii (rijp en groen), którzy 
w szczególności zajmują się tematami międzypokoleniowymi. Konsorcjum zos tało 
skompletowane przez jedną z największych organizacji zrzeszających wolontariuszy 
z Francji (France Benevolat). 

8 Publikację na temat pilotażowego projektu „InterGenerationes“ można znaleźć na www.intergenerationes.eu 
[s tan z dnia: 31.10.2013 r.] lub zamówić w Kreisau-Initiative e.V. w wersji drukowanej.
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Dzięki tej szerokiej koalicji zjednoczono w projekcie mnogość doświadczeń i kom-
petencji, co umożliwiło udaną realizację wszys tkich części projektu. Szczególnym 
wyzwaniem były różne punkty widzenia oraz potrzeby przeds tawicieli różnych ob-
szarów roboczych. W tej kwes tii wszys tkim przydałoby się więcej wspólnego czasu na 
przygotowanie. Zasadniczo da się jednak s twierdzić, że właśnie na tym zróżnicowaniu 
konsorcjum projektowego bazował sukces całego projektu. 

Podczas spotkania wielopokoleniowego s tosowano przede wszys tkim metody
z międzynarodowej pracy z młodzieżą i kształcenia dorosłych. Przy wyborze metod 
kierowano się głównie ich „przydatnością pokoleniową“. Oznaczało to, że obok ogólnie 
przyjętego nas tawienia się na potrzeby uczes tników, szczególną uwagę zwrócono na 
wiekową linię podziału. 

W świadomej różnic perspektywie pedagogicznej (tak: Sinoplu/Winkelmann 2010) 
można zintegrować także tę linię podziału, jaką jes t wiek, jeśli nie jes t ona pos trzegana 
jedynie jako wyróżniająca się cecha w spotkaniach wielopokoleniowych, a jej dominacja 
jes t przyjmowana krytycznie i jes t umieszczana obok innych linii podziału. Wielokrotne 
przynależności w odniesieniu „wiekowej” linii podziału, tak jak podkreśla je Lüscher 
(2010), pokazują raz jeszcze wyraźnie, że w przypadku różnic chodzi o indywidualne 
kwes tie kons trukcyjne, a więc raczej o zróżnicowanie, a nie o zapisane na s tałe różnice. 
Celem międzynarodowych spotkań wielopokoleniowych, obok skupiania się na innych 
zjawiskach, jes t poświęcenie uwagi na zróżnicowanie „wiek“ bądź „pokolenie“. Tak jak 
przy obchodzeniu się z każdą inną różnicą, wyzwanie polega na tym, aby przezwyciężyć 
balansowanie między respektowaniem różnic kulturowych i us taleniem tożsamości tak, 
aby wszyscy uczes tnicy doświadczyli przysługującego im uznania (tak. Mecheril 2002, 12). 

Dzięki zmianie perspektywy oraz wspólnemu uczeniu się wszys tkie s trony czerpią korzyści z międzypokolenio-
wych spotkań. 
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Jeśli więc teraz do „klasycznych“ linii podziału międzynarodowej pracy z młodzieżą 
takich jak „naród“, „gender“ lub „pochodzenie społeczne“ dochodzi także „wiek“, to 
niekoniecznie ułatwia to pracę pedagogiczną, ale umożliwia zdobycie ważnych do-
świadczeń związanych z uczeniem się, biorąc pod uwagę aktualne procesy społeczne, 
np. opisane powyżej zmiany demograficzne.

2.3 Refl eksja ze zdobytych doświadczeń

Uczes tnicy międzynarodowego spotkania wielopokoleniowego po pięciu dniach spę-
dzonych w Krzyżowej wypowiadali się całkowicie pozytywnie. Tak jak już zaznaczono 
powyżej, zebrano intensywne doświadczenia, które to umożliwiły międzynarodowe po-
rozumienie, dzięki konkretnym międzypokoleniowym spotkaniom pos tawiły krytyczny 
znak zapytania przy obrazach związanych z wiekiem oraz s tale s tawiały uczes tników
w centrum zainteresowania. Właśnie skupienie się na partycypacji jako zasadzie dydak-
tycznej umożliwia otwartą i równouprawnioną formę uczenia się od siebie nawzajem 
w ramach projektów międzypokoleniowych (tak: Antz/Reermann 2010). Stałe włączanie 
uczes tników i tym samym rozmowa ze wszys tkimi na równym poziomie gwarantuje 
możliwość wypracowywania dla siebie nowych elementów, a przy tym skorzys tania 
ze specyficznych dla danego pokolenia punktów widzenia, o ile oczywiście według 
tematów takowe w ogóle is tnieją. Dokładnie te doświadczenia z międzypokoleniowe-
go współis tnienia wnoszą uczes tnicy do swoich grup rówieśniczych. W ten sposób 
rozpowszechniana jes t myśl (między)narodowego dialogu pokoleniowego. 

W przypadku polsko-niemiecko-francuskiego spotkania wielopokoleniowego tematami 
s tały się przede wszys tkim Trójkąt Weimarski i s tosunki niemiecko-polsko-francuskie. 
Myśląc o formacie projektu „międzynarodowe spotkanie wielopokoleniowe“ można 
także dobrze pomyśleć o spotkaniach niemiecko-polskich w regionie przygranicznym, 
które miałyby tę dodatkową zaletę, że odnosiłyby się konkretniej do spraw społeczno-
-przes trzennych. W każdym razie byłaby to szansa dla polsko-niemieckiego społeczeń-
s twa obywatelskiego, która dałaby zupełnie różnym ludziom mieszkającym wzdłuż 
granicy możliwość wzbogacających spotkań wielopokoleniowych między Niemcami 
a Polakami. Właśnie zamknięty w sobie format międzynarodowego, krótkotrwałego 
spotkania umożliwia krytyczne sprawdzenie codziennych uwarunkowań i prowadzi 
nierzadko do dalej idącego zaangażowania społeczno-politycznego.9

9 Opieka naukowa niemieckiej agencji narodowej programu „Jugend in Aktion“ [„Młodzież w działaniu“] podkre-
śla przykładowo pozytywne efekty krótkotrwałych międzynarodowych spotkań młodzieży. I tak około 62,5% 
ankietowanych podaje, że po swoim udziale w programie intensywniej angażuje się politycznie i społecznie 
(tak: http://www.jugend-in-aktion.de/ueber-jugend-in-aktion/jia_wirkungen/ [s tan z dnia: 22.10.2013 r.].
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Szczególnie ważne dla sukcesu międzynarodowych projektów wielopokoleniowych 
wydają się być przede wszys tkim nas tępujące punkty, które można podzielić na s truk-
turalne i metodyczne. Sukces definiowany jes t w tym miejscu jako wspólne uczenie 
się na tym samym równym poziomie.

2.3.1 Strukturalne warunki sukcesu

Decydujące dla długotrwałej skuteczności jes t odpowiednie zes tawienie zaangażowa-
nych organizacji partnerskich. Jeśli od samego początku nie uda się pozyskać ins tytucji 
z różnych obszarów edukacji młodzieży, dorosłych i seniorów, długoterminowe 
uzyskanie międzypokoleniowych przes trzeni spotkań i rozpoczynanie konkretnych 
procesów zmian w kierunku większego dialogu międzypokoleniowego będzie bardzo 
trudne. Dotyczy to oczywiście obu brzegów Odry, co oznacza, że godnym pożądania 
byłoby, aby odwzorować w jednym zespole projektowym tak wiele różnych linii podziału 
jak to możliwe, a z pewnością „narodowość“, „wiek“ i „tło organizacyjne“.

Ważne dla całej pracy w projekcie jes t również to, że wszyscy uczes tnicy pracują nad 
jednym tematem, który jes t dla nich naprawdę ważny i na temat którego mają coś do 
powiedzenia, co do którego ich organizacja może także wnieść swój wkład. Dotyczy 
to przede wszys tkim konkretnej realizacji poszczególnych działań. Ten efekt można 
dobrze ukazać na przykładzie spotkania międzypokoleniowego. Nie jes t przykłado-
wo wskazane, by na początku spotkania, jako wprowadzenie do tematu „his toria” 
pozwolić opowiadać s tarszym uczes tnikom, jak przeżywali drugą wojnę światową, 
ponieważ nie s tworzy to równouprawnionej płaszczyzny komunikacyjnej. Bardziej 
nadawałby się wybór pytań, co do których każdy uczes tnik miałby coś do powiedzenia, 
jak na przykład o znaczenie drugiej wojny światowej dla własnej his torii rodzinnej.

2.3.2 Metodyczne warunki pomyślnego rezultatu

Antz i Reermann zauważają, że „intergenerationelle Lernprozesse [...] keine Selbs tläu-
fer [sind]. Sie erfordern eine generationensensible Haltung und in der Regel eine 
sorgfältige didaktische und methodische Vorbereitung, um den spezifischen Kon-
s tellationen und Dynamiken generationsübergreifender Lerngruppen gerecht zu 
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werden“10 (Antz/Reermann 2010, 33). Z tego względu wyliczają sześć dydaktycznych 
pods taw orientacji, które uważają za szczególnie nadające się do tego, aby wspierać 
i towarzyszyć międzypokoleniowym procesom uczenia się. 

Skupienie się na biografii służy uwzględnieniu bardzo zróżnicowanych, zależnych od 
wieku doświadczeń życiowych. Skupienie się na przes trzeni społecznej przeds tawia dla 
wszys tkich uczących się silne odniesienie do świata, w którym żyją. Skupienie się na 
interakcji wspiera międzypokoleniową wymianę doświadczeń, i związaną z tym zmianę 
perspektywy. Otwarte i równouprawnione formy współuczenia się wspomagane są 
przez skupienie się na partycypacji. Skupienie się na działaniu wspiera wspólne działa-
nie międzypokoleniowe. Stała refleksja doświadczeń zdobytych podczas uczenia się 
w grupach międzypokoleniowych wyraża się w orientacji nad refleksją. 

Patrząc na transnarodowe projekty wielopokoleniowe, ważnym elementem składo-
wym tych sześciu zasad mogłoby być przede wszys tkim skupienie się na przes trzeni 
społecznej. Staje się to wyraźne, jeśli jeszcze raz uzmysłowimy sobie cytowane na 
ws tępie wyzwania zmian demograficznych przed jakimi s toja obszary wiejskie. 

Już wspomniana przydatność pokoleniowa metod musi również być s tale sprawdzana 
i wyraża się częs to w przemyśleniach dotyczących przyzwyczajeń związanych z ucze-
niem się, ograniczeniach fizycznych lub po pros tu „s tosowności“ niektórych bardzo 
swobodnie założonych metod. 

Decydującym punktem we wszys tkich tych obserwacjach jes t jednak rozważanie, czy 
linię podziału odnoszącą się do wieku w ogóle traktuje się jako temat. Nie zawsze 
ludzie w różnym wieku muszą mieć różne zdanie. Każde zorientowanie się na pojęciu 
pokolenia implikuje us talenie wieku uczes tnika. Mimo to nazwanie społecznie is totnej 
linii podziału może też wywołać bardzo owocne procesy refleksji.

Dlatego przy każdym konkretnym metodycznym przygotowaniu należałoby prze-
myśleć i przedyskutować świadomą decyzję za lub przeciw tematyzacji linii wiekowej, 
aby uniknąć niepotrzebnego, pośpiesznego „unieruchomienia” uczes tników i by nie 
s tracić aspektów indywidualności z pola widzenia.

10  międzypokoleniowe procesy uczenia się [...] nie są „samograjem”. Wymagają one wyczulonej pokoleniowo 
pos tawy i z reguły s tarannego dydaktycznego i metodycznego przygotowania, aby spros tać specyficznym 
kons telacjom i dynamice międzypokoleniowej grupy osób uczących się [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego 
na język polski dokonane przez tłumaczkę].
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3. InterGenerationes –  polsko-niemieckie społeczeńs two obywatelskie 

 w rozumieniu międzypokoleniowym

Jakie argumenty wynikają więc z dotychczasowych wypowiedzi, po to by sformułować 
wniosek końcowy dla nauczania międzypokoleniowego podczas spotkań między-
narodowych? Dlaczego powinniśmy myśleć o polsko-niemieckim społeczeńs twie 
obywatelskim w kontekście międzypokoleniowym? 

W odniesieniu do bardzo rozpowszechnionego międzynarodowego formatu spotkań 

dla młodych ludzi jakim jes t międzynarodowe spotkanie młodzieży, można dobrze 
pokazać, w jakim zakresie, w perspektywie teoretyczno-metodycznej, wspólne my-
ślenie o międzynarodowości i dialogu pokoleń może być owocne. Wspomniano już 
w kilku miejscach, że przes trzeń uczenia się w ramach międzynarodowych spotkań 
młodzieży oraz odbywający się tam nonformalnie i nieformalnie proces zdobywania 
wiedzy, jes t w dużej mierze przydatny także do inicjowania międzypokoleniowych 
procesów uczenia się. Porównywanie charakterys tyk nonformalnego uczenia się ze 
sprzyjającą dydaktyczną pods tawową orientacją dla nauki międzypokoleniowej po-
kazuje, że nonformalna przes trzenie uczenia się mogą być też przes trzeniami uczenia 
się dla intensywnego dialogu pokoleń. Szczególnie wspomniane już w innym miejscu 
zasady skupiania się na interakcji, partycypacji, akcji i refleksji można umieścić tak-

Młodzi i s tarsi ludzie wspólnie pracują nad danym tematem.
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że w międzynarodowej pracy młodzieżowej. Z mojego punktu widzenia wynikają 
z tego ponadto trzy dalsze argumenty przemawiające za tym, że o międzynarodowej 
pracy z młodzieżą należy myśleć w połączeniu z międzypokoleniowym uczeniem się. 

Jeśli traktujemy dialog międzypokoleniowy jako moment przekazywania wartości 
i wychodzimy z założenia, że młodsze pokolenie przyswaja sobie wartości społecz-
ne w procesie dialogu w trakcie socjalizacji (tak: Lüscher 2010), to uwydatnia się 
interesujący moment powiązania z międzynarodową pracą z młodzieżą. Krytyczna 
refleksja i usuwanie uprzedzeń, które są przecież także przenoszone w ramach 
międzypokoleniowego przekazywania wartości z pokolenia na pokolenie, są dwoma 
z is totnych celów międzynarodowych spotkań młodzieży. Przy międzynarodowych 
spotkaniach wielopokoleniowych możliwe jes t intensywne zajęcie się uprzedzenia-
mi, gdyż mechanizmy i pochodzenie uprzedzeń mogą być obszernie opracowane 
w dialogu międzypokoleniowym.

Kolejnym argumentem jes t trwałość. Spojrzenie na definicję trwałości uwydatnia, 
jak bardzo kwes tia trwałości związana jes t z perspektywą pokoleniową (tak: np. 
Heidenreich 2010). Komisja Brundtland zdefiniowała w 1987 r. taki rozwój jako 
trwały, który „die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass 
zukünftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“11 
(Hauff 1987, 46). W obliczu aktualnego rozwoju w szczególności w zakresie klima-
tu i gospodarki światowej konieczne jes t, aby różne pokolenia intensywniej ze sobą 
rozmawiały, aby pos trzegać dane potrzeby i móc działać zgodnie z nimi. A mogą 
się do tego przyczynić odpowiednio tematycznie ukierunkowane międzynarodowe 
spotkania wielopokoleniowe.

Jak już wyraźnie podkreślono w dotychczasowych rozważaniach, międzypokoleniowe 
uczenie się zawiera więcej niż schemat „młody uczy się od s tarszego“. Podczas mię-
dzynarodowych spotkań wielopokoleniowych można także podjąć temat adultyzmu12 
i ageizmu13. Te związane z wiekiem formy dyskryminacji mogą być dobrze opracowane 
w ramach międzynarodowych spotkań wielopokoleniowych, między innymi dlatego, 
że zaangażowane pokolenia spotykają się na tym samym, równym poziomie i wspólnie 

11 zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez ryzyka, że przyszłe pokolenia nie będą mogły zaspokoić swoich własnych 
potrzeb [tłumaczenie cytatu z języka niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].

12 Adultyzm jes t definiowany jako „Eins tellung und Verhalten Erwachsener, die davon ausgehen, dass sie allein 
aufgrund ihres Alters intelligenter, kompetenter, schlicht besser sind als Kinder und Jugendliche“ (Ritz 2008, 
30-45) [Nas tawienie i zachowanie dorosłych, którzy zakładają, że są oni inteligentniejsi, bardziej kompetentni, 
po pros tu lepsi niż dzieci i młodzież już tylko i wyłącznie ze względu na swój wiek] [tłumaczenie cytatu z języka 
niemieckiego na język polski dokonane przez tłumaczkę].

13 Dyskriminacja grupy ludności ze względu na kryterium wieku. Starsi ludzie są obarczani negatywnymi cechami 
w przeciwieńs twie do młodych osób skupiających się na osiąganiu dobrych wyników (tak: Butler 1990, s. 178-190).
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dyskutują na dany temat i razem przeprowadzają różne działania. Poprzez refleksję 
nad tymi przeżyciami idą w ruch obrazy s tarości, pows taje empatia, a uprzedzenia 
między pokoleniami mogą zos tać usunięte. 

Opłaca się więc o tym pomyśleć, jak dalece międzypokoleniowe uczenie się może 
być s tałą częścią międzynarodowej pracy z młodzieżą. Przy międzynarodowych 
spotkaniach wielopokoleniowych młodzi ludzie, poruszając się na równym pozio-
mie ze s tarszymi, doświadczają wielkiego uznania. Ponadto czerpią korzyści z ich 
doświadczenia życiowego i uczą się poruszania w społecznie bardzo heterogenicznej 
grupie. Konfrontacja z doświadczeniami grupy składającej się z kilku pokoleń pobudza 
młodzież do przemyśleń nad własną biografią i jej dalszym kształtowaniem oraz po-
maga im w dalszym rozwoju swojej osobowości. Ponadto nabywają oni doświadczeń 
także jako „nauczający“ i otrzymują niecodzienne uznanie ze s trony s tarszych ludzi.

3.1 Podejście do wyzwań zmian demografi cznych w ujęciu transnarodowym 

 i międzypokoleniowym

Do wyzwań, jakie niosą ze sobą zmiany demograficzne dla Brandenburgii, Niemiec, 
Polski i Europy, można podchodzić z dobrym nas tawieniem wtedy, gdy dominuje 
współis tnienie pokoleń. Poza tym współpraca transnarodowa może s tanowić rozwią-
zanie dla wymienionych wyżej wyzwań społeczo-politycznych. Dwoma przykładami 
na to są transgraniczne pośredniczenie w oddelegowywaniu wyspecjalizowanych 
pracowników lub ujednolicenie transgranicznej infras truktury mobilności w czasach 
pus tych kas samorządowych. W ramach polsko-niemieckich krótkich spotkań dla 
ludzi w różnym wieku można „wyćwiczyć“ zarówno międzynarodowość jak i dialog 
międzypokoleniowy. Tak więc w tym miejscu powinien się znaleźć wniosek końcowy 
na rzecz większej ilości inicjatyw międzypokoleniowego uczenia się podczas polsko-
-niemieckich spotkań młodzieży właśnie z terenów przygranicznych. 

Jeśli przyjaźnie między pokoleniami, jako nas tęps two międzynarodowych spotkań 
wielopokoleniowych będą nadal pielęgnowane jeśli zarówno dalej pos tępująca „inter-
nacjonalizacja”, jak również zaczynająca się „międzypokolenizacja” przygranicznych 
społeczeńs tw obywatelskich po obu brzegach Odry pomogą nam przy tym lepiej 
zajmować się wyzwaniami przyszłości, is tnieje uzasadniona nadzieja, że intensyw-
ne doświadczenia takich spotkań będą przenoszone do realiów dnia codziennego 
w przes trzeni społecznej a obrazy s tarości trwale sie zachwieją.
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3.2  Utopia dla przyszłości: polsko-niemiecko-transpokoleniowy wolontariat 

  w regionie przygranicznym

Nie tylko w zakresie międzynarodowych spotkań (młodzieży) można myśleć o synergii 
międzypokoleniowej. Ponieważ właśnie na tle zmian demograficznych zaangażowaniu 
obywatelskiemu przypada ważna rola w zachowaniu spójności społeczeńs twa, zarysowuje 
się zatem pole, które mogłoby być „uprawiane“ międzypokoleniowo w sposób trans-
graniczny. Nas tępujące, kończące teks t przemyślenia odnoszą się do wprowadzonego 
w roku 2011 Wolontariatu Federalnego [Bundesfreiwilligendiens t, BFD].

Powiązania teoretyczo-metodyczne są przy tym całkiem podobnej natury jak 
w przypadku międzynarodowej pracy z młodzieżą. Także w kontekście mentoringu 
edukacyjnego w ramach Wolontariatu Federalnego s tosowane są przede wszys tkim 
metody nonformalnego uczenia się. W takiej nonformalnej kons telacji możliwe jes t 
także intensywne międzypokoleniowe uczenie się, jako że przecież wszyscy uczes tnicy, 
obojętnie czy młodzi czy s tarsi, jeśli są przez edukatorów zapraszani za pomocą akty-
wizujących, zorientowanych na uczes tników, samorefleksyjnych i zorientowanych na 
dialog (właśnie nonformalnych) metod do tego, aby zajmować się doświadczeniami, 
które zbiorą podczas wolontariatu są w tej samej sytuacji. 

Dodatkowo Wolontariat Federalny zos tał pomyślany przez us tawodawcę jako inicjatywa 
otwarta na wszys tkie roczniki. Miał być pos trzegany jako szansa, aby z pomocą mię-
dzypokoleniowo ukształtowanej sytuacji edukacyjnej szukać odpowiedzi na wyzwania 
zmian demograficznych. Tak pracuje się nad ważnym wyzwaniem społecznym bez 
konieczności zabiegania o dodatkowe środki wsparcia.14 

Wolontariusze mogą przyczynić się do integrowania s tarszych ludzi w społeczeńs twie, 
gdyż są oni potrzebni i mogą przekazywać dalej swoją wiedzę oraz własne doświad-
czenia. Międzypokoleniowy „nadzór” edukacyjny, wzmacnia ten „efekt integracyjny“ 
przez to, że nie separuje ludzi s tarszych od młodszych. Przemawia do grupy wolon-
tariuszy metodami wyczulonymi na dane pokolenie, w której młodzi i s tarsi wspólnie 
angażują się na rzecz społeczeńs twa, w którym żyją. Starsi wolontariusze doświadczają 
przy tym szczególnej es tymy, która wzmacnia ich osobowość i pozwala im lepiej 
obchodzić się z osobis tymi wyzwaniami. Także młodzi ochotnicy czerpią korzyści 

14 Dla kompletności należy zaznaczyć, że Organizacja Wolontariatu Federalnego i związane z nią dos tępność 
dla wszys tkich grup wiekowych jes t przez niektóre podmioty społeczeńs twa pos trzegane krytycznie. I tak na 
przykład Federacja Niemieckich Związków Zawodowych [DGB ] wskazuje w swoim s tanowisku na to, że nowy 
wolontariat może się przyczynić do wypierania regularnych s tosunków pracy. Stanowisko to można znaleźć pod 
nas tępującym linkiem: http://www.b-b-e.de/themen/ag-freiwilligendiens1/bundesfreiwilligendiens t/ [s tan z 
dnia: 25.10.2013 r.].
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z międzypokoleniowych ofert edukacyjnych. W ten sposób doświadczają komunikacji 
ze s tarszymi na równym sobie  poziomie, co przyczynia się do rozwoju ich osobowości 
i oraz motywuje ich do tego, aby reprezentować swoje własne interesy w społeczeńs twie, 
w którym osoby s tarsze będą coraz bardziej wszechobecne. 

Organizacja Internationale Jugendgemeinschaftsdiens te Berlin, która jako podmiot 
w BFD, od roku 2011 realizuje opiekę pedagogiczną dla wolontariuszy, odbywających 
swój wolontariat w s towarzyszeniu Paritätischer Wohlfahrtsverband w Berlinie i Bran-
denburgii, posiada w ofercie od maja 2013 r. obok propozycji dla grup seminaryjnych 
dla młodszych i s tarszych wolontariuszy także propozycje dla międzypokoleniowych 
grupy seminaryjnych z opieką pedagogiczną. Pierwsze doświadczenia pokazują, że 
założenia powyżej przyjęte są słuszne. Wolontariusze, w ramach analizy wersji pilota-
żowej, trwającej od maja do września 2013 r. określili jako bardzo ubogacające „wgląd 
w punkt widzenia innych pokoleń“ i „wymianę między pokoleniami“.  

Internacjonalizacja tych doświadczeń w ramach założeń polsko-niemieckich mogłaby 
się znacznie przyczynić do tego, aby obszar przygraniczny rozwijać u jego pods taw jako 
rzeczywis ty „Euroregion“ i jednocześnie znajdować międzypokoleniowe odpowiedzi na 
palące pytania przyszłości. Do tego najodpowiedniejszy byłby program wolontariatu 
z silnym odniesieniem do regionu, przykładowo wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. 
Ale na razie jes t to jeszcze „pieśń przyszłości“…

4. Wnioski

Wyzwania przemian demograficznych są różnorodne i w najbliższych latach będą 
coraz bardziej odczuwalne. Ponieważ w ramach ich pokonywania trzeba będzie po-
dejmować coraz to dalej idące decyzje, is tnieje potrzeba współdziałania ludzi różnych 
grup wiekowych i demokratycznego uczes tniczenia w związanych z tymi zjawiskami 
procesach negocjacyjnych. Na przykładzie regionu Brandenburgii jes t to szczególnie 
wyraźne, ponieważ będzie tam w przyszłości żyło coraz więcej osób s tarszych a coraz 
mniej ludzi młodych. 

Międzypokoleniowe projekty krótkotrwałych spotkań są możliwością skłonienia 
do rozmowy ludzi z różnych pokoleń. Można by w ich przypadku, pod względem 
metodyczno-koncepcyjnym, dobrze wzorować się na formacie międzynarodowego 
spotkania młodzieży. Jednak także inicjatywy, jak Wolontariat Federalny, oferują 
dobre okazje do intensywnego dialogu pokoleniowego. 
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Jeśli uda się myśleć na temat międzypokoleniowych przes trzeni spotkań także 
transgranicznie, mogłyby się one przyczynić do „Europy od dołu“. Dzieje się tak 
przede wszys tkim w przypadku zagwarantowania silnego odniesienia społeczno-
-przes trzennego, jak na przykład w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. 
Dokonujący się w ramach wymiany międzynarodowej (czy jako krótkotrwałe spot-
kanie albo długotrwały wolontariat) dialog międzypokoleniowy mógłby przyczynić 
się do rozwiązywania przyszłych problemów regionu. Stwarza on bowiem kontakty 
społeczne, uczes tnic two i empatię dla „innych“, ponad pokoleniami i granicami 
narodowymi.
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Wykaz autorów

Matthias Busch 

nauczyciel mianowany w Niemiecko-Luksemburskim Liceum Schengen, wykładowca 
na Uniwersytecie w Hamburgu oraz wykwalifikowany mediator. Główne obszary 
jego pracy to szkolenia dla multiplikatorów z zakresu dydaktyki europejskiej, zarzą-
dzania konfliktami i edukacji politycznej. Jako pracownik nieetatowy przygotowywał 
i wdrażał między innymi dla Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz takie 
projekty, jak „Polsko-Niemiecka Agora Młodzieży“, „Terra Transoderana“, „Euro-
pejskie Perspektywy“, „Mission Diversity“ oraz Centrum Partycypacji i Mediacji.

Anna Czechowska 

ukończyła s tudia European Mas ter na kierunku Intercultural Education na Wolnym 
Uniwersytecie Berlina, jak również s tudiowała Public Relations w Berlinie oraz pe-
dagogikę na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje doświadczenia 
zawodowe zebrała m.in. w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, w Regionalnym 
Biurze ds. Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA Brandenburg) w Poczdamie oraz 
jako pracownik nieetatowy w wielu innych organizacjach kulturalnych i edukacyj-
nych. Od lipca 2013 r. kieruje Centrum Partycypacji i Mediacji w Zamku Trebnitz.

Vinzenz Kratzer 

 s tudiował zarządzanie s trategiami politycznymi, politologię i europeis tykę w Bremie, 
Frankfurcie nad Odrą i Poznaniu. Od 2009 r. aktywnie działa na polu polsko-nie-
mieckich wymian młodzieży oraz od s tycznia 2013 r. jes t koordynatorem projektów 
w organizacji Kreisau-Initiative e.V. z zakresu kształcenia dla zrównoważonego rozwoju.

Tomasz Lis 

mgr, doktorant w Ins tytucie Lingwis tyki S tosowanej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel języka niemieckiego jako języka obcego oraz 
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trener komunikacji międzykulturowej. S tudiował na uniwersytetach w Poznaniu, 
Frankfurcie nad Odrą oraz w Barnaule. Is totę jego pracy naukowej s tanowią projek-
topodobne zajęcia z języka niemieckiego jako języka obcego w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym. 

Chris topher Lucht 

prowadzi agencję Agentur Perspektive Europa i jes t nieetatowym pracownikiem 
Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz. Od sześciu lat angażuje się w obszarze 
aktywnego udziału młodzieży. Pracuje głównie z młodzieżą w wieku od 14 do 18 lat 
pochodzącą ze wszys tkich krajów europejskich.

Darius Müller 

dyplomowany politolog, s tudiował w Ins tytucie Politologii im. Otto Suhra na Wolnym 
Uniwersytecie Berlina oraz w Ins tytucie S tudiów Międzynarodowych na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Od 2008 r. jes t dyrektorem Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz.

Magdalena S tojer-Brudnicka

tłumaczka pisemna i konferencyjna, s tudiowała lingwis tykę s tosowaną (o specjalizacji 
interkulturowej) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje 
przede wszys tkim jako tłumaczka oraz teamerka podczas międzynarodowych i mię-
dzykulturowych spotkań (młodzieży), prowadziła m.in. projekt „Mission Diversity“ 
oraz szkolenie dla menadżerów konfliktów i doradców partycypacyjnych w Zamku 
Trebnitz. W ramach niniejszej publikacji dokonała przekładu niemieckich teks tów 
na język polski.

Michael Teff el

urodził sie i doras tał w Berlinie. Ukończył wolontariat w organizacji Akcja Znaku 
Pokuty – Służby dla Pokoju w Polsce oraz s tudiował kulturoznaws two we Frankfurcie 
nad Odrą i w Kazaniu. Tematyką „pokoleniową“ zajmuje się z zamiłowaniem od 2008 
r., od czasu gdy rozpoczął swoją działalność w organizacji Kreisau-Initiative e.V. otwie-
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rając międzynarodowe spotkania (młodzieży) na wszys tkie pokolenia. W międzyczasie, 
w ramach wolontariatu federalnego, odpowiada z ramienia organizacji Internationale 
Jugendgemeinschaftsdiens te e.V. za wypróbowywanie koncepcji pedagogicznego men-
toringu dla grup międzypokoleniowych.

Nikolaus Teichmüller 

pisze obecnie doktorat na Uniwersytecie w Hamburgu poświęcony transnarodowym 
projektom partycypacyjnym w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, od wielu 
lat pracuje jako nieetatowy koordynator i kierownik projektów w Zamku Trebnitz. Od 
września 2013 r. prowadzi tam szkolenie dla multiplikatorów na doradców partycypacyj-
nych i menadżerów konfliktów dla s tałych oraz społecznych pracowników organizacji 
Berlin-Brandenburgische Landjugend. Koordynował projekt „Mission Diversity“. 
Główne obszary jego pracy to międzykulturowe uczenie się, zarządzanie konfliktami, 
edukacja polityczna, pedagogika demokracji oraz różnorodność.

Natalie Wasserman 

s tudiowała teatrologię, polonis tykę i pedagogikę na Uniwersytecie Humbolda w Berlinie. 
Już w czasie s tudiów działała jako asys tentka reżysera, kierowniczka literacka i peda-
gożka teatralna przy licznych projektach teatralnych w Niemczech, Polsce i Francji. Od 
2001 r. pracuje w obszarze międzykulturowej wymiany i prowadzi warsztaty, seminaria 
i szkolenia z zakresu inkluzyjnej i partycypacyjnej pracy teatralnej. Jako współpracow-
niczka koncepcyjna udzielała się w latach 2007-2009 przy tworzeniu wys tawy MY 
BERLIŃCZYCY/ WIR BERLINER. W ramach projektu kooperacyjnego Centrum 
Badań His torycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Muzeum Miejskiego 
Berlina s tworzyła sekwencje wys tawiennicze „Teatr“, „Film“ i „Przed murem“. Od 2009 r. 
pracuje jako niezależna pedagożka teatralna i literacka, publicys tka i lektorka w Berlinie.

Daniel Wunderer 

od 2005 r. pracuje dla Kreisauer Netzwerk. Od 2011 r. jes t dyrektorem zarządzają-
cym organizacji Kreisau-Initiative e.V. Obok pedagogiki inkluzyjnej, jako absolwent 
politologii i his torii, zajmuje się również kwes tiami długofalowego oddziaływania 
i dialogu międzypokoleniowego.



Duże regiony  Europy coraz bardziej zyskują na znaczeniu ekonomicznym, 
kulturowym i społecznym. Potencjał danego regionu zależy przy tym przede 
wszystkim - poza wspólnym rynkiem pracy i rynkiem wewnętrznym - od niez-
będnego rozwoju transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego, w którym to 
obywatele mogą doświadczać Unii Europejskiej nie tylko w postaci jej abstrakcyj-
nych ideałów, ale i w transnarodowym współistnieniu ich przestrzeni życiowych. 
Dlatego też w przyszłości konieczne będzie wzmacnianie transgranicznych form 
edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym, które pozwolą mieszkańcom 
różnych krajów sąsiedzkich UE wspólnie kształtować ich region we wzajemnym 
dialogu, społecznym 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.




