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Codziennie 
jedne 

drzwiczki…
Jeżeli chcesz jako mieszkaniec 
Furtu umocnić  tradycję, lub 

jako mieszkaniec Słubu poznać 
jeszcze nie tak rozpowszechniony 

zwyczaj: dwadzieścia cztery 
drzwiczki chcą zostać otwarte! 
Od pierwszego grudnia będzie 

w Centrum Informacyjnym 
wisiał kalendarz adwentowy. 

Każdego dnia pierwsza osoba, 
która odwiedzi Centrum, może 
otworzyć drzwiczki, za którymi 
kryją się słubfurckie tajemnice i 

specjalności.

Jeden 
Tag ein 

Türchen...
Ob Sie als Furter eine gute alte 

Tradition aufrechterhalten 
wollen oder als Słuber 

einen in Polen noch nicht so 
weitverbreiteten Adventsbrauch 

kennenlernen möchten: 
vierundzwanzig Türchen wollen 
geöffnet werden. Ab dem ersten 
Dezember wird im Infozentrum 

ein Adventskalender aufgehängt. 
Der jeweils erste Besucher 

pro Tag darf eine Türe öffnen 
und sich von Słubfurter 

Geheimnissen und Spezialitäten 
überraschen lassen. 

Weihnachten in Słubfurt
Erleben Sie, wie aus einer 
praktisch stillgelgten Straße 
eine weihnachtliche Flanier-
meile entsteht und bringen 
Sie Ihre eigene Kreativität 
mit ein.

Mehr auf Seite 4

Święta w Słubfurcie
Poczuj, jak cicho położona 
ulica w Furcie przemienia 
się w Ulicę Bożonarodzenio-
wą i włącz się aktywnie w jej 
utworzenie.

Więcej na stronie 4

Tangente
Eine Reise in eine andere 
Welt. Die Suche nach dem 
Fremden. Eine Reise ohne 
Wiederkehr. Steigen Sie ein.

Mehr auf Seite

Styczna
Podróż do innego świata. Po-
szukiwanie obcych. Podróż 
bez powrotu. Wsiadaj!

Więcej na stronie 3

Lokaljournalismus
Wir haben für Sie verschie-
dene Restaurants in Słubfurt 
getestet. Ob es geschmeckt 
hat, ob es gemütlich war und 
wo sich ein Besuch lohnt, 
steht auf den Seiten 7 u. 13

Dziennikarstwo lokalne
Wypróbowaliśmy różne loka-
le w Słubfurcie. Czy smako-
wało, czy było przyjemnie i 
dokąd warto pójść, piszemy 
na stronach 2 i 13

Wielki konkurs „Słubfurcki Plac”

Potrzebujemy kreatywnych głów!
Zapewne pytałam już niektórych z Was, drodzy Czytelnicy, co powinno być wybudowane na 
miejscu niedawno zburzonych bloków w okolicy mostu. 

Großer Ideenwettbewerb „Słubfurter Platz“

Kreative Köpfe gefragt!
Sicher hat sich schon so mancher von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gefragt, was anstelle der gerade abgerissenen 
Häuserzeile an der Stadtbrücke gebaut werden wird.

Auf der letzten Słubfurter Stadtverordnete-
nversammlung haben unsere Politiker sich 
dazu Gedanken gemacht. Die Mehrzahl 
von ihnen war der Ansicht, dass genau 
an dieser Stelle ein belebter Platz fehlt, 
neben den zum Wochenmarkt umfunktio-

nierten Überdachungen des ehemaligen 
Grenzüberganges. Wir haben deshalb 
einen Ideenwettbewerb für die Gestal-
tung des zukünftigen „Słubfurter Platzes“ 
ausgeschrieben. Beteiligen können sich 
alle Słubfurter und solche, die es werden 

wollen.
Eine unabhängige Jury wird aus den ein-
gegangenen Bewerbungen den besten 
Vorschlag auswählen. Zu gewinnen gibt 
es ein Wochenende in Słubfurt inklusive 
Stadtführung und Mittagessen in einem 

Na ostatnim zebraniu Rady Miasta Słub-
furtu nasi politycy długo nad tym obra-
dowali. Większość nich była zdania, że 
dokładnie w tym miejscu, tuż obok zada-
szenia byłego przejścia granicznego bra-
kuje tętniącego życiem placu. Dlatego też 
urządziliśmy konkurs na najlepszy pomysł 

zagospodarowania przyszłego „Słubfurc-
kiego Placu”. Uczestniczyć mogą w nim 
wszyscy Słubfurczycy. 
Niezawisłe jury wybierze z nadesłanych 
zgłoszeń najlepszą propozycję. Nagrodą 
jest weekendowy pobyt w Słubfurcie, do 
tego oprowadzenie po mieście, obiad w 

Restauracji Słubfurckiej oraz butelka prze-
pysznego Słubfurckiego Wina. 

Projekty i propozycje prosimy przesyłać 
na adres naszej redakcji. Ostateczny 

termin przesyłania zgłoszeń 30.01.2005 

Słubfurter Restaurant sowie eine Flasche 
köstlichen Słubfurter Weines.

Skizzen und Vorschläge schicken 
Sie bitte an unsere Redaktionsadresse. 

Einsendeschluss ist der 30.01.2005. 
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Stłuczka na moście
Piotr Szrek

Auffahrunfall auf der Stadtbrücke
von Piotr Szrek

Letztens ereignete sich auf der Stadtbrücke ein Auffahrunfall zwischen einem Deutschen, 
einem Polen und einem Russen. 

Napływ ludności
W dalszym ciągu rośnie ilość mieszkańców w Furcie. Szcze-
gólnie ludzie z dużych miast, takich jak Berlin i Warszawa 
przeprowadzają się do miasta nad Odrą. 

Verstärkter Zuzug nach Furt 
Weiterhin lässt sich in Furt eine steigende Einwohnerzahl 
durch Zuzug ausmachen. Besonders aus Großstädten wie 
Berlin und Warschau zieht es immer mehr Menschen in die 
Stadt an der Oder. 

“Probewohnen“ zerstört
Unbekannte Kriminelle brachen nachts in die                     

   „Probewohnen“ in Słub auf dem Heldenplatz ein. 
Dabei richteten sie einen Schaden von etwa 800 Euro an. Eine Person, die für die Ver-
mietung der Wohnung zuständig ist, informierte die Polizei in Słub über die Straftat.Die 
Słuber Polizei zeigte jedoch keine Reaktion. Demzufolge dokumentierten die Vermieter 
selbst das verwüstete Gebäude und baten um die Veröffentlichung der Fotos vom Tatort 
in der Zeitung. Gegen die Słuber Polizei wurde Anzeige erstattet.

amm

“Mieszkanie na próbę” 
zniszczone

Nieznani przestępcy włamali się w nocy do                 
„Mieszkania na próbę” na Placu Bohaterów w Słubie. 

Dokonali przy tym zniszczeń szacowanych na około 800 Euro. Powiadomiona przez jed-
ną z osób odpowiedzialnych za wynajem mieszkania jednostka Policji w Słubie odmówi-
ła interwencji. Dewastacja została udokumentowana. Niniejszym prezentujemy Państwu 
zdjęcia z miejsca wydarzeń. Sprawa przeciw policji została skierowana do sądu.

amm

Polizei bittet um Mithilfe
Pfauen

verschwunden
Die zehn Pfauen, die Słubfurt 
als Prämie für den Gewinn 
des Europäischen Kommu-
nikationspreises erhalten 
hatte, sind verschwunden. 
Trotz intensiver Fahndung im 
gesamten Stadtraum konnte 
bisher keine Spur entdeckt 
werden. 
„Wir haben bisher kaum Anhaltspunkte” 
sagte Polizeisprecher Jacek Kleinschmidt 
im Interview mit dieser Zeitung. „Wir 
nehmen aber an, dass es sich um ein Ent-
führungsdelikt handelt. Da die Tiere nicht 
gut fl iegen, können sie aus eigener Kraft 
nicht weit gekommen sein. Die Tat hat sich 
schätzungsweise im Zeitraum zwischen 
dem 27. Oktober und dem 1.November 
ereignet.” Die Pfauen, die in den weni-
gen Wochen ihrer Anwesenheit bereits zu 
Liblingen der Stadtbevölkerung geworden 
waren, sind unschwer zu erkennen: blau-
grünes, schillerndes Federkleid mit präch-
tigen Schwanzfedern. Einige der Vögel 
hören bereits auf bestimmte Rufnamen, 
darunter Żabka, Schnuppi, Pawek und 
Hermann. Alle Bürger, die etwas Verdäch-
tiges beobachtet haben, sind hiermit aufge-
rufen, Hinweise zum Verbleib der Tiere 
an die zentrale Polizeidienststelle auf der 
Rathausbrücke oder auch an die Redaktion 
von Profi l weiterzugeben.
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Policja prosi o pomoc
Pawie 

zniknęły 
Zniknęło Dziesięć pawi, 
które Słubfurt otrzymał 

jako nagrodę w Europejskim 
Konkursie Komunikacji. 

Mimo intensywnych 
poszukiwań w przestrzeni 
miejskiej, do tej pory nie 

udało się odkryć ich śladu.
„Nie znaleźliśmy dotąd punktu zaczepie-
nia”, powiedział Rzecznik Prasowy Słub-
furckiej Policji w wywiadzie dla „Profi lu“. 
„Zakładamy jednak, że chodzi tu o upro-
wadzenie. Ponieważ zwierzęta te nie po-
trafi ą dobrze latać, nie mogły same uciec. 
Przestępstwo zostało dokonane między 27. 
lipca i 1. sierpnia.” Pawie, które podczas 
kilkutygodniowego pobytu w mieście stały 
się ulubieńcami mieszkańców, łatwo też 
rozpoznać: mają niebieskozielone pierze 
i okazałe ogony. Niektóre z pawi reagują 
na konkretne imiona, takie jak: Żabka, 
Schnuppi, Pawek i Hermann. Wszyscy 
obywatele, którzy zauważyli coś podejrza-
nego, są wzywani do skontaktowania się 
z centralną placówką policji, która mieści 
się na Moście Ratuszowym albo redakcją 
„Profi l”.

abs

W ostatnich dniach, tuż przy 
przejściu granicznym miała 
mie jsce stłuczka Niemca, 
Polaka i Rosjanina. 
Z do dziś niewyjaśnionych przyczyn kie-
rowca samochodu osobowego, obywatel 
Niemiec, ostro zahamował na środku 
mostu, pomimo że, jak powszechnie wia-
domo, w Słubfurcie nie ma już długich 
korków związanych z przekroczeniem gra-
nicy. Jadący za nim Polak zdążył na czas 
zahamować, jednak znajdujący się za nimi 
Rosjanin nie zauważył w porę manewru 
hamowania. Nie tylko wjechał w tył jadą-
cego  przed nim pojazdu, ale popchnął go, 
co z kolei spowodowało kolejną stłuczkę z 
niemieckim samochodem. Jak się okazało, 
dzięki cudownemu zrządzeniu losu, polski 
pojazd nie został uszkodzony. 

Po tym jak niemiecki zakład ubezpieczeń 
samochodowych zaskarżył polskiego kie-
rowcę, Słubfurcki Sąd pod kierownictwem 
sędziego Helmuta Kowalskiego na posie-
dzeniu nadzwyczajnym wydał orzeczenie, 
iż ten rodzaj wyrównania szkód jest bardzo 
prosty.
Kowalski orzekł: „Niemiec spowodował 
szkody poprzez ostre hamowanie bez wy-
raźnego powodu, podczas gdy Rosjanin 
nie zachował regulaminowego odstępu 
między jadącym przed nim samochodem. 
Z tego powodu oboje ponoszą odpowie-
dzialność za powstałe szkody, polski kie-
rowca natomiast nie ponosi żadnej winy.” 
Podczas rozprawy przedstawiciele nie-
mieckiego ubezpieczenia samochodowego 
stali się bardzo napastliwi; w związku z 
tym zmuszeni zostali do natychmiastowe-
go opuszczenia sali.

Aus bisher noch nicht ganz geklärten 
Gründen bremste ein deutscher Pkw-
Fahrer mitten auf der Brücke scharf ab, 
obwohl es bekanntlich in Słubfurt keine 
Grenzstaus mehr gibt. Der hinter ihm 
fahrende Pole kam zwar rechtzeitig zum 
Stehen, doch ein rasanter Russe bemerkte 
das Bremsmanöver zu spät. Er fuhr nicht 
nur seinem Vordermann ins Heck, sondern 

schob dessen Fahrzeug in den deutschen 
Pkw hinein. Wie durch ein Wunder blieb 
das polnische Automobil unbeschadet. 
Nachdem die Kfz-Versicherung des Deut-
schen den polnischen Autofahrer verklagt 
hatte, befand der oberste Słubfurter Ge-
richtshof unter der Leitung von Richter 
Helmut Kowalski auf einer Sondersitzung, 
dass diese Art der Schadensregulierung 

Gründe dafür seien nach Auskunft einiger 
Zugezogener das besondere Klima des Or-
tes, die zahlreichen Kulturangebote sowie 
die hohe Lebensqualität. 
Auch würden derzeit Verhandlungen zwi-
schen den Furter Vermietungsgesellschaf-
ten und den Bürgern von Słub geführt, um 
den akuten Wohnungsmangel auf Słuber 
Seite zu lindern, wie das Słubfurter Info-
büro mitteilte. Angestrebt seien Sonder-
konditionen bei der Miete für die Bewoh-
ner von Słub, damit diese die leerstehenden 
Wohnungen in Furt beziehen könnten.

Die derzeitigen Entwicklungen hätten 
einen hohen Bedarf an neuen Wohnun-
gen in den nächsten Jahren zur Folge und 
stellen die Stadtplaner vor große Heraus-
forderungen. Das Słubfurter Bürgeramt 
bestätigte Informationen über den sofor-
tigen Stopp der Abrisspläne für Gebäude 
in Furt, wonach die etwa 500 Wohnungen 
stattdessen saniert werden sollen. Auch 
seien weitere Neubaugebiete in Odernähe 
mit Anschluss an die Słubfurter Straßen-
bahn geplant. 

Katrin Becker

Nowi mieszkańcy tłumaczą swoją decyzję 
zmiany miejsca zamieszkania szczegól-
nym klimatem miejscowości, obfi tą ofer-
tą turystyczną oraz wysokim standardem 
życia.
Jak informuje Słubfurckie Centrum Infor-
macyjne, towarzystwo mieszkaniowe w 
Furcie prowadzi rozmowy z mieszkańcami 
Słubu, aby zapobiec przeludnieniu Słubu.
Rozważane są przede wszystkim warunki 
wynajmowania mieszkań dla mieszkań-
ców Słubu, którzy chcieliby zaludnić pu-
stostany w Furcie.

Zaobserwowane tendencje spowodują 
duże zapotrzebowanie na mieszkania w 
nadchodzących latach i stawiają osoby 
odpowiedzialne za rozwój miasta przed 
dużymi wyzwaniami. Słubfurcki Urząd 
ds. Mieszkańców potwierdził informację 
o podjętej decyzji zatrzymania rozbiórki 
budynków w Furcie. W zamian podjęte 
zostaną pracę remontowe ponad pięciuset 
mieszkań. Planuję się też podjęcie nowych 
prac budowlanych w pobliżu Odry i Słub-
furckiej Linii Tramwajowej.

Katrin Becker

ganz einfach zu handhaben sei. Kowalski 
wörtlich: „Der Deutsche hat den Schaden 
durch scharfes Bremsen ohne erkennbaren 
Grund verursacht, während der Russe den 
nötigen Abstand zu seinem Vordermann 
missachtete. Aus diesem Grunde haben 
beide den Schaden je zur Hälfte zu tra-
gen, während den polnischen Fahrer keine 
Mitschuld trifft.“ Als bei der Verhandlung 
anwesende Vertreter der deutschen Kfz-
Versicherung ausfällig wurden, verwies 
man sie kurzerhand des Saales. 

Statek marzeń z 
widokiem na Odrę

Drzwi windy otwierają się, wychodzę na mały, żółty korytarz. 
Po lewej skromne drzwi „Urzędu ds. Młodzieży i Pomocy Spo-
łecznej”, z prawej strony duże niebieskie drzwi, na których 
widnieje wielkimi złotymi literami: „Kawiarnia i restauracja 
na wieżowcu”.

Przekraczając próg, wchodzę do przejrzy-
stej, nobliwej kawiarni w Furckiej wieży 
Oderturm. Dwadzieścia cztery piętra niżej 
leżą Furt, Słub i okolice. Widok przez duży 
szklany fronton jest zachwycający.
Wybieram więc miejsce przy oknie, z czym 
nie ma kłopotu. Jest tylko kilku gości.
Stoły są świeżo nakryte, na talerzach sto-
ją poskładane serwetki z materiału, w tle 
słychać muzykę na panfl etnię. Zamawiam 
kawę, używając zadbanej niemczyzny.
Wnętrze kawiarni, utrzymane w tonie 
granatowym, złotym i odcieniu ciemnego 
drewna, przypomina mi prom. Dziwne, 
wzlatywać nad Słubfurtem na statku ma-
rzeń... 
A oto moja kawa, podawana wraz ze srebr-
nym dzbanuszkiem mleka i srebrną cukier-
niczką. Jest dobra, i za 1,80 Euro – napraw-
dę niedroga, jak na kawę na statku marzeń. 
Widok i tak jest bezcenny.
Z czasem kawiarnia wypełnia się, jest już 
koło piętnastej. Wchodzą przede wszyst-

kim panie i panowie koło sześćdziesiątki. 
Łypią na mnie krytycznym okiem, gdyż 
sama zajmuję czteroosobowy stolik przy 
oknie. Dwuosobowych niestety nie ma. 
Zaproszenia, aby przysiąść się do mojego 
stołu, nikt nie przyjął.

Zamawia się torty z bitą śmietaną i dzba-
nuszki z kawą, szemrze się jeszcze chwi-
lę o niekorzystnie ustawionym stole i 
pozdrawia wchodzących. Najwidoczniej 
znają się. W tle rozbrzmiewa „Wiedeńska 
Krew”. Rozluźniłam się. Prawie jak na 
uroczystości rodzinnej!
Odwracam się znowu do okna. Pode mną 
piękne, czerwone dachy nowo zabudowa-
nego śródmieścia Furtu, po lewej stronie 
Park Lenné, na przeciwko kolorowy Słub, 
a pomiędzy tym wszystkim połyskująca 
Odra. Za Słubem rozciąga się otwarta prze-
strzeń i kolorowy jesienny las. Po raz ostat-
ni napawam się widokiem. Potem ustępuję 
miejsca miłej starszej parze.

Juliane Strauß

Das 
Stadtwetter

Von den heftigen Gewittern, 
die in den letzten Wochen 
das gesamte Land heimsuch-
ten, war in Słubfurt nur ein 
Wetterleuchten am Horizont 
zu sehen. 
Der Winteranfang bringt hier noch Son-
nenschein und relativ milde Temperatu-
ren mit sich, einige erfrischende Schauer 
nicht ausgeschlossen. Zum November hin 
bilden sich nach Berechnungen unserer 
Meteorologinnen in den Uferregionen der 
Oder neue Strömungen, die ein völliges 
Einfrieren des Flusses im kommenden 
Winter verhindern könnten. Gelegentlich 
trübt Früh- oder Spätnebel die Sichtver-
hältnisse.
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Pogoda w 
mieście

Z gwałtownych burz, które 
w ostatnich tygodniach i 
miesiącach nawiedziły całą 
krainę, w Słubfurcie było 
widać tylko błyski na hory-
zoncie. 
Początek zimy przynosi ze sobą jeszcze 
promienie słońca i stosunkowo łagodne 
temperatury, nie wyłączając kilku orzeź-
wiających przelotnych opadów. Według 
prognoz naszych meteorolożek do grudnia 
utworzą się w przybrzeżnych regionach 
Odry nowe prądy, które mogą zapobiec 
całkowitemu zamarznięciu rzeki podczas 
nadchodzącej zimy. Od czasu do czasu 
poranna lub wieczorna mgła może zmącić 
widoczność. 

bls
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Tangente

Styczna

www.slubice.de & www.frankfurt.pl (Umstellung auf 
slub.de & furt.pl wegen technischer Probleme noch 
nicht realisierbar) empfiehlt:

Schon Probegewohnt?
Live vom plac Bohaterow

Wie wär’s mit einem Balkon ganz für dich allein oder mit Freunden zum absoluten Nul-
ltarif? In bester Słubicer Wohnlage, zur sonnigen Südseite ausgerichtet, ausgestattet mit 
einem Tisch, drei Hockern, Grill und Holzkohle und dazu noch extra für dich oder euch 
frisch gestrichen in der Lieblingsfarbe? Na, klingt doch verlockend!  Eine Besonderheit 
hat dieser Balkon allerdings: er ist in Höhe des ersten Stocks an einem Baugerüst befe-
stigt, das mitten auf dem Slubicer „Plac Bohaterów“, dem „Platz der Helden“ steht. Auf 
-gebaut hat ihn der Berliner Aktionskünstler Christian Hasucha. 
Schön ist es dort! So ruhig. Nachdem man sich ein wenig eingerichtet hat für zwei, drei 
oder zehn Stunden Probewohnen, die Wände hübsch dekoriert, den Kaffee ausgepackt 
und sich in die Decke gekuschelt hat, kann man einfach nur dasitzen, schnacken, der Son-
ne beim Unter- und den Passanten beim Vorbeigehen zuschauen, Kaffee schlürfen und 
den Platz beobachten. Hat man Musik dabei, Typ „Amélie“, verwandelt sich der Platz 
unmerklich in eine Filmszene. So hat man Słub noch nie gesehen! 
Ob man sich dabei nicht ein bisschen doof vorkommt, wie in einem Schaukasten? Nein, 
erstaunlicherweise nicht. Zum einen fühlt man sich überraschend schnell heimisch in 
seinen 3 Wänden. Zum anderen muss man tatsächlich ab und zu mal  aufstehen und um 
die Balkonwand herum gucken, ob nicht doch vielleicht über, unter oder neben einem 
noch fünfzig weitere Balkone hängen - man kommt sich so überraschend normal vor! Als 
säße man auf einem normalen (wenn auch besonders schönen) Plattenbau-Balkon, nicht 
in einem, der an ein Baugerüst gebastelt mitten auf einem freien Platz steht. Schließlich 
nehmen die Vorbeigehenden kaum Notiz von einem - haben die Menschen das Staunen 
verlernt? Oder trauen sie sich nur nicht?

Juliane Strauß

„Und wenn ich auf die Brücke scheiße, dann ist das auch Kunst, oder?“

Die Redaktion warnt:
Achtung, Achtung: wohnen Sie nicht des nachts in Słubfurt zur Probe! Sonst könnte Ih-
nen folgende Szene passieren: sie sitzen zu Hause auf dem Balkon und bewundern die 
mondhelle Nacht bei einem Schluck Bier. Irgendwann, nachdem lange keine Seele den 
Platz betreten hat, tauchen am Fuße des Luftgebäudes zwei Zivilpolizisten auf, leuchten 
die Probewohnung aus und bitten auf die Straße. „Wir wohnen hier und laden Sie ein, 
zu uns zu kommen“, rufen die Bewohner zurück. Die Polizisten fackeln nicht lang und 
erklimmen den ersten Stock, stehen mitten im Wohnzimmer und bitten die Wohnung  zu 
verlassen. „Meine Herren, bitte überprüfen Sie unsere Daten hier oben, wir würden gerne 
noch ein wenig verweilen“. Der eine Polizist gibt den Bösen: „Wissen sie, wie man in 
Deutschland kontrolliert wird, Beine breit, Hände an die Wand, wie bei der Gestapo“. Der 
andere versucht zu vermitteln: „Kommen Sie mit uns nach unten, sonst rufen wir den Ein-
satzwagen, Sie kommen in Untersuchungshaft und werden dem Amtsrichter vorgeführt.“ 
Während die nächtlichen Probebewohner der Doppelstadt höfl ich darauf hinweisen, dass 
es sich um ein angemeldetes Kunstprojekt handelt, wird der Böse ungeduldig: „Sind Sie 
behindert? Haben Sie in der Schule nicht aufgepasst?“ Erneute Versuche, die Situation zu 
klären: „schließlich haben wir niemanden gestört!“ Der sanfte Polizist zeigt in den Him-
mel: „Wenn dem so ist, da haben eben hier oben im dritten Stock die Nachbarn angerufen. 
Dzislaw Wiśniewski meldete eine nächtliche Ruhestörung. „Inzwischen ist der Einsat-
zwagen vorgefahren, die Gesellschaft begibt sich nach unten, die Pässe werden überprüft. 
Ein versöhnlicher Ton wird angeschlagen: „Meine Herren, wir leben alle in einer Stadt, 
in einer Welt und es gibt wirklich andere Probleme als virtuelle nächtliche Ruhestörung 
auf einem virtuellen Balkon. Und außerdem sind Sie jetzt auch Teil des künstlerischen 
Projekts!“ Der sanfte Polizist erwidert: „Ja sehr gerne.“ Der böse: „Und wenn ich auf die 
Brücke scheiße, dann ist das auch Kunst, oder? Und was ist, wenn das jemanden stört?“ 
„Mit dem Unterschied, dass es sich hier um ein genehmigtes Projekt handelt, der Bür-
germeister, der Stadtarchitekt, das Kulturhaus, alle sind eingeweiht.“ „Und was, wenn 
ich einfach auf die Brücke scheißen will, einfach so, spontan, ist das dann auch Kunst?“ 
Die Kontrolle von Visagen, Pässen, Rücksäcken ergibt keine Anhaltspunkte. Nach einer 
mündlichen Verwarnung, dass der Genuss von Alkohol im öffentlichen Raum verboten 
sei, wird der Versuch, in Słubfurt zu nächtigen, abgebrochen. 

xan
Der Künstler im Internet: http://www.hasucha.de

www.slubice.de & www.frankfurt.pl (z powodów 
technicznych nie doszło jeszcze do zmienienia adresów 
na slub.de & furt.pl) poleca:

Czy mieszkałeś już na próbę?
Na żywo z Placu Bohaterów

Co byś powiedział na balkon wyłącznie dla ciebie i twoich przyjaciół - i to za friko? W 
najlepszym miejscu Słubu, skierowany na słońce, wyposażony w stół, trzy taborety, grill 
i węgiel drzewny. A do tego jeszcze świeżo pomalowany na twój (albo wasz) ulubiony 
kolor. No, brzmi zachęcająco! Ten balkon ma w sobie jednak coś szczególnego: na wy-
sokości pierwszego piętra jest przymocowany do rusztowania, ustawionego w centrum 
Placu Bohaterów.   
Pięknie tam! Tak spokojnie. Kiedy się człowiek już trochę zadomowi, na 2, 3 albo 10 
godzin, ściany pięknie udekoruje, kawę wypakuje, wtuli się w koc, może tam po prostu 
posiedzieć, z kimś pogawędzić, oglądać zachód słońca i przechodniów, popijać kawę i 
obserwować plac. Jeśli ma się do tego muzykę, na przykład z „Amelii”, plac zmienia się 
niepostrzeżenie w scenę fi lmową. Czegoś takiego jeszcze w Słubicach nie widziano. 
Czy człowiek nie czuje się przy tym nieco głupawo, jak w jakimś oknie wystawowym? 
Nie, o dziwo nie. Z jednej strony zadziwiająco szybko można czuć się swojsko w swoich 
trzech ścianach. Z drugiej jednak strony trzeba faktycznie wstać i wyjrzeć za balustradę, 
aby się przekonać, czy przypadkiem gdzieś w sąsiedztwie nie ma jeszcze z pięćdziesiąt 
balkonów - człowiek czuje się po prostu zaskoczony! Jakby siedział na balkonie w zwy-
czajnym blokowisku, a nie na takim, który stoi na rusztowaniu w środku pustego placu. 
Ostatecznie nie jest zauważalny przez innych - czyżby ludzie nie potrafi li się już dziwić? 
Albo po prostu nie mają odwagi? 

Juliane Strauß

„A jeśli narobię na most, to czy to też będzie sztuką?”

Redakcja ostrzega:
Uwaga, uwaga: Dlaczego mieliby państwo nie zamieszkać w Słubfurcie nocą! Wtedy 
mogłaby się wam przydarzyć następująca scena: siedzicie w domu na balkonie i przy 
łyku piwa podziwiacie księżycową noc. Po dłuższym czasie, gdy na placu nie było ży-
wego ducha, przed wejściem budynku pojawia się widmo dwóch policjantów, oświetla-
ją „mieszkanie na próbę" i proszą o jego opuszczenie. „Mieszkamy tutaj i zapraszamy 
panów do nas", odkrzykują mieszkańcy. Policjanci nie zwlekają zbyt długo i wchodzą 
na pierwsze piętro, stają na środku pokoju i proszą o opuszczenie mieszkania. „Drodzy 
panowie, prosimy o sprawdzenie naszych danych na górze, chętnie zabawimy tu jeszcze 
trochę". Jeden z policjantów złości się: „Wiecie, jak się kontroluje w Niemczech, nogi 
rozstawione, ręce na ścianie, jak w Gestapo". Drugi usiłuje pertraktować: „Proszę zejść do 
nas na dół, w przeciwnym razie wezwiemy posiłki, zostaniecie aresztowani i postawieni 
przed sądem". Podczas gdy nocni mieszkańcy podwójnego miasta uprzejmie wyjaśnia-
ją, że tu chodzi o zarejestrowany projekt artystyczny, ten pierwszy robi się niecierpliwy: 
„Czy jesteście państwo upośledzeni? A może nie uważaliście w szkole?" Ponowne pró-
by wyjaśnienia sytuacji: „W końcu nikomu nie przeszkadzaliśmy". Łagodny policjant 
wskazuje na niebo: „Jeśli tak jest, to dlaczego tutaj z  góry, z trzeciego piętra zadzwonili 
sąsiedzi. Zdzisław Wiśniewski zgłosił zakłócenie ciszy nocnej". W międzyczasie zajechał 
radiowóz – paszporty będą sprawdzane. Ktoś odezwał się pojednawczym tonem: „Dro-
dzy państwo, wszyscy żyjemy w jednym mieście, w jednym świecie i, uwierzcie mi, są 
ważniejsze sprawy od wirtualnego zakłócania spokoju na wirtualnym balkonie. A poza 
tym są one teraz częścią artystycznego projektu!" Policjant odpowiedział: „Tak, bardzo 
chętnie." Ktoś zdenerwowany powiedział: A jeśli narobię na most, to czy to też będzie 
sztuką? A co, jeśli to będzie komuś przeszkadzało?" „Z tą różnicą, że jest to projekt, na 
przeprowadzenie którego zezwolił burmistrz, architekt miasta i dom kultury. Wszyscy 
maczali w tym palce." Kontrola twarzy, przejść i plecaków nie dała nam żadnego punktu 
zaczepienia. Po ustnych ostrzeżeniach, że spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 
jest zabronione, próba nocowania w Słubfurcie została przerwana.

xan

Arek Bocheński

1. Podróż.
Sub nie lubił podróżować pociągiem; 
mimo to, spędził w nim ostatnie cztery go-
dziny. Jechał na drugi koniec Świata, miał 
zamiar przekroczyć granicę, przedostać się 
na drugą stronę, na własne oczy przekonać 
się, jak to jest w innym, stycznym do jego, 
Świecie.

Już niedługo będzie mógł na żywo zoba-
czyć tamtejszych mieszkańców, będzie 
mógł nawet z nimi porozmawiać, poznać 
ich sposób myślenia, architekturę miasta i 
technologię. Będzie miał o czym opowia-
dać po powrocie, dzięki temu stanie się 
popularny, może udzieli kilku wywiadów, 
a przy odrobinie szczęścia stanie się gwiaz-
dą. Były to główne powody, dla których 
zgodził się na tę wyprawę. 
Sub zawsze myślał o Obcych jak o potwo-
rach, nieludzkich stworzeniach w ogóle 
nie podobnych do istot zamieszkujących 
ich własny Świat. Już od małego wpajano 
mu te bzdury, Obcymi straszono dzieci, 
gdy były niegrzeczne, opowiadano im 
przerażające historie o Nich, to na Ich 

barki spychano winę za klęski żywiołowe 
i wszelkie inne niepowodzenia. Nikt nie 
wiedział, jak było naprawdę, w mediach 
niechętnie o tym mówiono, w szkołach o 
Nich nie uczono; uciekano się do wszel-
kich możliwych uników i dezinformacji. 
Nikt nie mógł być pewien, kim oni tak 
naprawdę byli. Ludność cywilna miała 
zakaz wstępu do Stycznych. Był to cel po-
dróży Suba, Styczna 1 – tak brzmiała pełna 
nazwa tego miejsca, a było ich dokładnie 
trzydzieści dziewięć, to właśnie tam opadła 
zasłona, w takich lokacjach rzeczywistość 
była bardziej płynna, były to miejsca, w 
których stykały i przenikały się dwa świa-
ty. Miejsca te były tak pilnie strzeżone i 
okryte tajemnicą, że, ku uciesze organów 
rządzących, nie wszyscy wierzyli w ich ist-
nienie. Większość ludzi traktowała je jako 
mit, niemal boskie miejsce istniejące tylko 
w naszej wyobraźni.
– Zbliżamy się do końcowej stacji. Wszy-
scy pasażerowie proszeni są o opuszczenie 
pojazdu – poinformował pasażerów mi-
łym, żeńskim głosem automat, a chwilę 
później pociąg zatrzymał się.

kontynuacja na str. 5

von Arek Bocheński

1. Reise.
Sub reiste nicht gerne mit dem Zug; trotz-
dem verbrachte er dort die letzten vier 
Stunden. Er fuhr an das andere Ende der 
Welt und hatte die Absicht, die Grenze zu 
überqueren, auf die andere Seite zu gelan-
gen, sich mit eigenen Augen zu überzeu-
gen, wie es in der anderen, sie tangieren-
den, Weltsein würde. 

Bald schon würde er die dortigen Einwoh-
ner mit eigenen Augen sehen, er würde 
sogar mit ihnen reden können, ihre Art 
zu denken kennenlernen, ihre Architektur, 
ihre Städte, ihre Technologie. Nach seiner 
Rückkehr würde er viel zu erzählen haben, 
das würde ihn populär machen, vielleicht 
würde er einige Interviews geben und mit 
etwas Glück würde er ein Star werden. Das 
waren einige der Gründe, weshalb er sich 
zu dieser Expedition bereiterklärt hatte.
Sub dachte über die Fremden immer als 
Ungeheuer, unmenschliche Geschöpfe, 
die mit den Menschen der eigenen Welt 
nichts gemein hatten. Von klein an hatte 
man ihm diesen Unsinn eingehämmert, 
mit den Fremden konnte man Kinder äng-
stigen, wenn sie nicht brav waren, indem 
man ihnen schreckliche Geschichten über 
sie erzählte. Auf sie schob man die Schuld 
für alle Lebensniederlagen, sowie jegliches 
eigenes Versagen. Niemand wusste, wie es 
wirklich war, in den Medien sprach man 

ungern darüber, in den Schulen wurde 
nichts über sie gelehrt, man fl üchtete sich 
in Vermeidungen und Desinformation. 
Keiner konnte sicher sagen, wie sie wir-
klich waren. Der Zivilbevölkerung war 
die Einreise nach Tangente verboten. Dies 
war jedoch Subs Reiseziel, Tangente 1  -  
so klang der volle Name dieses Ortes, sie 
waren genau neununddreißig, genau dort 
fi el der Vorhang, an solchen Orten war die 
Wirklichkeit fl ießender, die Orte, an denen 
sich zwei Welten berührten und ineinander 
verwoben. Diese Orte wurden so eifrig 
bewacht und mit Geheimnissen verdeckt, 
dass  -  zur Freude der Regierenden  -  viele 
nicht einmal an ihre Existenz glaubten. Die 
meisten Menschen sahen sie als Mythos, 
als fast göttliche Orte, wie sie nur in unse-
rer Phantasie existieren.
“Wir nähern uns der Endstation. Alle 
Passagiere werden gebeten, den Zug zu 
verlassen”, informierte ein Automat mit 
einer lieblichen, weiblichen Stimme. Kurz 
darauf hielt der Zug an. 
Sub stieg nicht aus. Er reiste in einem Son-
derabteil, das für normal Sterbliche unzu-
gänglich war. Vor drei Jahren hatte auch er 
noch zu den einfachen Leuten gezählt, und 
auch er hatte nichts von den  -  vor neu-
gierigen Augen verborgenen  -  Sonderab-
teilen gewusst. Nur eine besondere Karte 
berechtigte zur Benutzung dieses Abteils, 
es gab nur vier davon und er, Sub, besaß 
eine davon. 
 

Den größten Teil der Fahrt gab er sich 
einem Wechselbad von Glücksgefühlen 
und Euphorie hin. Er wusste, dass er mit 
einem Schlag zu den wichtigsten Personen 
zählte, er war sich der Bedeutung des Kon-
taktes, den er mit den Fremden hinter dem 
Vorhang aufnehmen würde, bewusst. So 
war man gewohnt, in wissenschaftlichen 
Kreisen über sie zu sprechen. 
 Angeblich waren beide Welten 
durch eine Art metaphysischen Vorhang 
voneinander getrennt. Das war zu kompli-
ziert, selbst für so einen genialen Geist, wie 
Sub es war. 
Deshalb versuchte er auch gar nicht erst, 
sich in die Herkunft dieses Begriffes zu 
vertiefen. 
Viele lange Minuten dauerte das Abhängen 
der Wagons, das Umschalten der Schie-
nenspuren und das Erledigen entsetzlich 
vieler Formalitäten, um auf die andere 
Seite zu gelangen. 
 Nach etwa dreißig Minuten be-
gann sich der Wagon mit einem Passagier 
an Bord langsam entlang der Stahlschienen 
zu bewegen.
Sub, das Gesicht an die Scheibe gedrückt, 
sog den Anblick der vorbeiziehenden 
Landschaft hinter dem Fenster in sich auf. 
Er beobachtete alles mit doppelter Auf-
merksamkeit, denn er wusste, dass alles, 
was er sah und hörte vom Moment des 
Verlassens des letzten Bahnhofes an nur 
für seine Augen bestimmt war.

Fortsetzung auf Seite 5
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Die Słubfurter Weihnachtsstraße
09. - 31.12. 2004, 17- 22 Uhr
Schaufenster und Fußgängerzone 
der Großen Scharrnstraße

Eröffnung
Donnerstag, 09.12. 2004, 20 Uhr 
Große Scharrnstraße; Eröffnung mit 
„Schätzen aus dem Untergrund“: 
- Videonacht mit Untergrundfilmen 
aus Berlin und Poznań vonJan 
Poppenhagen und Konrad 
Smoleński; Außerdem in der 
Pause: Erwin W.Vollbrecht an der 
Akkustikgitarre!

Der A Capella-Chor „CONSONO” 
singt Słubfurter Weihnachtslieder
Musik mit der punkig-poetischen 
Gruppe „Don't shelest” aus Berlin

„Filme aus Słubfurt”
Mittwoch, 15.12., 20 Uhr
Flachbau der Universität, Raum 03
Filme von StudentInnen der 
Viadrina in Kooperation mit Prof. Dr 
Barbara Keifenheim und Michael 
Kurzwelly. Auf unterschiedliche Art 
und Weise haben sich deutsche 
und polnische StudentInnen 
filmisch mit dem Stadtraum 
Słubfurt auseinandergesetzt. Es 
werden 7 Filme gezeigt:

Stadtbrücke tagsüber – Most 
miejski za dnia
Filmemacherinnen: Sabine Conlin, Alek-
sandra Plizga, Anne Seubert, Maria Wi-
schnewski

Most movie
Die Brücke und ihre Menschen. Ein Film 
von Elżbieta Róg, Karolina Jurak und Erik 
Malchow

Schöne Grenze.                             
 Die Euro-Kita in Furt
Filmemacherinnen: Saskia Heyden und 
Anke Tobien

Smerffurt- Schlumpffurt
Zwei Grundschulklassen aus Słubfurt und 
ihre Sicht auf den jeweils anderen Stadtteil
Ein Film von Maja Wożniak, Sarah Born, 
Milena Manns, Sara Siwy und Melanie 
Zimmermann

halbe.stadt
Ein Film von Antje Materna, Julia Tietze 
und Samantha Staudte

Asphalt Punks - Skater in Furt 

Słubfurt - Stadt an der Oder
Der Film erklärt die erste Stadt in zwei 
Ländern. Ein Film von Michael Kurzwelly 
in Zusammenarbeit mit Jan Poppenhagen

Karaoke-Abend mit Disco
Samstag, 18.12., ab 19 Uhr
Kneipe „Ratseck”

Silvester
31. 12. 2004, 20 Uhr
Große Scharrnstr. 17 a

Eröffnung der Ausstellung: 
„The same procedure as every year“ - Die 
Gleichstellung der Weihnachtsfrau und des 
Weihnachtsmannes

Ausstellungsdauer:
01. – 15.01.05
Mo – Sa 11-13 Uhr 
Słubfurter Informationszentrum
Große Scharrnstr. 17a 

Ulica Bożonarodzeniowa
09. - 31.12. 2004, godz. 17- 22 
Witryny sklepowe i deptak przy 
Großen Scharrnstraße

Otwarcie
Czwartek, 09.12. 2004, godz. 20 
Große Scharrnstraße
Otwarcie: „Skarby z podziemia“: 
- Noc filmów Video z Berlina i 
z Poznania; Organizacja: Jan 
Poppenhagen i Konrad Smoleński
Ponadto w przerwie: Erwin W. 
Vollbrecht na gitarze akustycznej

A Capella-Chor „CONSONO” śpiewa 
słubfurckie pieśni świąteczne
Muzyka punkowo-poetycznej Grupy 
„Don't shelest” z Berlina

„Filmy ze Słubfurtu”
Środa, 15.12., godz. 20
Flachbau Uniwersytetu, Sala 
03 Filmy studentów Viadriny w 
kooperacji z Prof. Dr Barbara 
Keifenheim i Michael Kurzwelly

W różnoraki sposób skonfrontowali 
się polscy i niemieccy studenci z 
przestrzenią Słubfurtu. 

Zostanie pokazanych 7 filmów:

Stadtbrücke tagsüber – Most 
miejski za dnia
Autorzy: Sabine Conlin, Aleksandra Pli-
zga, Anne Seubert, Maria Wischnewski

„Most Movie”
Die Brücke und ihre Menschen. Autorzy:  
Elżbieta Róg, Karolina Jurak i Erik Mal-
chow

Piękna granica.                          
 Euro-Kita in Furt
Autorzy: Saskia Heyden & Anke Tobien

„Smerffurt- Sschlumpffurt"
dwie klasy ze słubfurckich szkół podsta-
wowych i ich spojrzenie na miasto po dru-
giej stronie Odry. Autorzy: Maja Woźniak, 
Sarah Born, Milena Manns, Sara Siwy i 
Melanie Zimmermann

halbe.stadt
Autorzy: Antje Materna, Julia Tietze i Sa-
mantha Staudte

Asfaltowi Punks Skater w 
Furcie

Słubfurt- miasto nad Odrą - 
stadt an der oder
Film o pierwszym mieście w dwóch pań-
stwach. Film Michaela Kurzwelly we 
współpracy z Jan Poppenhagen

Karaoke-wieczór z Disco 
Sobota, 18.12., od godz. 19 
Lokal „Ratseck”

Sylwester
31. 12. 2004, godz. 20
Große Scharrnstr. 17 a

Otwarcie wystawy
„The same procedure as every year“
Równouprawnienie Mikołaja i Mikołajki

Czas trwania wystawy: 01. 
– 15.01.05
Pn – So godz. 11-13 
Centrum Informacyjne Słubfurtu
 Große Scharrnstr. 17a

Słubfurter Weihnachtsstraße
Eine Ausstellung in den Schaufenstern der leerstehenden Läden zum Thema „Weihnachten 
in Słubfurt". 

Słubfurcka Ulica Bożonarodzeniowa
Wystawa w pustych witrynach sklepowych na temat „Święta w Słubfurcie”

Jarmark Bożonarodzeniowy
3 grudnia otwarcie słub-
furckiego jarmarku bożona-
rodzeniowego w świątecznej 
atmosferze z udziałem zespołu 
wokalnego „Con Sono“
Odwiedzający jarmark świąteczny w 
Słubfurcie w tym roku mogą się cieszyć 
z kilku nowości. Najważniejszą z nich jest 
ta, że po raz pierwszy od długiego czasu 
jarmark odbywa się ponownie na histo-
rycznym miejscu - przed niesamowicie 
ciekawą kulisą, jaką jest wschodnie skrzy-
dło dawnego ratusza Furtu. Dzięki temu 
organizacja stowarzyszająca zaintereso-
wanych śródmieściem pod nazwą IGIS 
Interessengemeinschaft Innenstadt e.V., 
będąca organizatorem jarmarku, posiada 
możliwość przygotowania tego terenu tak, 
by wyglądał jeszcze bardziej świątecznie i 
przytulnie. Tak więc na naszych najmłod-
szych i wszystkich, którzy czują się mło-
dymi, czekają na przykład bajeczny las 
i ulubione fi gury jak śnieżka i siedmioro 
krasnoludków, zając, jeż oraz Pinokio. Pod 
świątecznie oświetloną choinką – okazałą 
jodłą znad morza – można pojeździć na 
kucyku czy też kolejką!

Świąteczny jarmark oferuje 
znacznie więcej.

Codziennie odbywają się godziny przyjęć 
gwiazdora i każdy, kto zajdzie i zadekla-
muje przed Świętym Mikołajem wiersz 
albo zaśpiewa piosenkę, ten otrzyma w 
nagrodę drobną słodką niespodziankę; 

dokończenie na stronie obok

Weihnachtsbäume warten 
auf Schmuck

Stellen Sie sich die Große Scharrnstraße, unsere Słubfurter 
Weihnachtsstraße vor, dick verschneit, mit Ihren Spuren 
im Schnee...
…und als eine Allee von Tannenbäumen. Von geschmückten Tannenbäumen! Hinterlas-
sen Sie nicht nur Fußstapfen, sondern gestalten Sie einen von zwanzig Weihnachtsbäu-
men, ganz individuell. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Egal, ob Sie allein, als 
Familie, Schulklasse, Pärchen oder Fußballverein etc. mitmachen wollen, melden Sie sich 
einfach in der nächsten Zeit im Informationszentrum in der Großen Scharrnstraße 17a 
oder per e-mail unter motyl@slubfurt.net. Die Weihnachtsstraße wird am 09. Dezember 
eröffnet. Weitere Informationen dazu fi nden Sie in dieser Zeitung. Außerdem besteht die 
Möglichkeit für jeweils eine Kindergartengruppe oder Schulklasse aus Słub und Furt, ein 
bisher leeres Schaufenster in der Weihnachtsstraße zu gestalten. Die Anmeldung hierzu 
kann ebenfalls entweder im Infozentrum oder unter oben genannter E-mail-Adresse er-
folgen. Wir freuen uns auf viele bunte Tannenbäume und schöne Schaufenster, auf Ihre 
und Eure Ideen.

bls

Drzewka świąteczne 
czekają na ozdoby

Wyobraźcie sobie ulicę Scharnstrasse, naszą Słubfurcką 
Ulicę Bożonarodzeniową z Waszymi śladami na śniegu…
 i jako alejkę choinek. Z przystrojonymi choinkami! Nie pozostawicie jedynie śladów 
stóp, ale osobiście przystroicie jedno z dwudziestu drzewek. Wyobraźnia nie zna granic. 
Wszystko jedno, czy przyjdziecie sami, z rodziną, klasą szkolną, albo drużyną piłkarską. 
Wystarczy zapisać się w Centrum Informacyjnym przy ulicy Große Scharrnstraße 17a 
albo poprzez e-mail: motyl@slubfurt.net. Ulica Bożonarodzeniowa zostanie otwarta 9 
grudnia. Dalszych informacji szukajcie w tej gazecie. Ponadto klasa szkolna, bądź grupa 
przedszkolna ze Słubu i Furtu mogą przystroić witrynę wystawową przy Ulicy Bożona-
rodzeniowej. Zapisać się można w również Centrum Informacyjnym, bądź pod wyżej 
wymienionym adresem. Nie możemy doczekać się realizacji Waszych pomysłów!

bls

Weihnachtsprogramm in Słubfurt

ŚWIĘTA W SŁUBFURCIE

W okresie przedświątecznym chętnie cho-
dzi się na zakupy i nawet, gdy wraca się 
jedynie z drobiazgami do domu, pozostaje 
się często pod wrażeniem z tej okazji ozdo-
bionych ulic. Dodatkowe oświetlenie i wy-
jątkowo starannie przyozdobione wystawy 
wpływają w większości miast na szcze-
gólny nastrój. Przy Große Scharrnstraße 
mieści się wiele opuszczonych sklepów, 
które szczególnie wieczorem wyglądają 
niepocieszająco.

Wystawę przygotują nie tylko artyści z 
Polski, Niemiec i innych państw euro-
pejskich, ale także mieszkańcy Słubu i 
Furtu. Tak więc szkoła czy przedszkole 
ze Słubu i Furtu ma przystroić jeden ze 
sklepów. Ponadto chcielibyśmy zaprosić 
sklepy i mieszkańców Große Scharrn-
straße do uczestnictwa w projekcie. Ulica 
ma sprawiać świąteczne wrażenie, przy 
czym artyści poruszą kwestię chrześcijań-
skiej świątecznej mitologii w kontekście 
polskiego i niemieckiego społeczeństwa 

konsumpcyjnego. Tak będzie mieszać się 
sztuka z wkładem mieszkańców naszego 
podwójnego miasta.
Sklepy pozostaną zamknięte, wystawa bę-
dzie widoczna poprzez witryny sklepowe. 
Artyści biorący udział w wystawie: Uta 
Blechschmidt, Michaele Brüll, Helmuth 
Falk, Marta Jurkowska, Waldemar Krem-
ser, Anna Krenz, Michael Kurzwelly, Jan 
Poppenhagen u. Michael Barth, JMG 
PRODUKTION.

Michael Kurzwelly, Roland Schefferski

In der Vorweihnachtszeit geht man gerne 
bummeln, und sogar wenn man nur mit 
einigen Kleinigkeiten nach Hause zurück-
kehrt, ist man meistens beeindruckt von 
den weihnachtlich geschmückten Straßen. 
Zusätzliche Beleuchtung und besonders 
aufwändig dekorierte Schaufenster sorgen 
in den meisten Städten für eine feierliche 
Stimmung. Die Furter Große Scharrnstra-
ße beheimatet zur Zeit viele leerstehende 
Läden, die besonderes am Abend eher  
Trostlosigkeit ausstrahlen. 
An der Ausstellung werden sich nicht nur 
KünstlerInnen aus Deutschland, Polen und 

anderen europäischen Ländern beteiligen, 
sondern auch BürgerInnen aus Furt und 
Słub sind eingeladen. So soll jeweils eine 
Schule oder ein Kindergarten aus Furt und 
Słub einen Laden weihnachtlich gestalten. 
Außerdem möchten wir die in der Fuß-
gängerzone befi ndlichen Geschäfte und 
Anwohner dazu einladen, einen Beitrag 
zur Ausstellung zu leisten. Generell soll 
die Straße in weihnachtlicher Stimmung 
leuchten, wobei die KünstlerInnen sich 
Fragen zur christlichen Weihnachtsmy-
thologie im Kontext der deutschen und der 
polnischen Konsumgesellschaft stellen. 

So wird sich Kunst mischen mit aktiven 
Beiträgen von Einwohnern unserer Dop-
pelstadt. 
Generell bleiben die Läden für die Öffen-
tlichkeit geschlossen, die Ausstellung ist 
durch die Schaufenster rezipierbar.
Teilnehmende KünstlerInnen: Uta Blech-
schmidt, Michaele Brüll, Helmuth Falk, 
Marta Jurkowska, Waldemar Kremser, 
Anna Krenz, Michael Kurzwelly, Jan Pop-
penhagen u. Michael Barth, JMG PRO-
DUKTION.

Michael Kurzwelly, Roland Schefferski
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Stimmungsvolle Eröffnung des Furter 
Weihnachtsmarktes mit dem Vocalemsemble 

Con Sono
In diesem Jahr können sich die Besucher des Furter Weih-
nachtsmarktes auf einige Neuheiten freuen. 

dokończenie z sąsiedniej  strony

podczas weekendów do wzięcia aktywne-
go udziału zaprasza nawet mała skrzatowa 
budka. Ponadto na wszystkich odwiedza-
jących czeka atrakcyjny program arty-
styczny: obok cioci z bajki, świątecznego  
czarodzieja, muzykantów z podsłubfurc-
kiej miejscowości Schönfl ieß, popkolęd i 
wielu wielu innych atrakcji, co piątek – po-
raz pierwszy – świąteczna karaoke – tzw. 
śpiewy przy grzanym winie, a na połowiny 
w trzecią sobotę adwentową prowadzić 
będzie przez Sródmieście Furtu wielki po-
chód z lampionami. 

Na wschód od Odry nie ma 
bożonarodzeniowych jarmarków
Ze względu na duże zainteresowanie ze 
strony naszego polskiego sąsiada – na 
wschód od Odry nie ma bożonarodzenio-
wych jarmarków – IGIS poraz pierwszy 
nastawił się również na gości ze Słubu i 
sąsiedniego regionu. Wszyscy handlowcy, 
gastronomi oraz właściciele bud jarmarcz-
nych otrzymają mały słowniczek obej-
mujący najważniejsze pojęcia w języku 
polskim. Z kraju naszych sąsiadów swoje 
wyroby oferować będzie również rzemio-
sło artystyczne, a gwiazdor mijający rok 
wykorzystał do nauki języka polskiego. 
Tegoroczny słubfurcki jarmark bożona-
rodzeniowy zainaugurowany zostanie w 
dniu 3 grudnia 2004 roku o godzinie 16.30 
świątecznym koncertem na adwent w wy-
konaniu zespołu wokalnego „Con Sono“ 
ze Słubu. Program artystyczny ubarwią 
w idealny sposób również inni polscy 
artyści.
Oczywiście zapewnia się również coś do-
brego dla ciała: niezliczone słodkie i ostre 

specjały oraz słodycze na rozgrzanie cze-
kają na gości, którzy tutaj mogą znaleźć 
ten czy inny pomysł na prezent bądź też 
wspaniałą choinkę do domu. W każdym 
razie opłaca się zajść!

Udzielimy chętnie odpowiedzi 
na ewentualne pytania:

IGIS Interessengemeinschaft 
Innenstadt e.V. Słubfurt 
Regina Haring
Citymanagerin
Große Scharrnstraße 26A
EU/D - 15230 Słubfurt 
Tel.: 00-49-335 / 500 80 98 – 0
Kom.: 00-49-175 / 581 55 08
Fax: 00-49-335 / 500 80 98 – 2
e-mail:haring.igis@t-online.de

Wichtigstes Novum – der Weihnachts-
markt fi ndet erstmals nach langer Zeit 
wieder auf dem historischen Marktplatz 
vor der äußerst reizvollen Kulisse des ehe-
maligen Rathausgiebels statt. Das bietet 
der IGIS Interessengemeinschaft Innen-
stadt e.V. Słubfurt als Veranstalterin die 
Möglichkeit, das Marktgelände noch weih-
nachtlicher und anheimelnder zu gestalten. 
So wartet zum Beispiel ein Märchenwald 
mit beliebten Figuren wie Schneewittchen 
und den sieben Zwergen, Hase und Igel 
und Pinoccio auf unsere Jüngsten und alle 
Junggebliebenen. Unter dem festlich be-
leuchteten Weihnachtsbaum – einer statt-
lichen Küstentanne – kann man Ponyreiten 
und Zugfahren! 

Weihnachtsmarkt bietet noch 
mehr

Täglich fi ndet die Weihnachtsmannsprech-
stunde statt – jeder der vorbeikommt und 
Herrn Rauschebart ein Gedicht aufsagt 
oder ein Lied singt, erhält zur Belohnung 
eine kleine süße Überraschung und an 
den Wochenenden lädt sogar eine kleine 
Wichtelbastelstube zum Mitmachen ein. 
Außerdem wartet ein vielfältiges Rahmen-
programm auf alle Besucher: neben einer 
Märchentante, dem Weihnachtszauberer, 
den Schönfl ießer Musikanten, Weihnachts-

pop und vielem mehr wird es erstmals 
jeden Freitag eine Weihnachtskaraoke 
– das sogenannte Glühweinsingen – geben 
und zum Bergfest am 3. Adventssamstag 
einen großen Lampionumzug durch die 
Innenstadt.

Sogar der Weihnachtsmann hat 
Polnisch gelernt

Auf Grund des großen Interesses unserer 
polnischen Mitbürger – in Polen gibt es 
keine Weihnachtsmärkte – hat sich die 
IGIS erstmals auch auf Gäste aus Słub und 
der benachbarten Region eingestellt. Alle 
Markthändler, Gastronomen und Schau-
steller erhalten ein kleines Vokabelheft 
mit den wichtigsten polnischen Begriffen, 
einige Kunsthandwerker aus unserem    
Nachbarland werden ihre Waren anbie-
ten und sogar der Weihnachtsmann hat 
das letzte Jahr genutzt, um die polnische 
Sprache zu lernen. Zu dem wird das Słuber 
Vocalensemble Con Sono den diesjährigen 
Słubfurter Weihnachtsmarkt am 3. Dezem-
ber 2004, 16.30 Uhr mit einem stimmung-
svollen Adventskonzert eröffnen. Weitere 
polnische Künstler werden das Rahmen-
programm in idealer Weise ergänzen.
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl 
gesorgt: unzählige süße und deftige Leck-
ereien und Süffi ges zum Aufwärmen 
warten auf die Besucher, die hier auch die 
eine oder andere Geschenkidee und einen 
prächtigen Weihnachtsbaum für die eigene 
Stube fi nden können. Ein Besuch wird sich 
also in jedem Fall lohnen! 

Für die Beantwortung Ihrer Fra-
gen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung:

IGIS Interessengemeinschaft 
Innenstadt e.V. Słubfurt
Regina Haring, Citymanagerin
Große Scharrnstraße 26A
EU/D-15230 Słubfurt
Tel.: + 49-335 / 500 80 98 – 0
Handy: + 49-175 / 581  55 08
Fax: + 49-335 / 500 80 98 – 2
e-mail:haring.igis@t-online.de

Styczna Kontynuacja ze str. 3

Tangente Fortsetzung von Seite 3

Sub nie wysiadł jednak. Podróżował w 
specjalnym, niedostępnym zwykłym 
śmiertelnikom przedziale. Jeszcze trzy lata 
temu on sam zaliczał się do zwykłych lu-
dzi, również i on nie miał pojęcia o specjal-
nych, ukrytych przed wścibskimi oczami, 
przedziałach. Odpowiednia karta dawała 
dostęp do tych miejsc. Istniały tylko cztery 
takie karty, to właśnie on, Sub, był w posia-
daniu jednej z nich.
Przez większą część podróży czuł uniesie-
nie zmieszane z euforią. Wiedział, że na-
gle stał się jedną z najważniejszych osób, 
był świadom rangi kontaktu z Obcymi, z 
istotami żyjącymi za zasłoną. Tak zwykło 
się o nich mówić w kręgach naukowych. 
Ponoć oba światy oddzielone były czymś 
w rodzaju metafi zycznej zasłony. Było to 
zbyt skomplikowane nawet dla genialnego 
umysłu Suba, toteż nie zgłębiał on szcze-
gółowo pochodzenia tej nazwy.
Kilkanaście minut trwało odłączanie wa-
gonów, przełączanie zwrotnic i wykonanie 
całej masy formalności związanych z prze-
jazdem na drugą stronę. 
Po mniej więcej trzydziestu minutach wa-
gonik z jedynym pasażerem potoczył się 
wolno stalowym torem.
Sub, z twarzą przyklejoną do szyby, chło-
nął pejzaże pojawiające się za oknem. Ob-
serwował wszystko ze zdwojoną uwagą, 
wiedział bowiem, że wszystko co widział 
i słyszał od momentu opuszczenia ostatniej 
stacji, przeznaczone było tylko jemu. Jesz-
cze wczoraj składał uroczystą przysięgę, z 
ręką na sercu przyrzekał, że nie zdradzi ani 
słowa, nie powie nikomu absolutnie o ni-
czym, co miałoby związek z Tamtymi.
Krajobrazy pojawiające się za oknem nie 
wyróżniały się niczym szczególnym, przy-
najmniej Sub nie zauważył nic nadnatu-
ralnego, obcego. Mijał zwykłe pola, łąki i 
lasy. Nic ciekawego się nie działo a pociąg 
nieustannie pędził przed siebie. Sub miał 
nadzieję, że zobaczy fantastyczne budowle 
stworzone dzięki tajemnej nauce Obcych, 
myślał, że ujrzy zupełnie inny świat; wy-
obrażał sobie, że nawet fauna i fl ora w 
tym miejscu będą się diametralnie różnić 
od tych dobrze mu znanych, miał również 
nadzieję, że przy odrobinie szczęścia ujrzy 
przynajmniej jednego Obcego zajętego 
swoimi tajemnymi sprawami.

Rozczarowanie Suba nie miało granic 
– widoki pojawiające się za szybą były 
doskonale mu znane. Pola i łąki; widział 
je setki razy.
Po jakiejś godzinie jazdy znudzony rozparł 
się wygodnie w siedzeniu i przymknął 
udręczone oczy. Postanowił zdać się na 
swoją wyobraźnię, chciał w ten sposób 
choć trochę zaspokoić swą ciekawość i 
ukoić nerwy. 
Sub zasnął z głową wypełnioną fantastycz-
nymi, niemal utopijnymi wizjami świata, 
który miał stanąć przed nim otworem.

Pisk stalowych kół natychmiast zbudził 
Suba.
Był na miejscu, w pobliżu Stycznej 1, jego 
marzenia wkrótce zostaną spełnione, jesz-
cze moment i znajdzie się w świecie istnie-
jącym w wyobraźni niemal każdej istoty 
stąpającej po tym globie.
Sub ubrał w pośpiechu kurtkę, chwycił 
niewielką walizkę, opuścił przedział i 
stanął przed pneumatycznymi drzwiami 
prowadzącymi na zewnątrz. 
Drzwi rozsunęły się z sykiem. Mroźne po-
wietrze wdarło się do cieplutkiego wago-
nu, Sub zatrząsł się z zimna, ścisnął moc-
niej uchwyt walizki i opuścił pojazd. 
Znajdował się na stacji kolejowej, stacji o 
dziwnie brzmiącej nazwie Styczna 1. 
Bywałem w lepszych miejscach – stwier-
dził i wzruszył ramionami.
Niewielki budyneczek z czerwonej cegły, 
przypominający bardziej zwykłą stróżów-
kę niż budynek dworca, zbudowany został 
między dwoma, biegnącymi równolegle 
do siebie, torami kolejowymi. Z wyjątkiem 
wąziutkiej, asfaltowej drogi ciągnącej się 
aż po horyzont – nic więcej tam nie było. 
Sub czuł się oszukany.
Gdzie te wspaniałości? Technologie? Ar-
cydzieła architektury i sztuki? Gdzie są ci 
wspaniali Obcy o których tyle mu opowia-
dano w dzieciństwie? Gdzie się to wszyst-
ko podziało?
Sub stał tak w zamyśleniu, gdy z pobliskie-
go budynku wyszedł wysoki mężczyzna 
ubrany w długi, czarny płaszcz a na głowę 
miał wciśnięty niemodny już kapelusz. Był 
to Frank, to on miał zawieźć go na miejsce, 
oprowadzić po mieście i odpowiedzieć na 
wszelkie pytania.

– Witamy na końcu świata – powiedział 
z szyderczym uśmiechem przybysz. Pod-
szedł do Suba, po czym obaj uścisnęli 
sobie dłonie.
– Jak pan się domyśla, jestem Frank.
– Miło mi. Sub. 
Zapadło niezręczne milczenie. Sub miał 
mnóstwo pytań, chciał dowiedzieć się ty-
siąca rzeczy, teraz jednak, gdy znalazł się 
na miejscu i spotkał Franka, czar prysnął. 
Radość zgasła, jakby ktoś wylał na niego 
kubeł zimnej wody; Sub nie miał ochoty o 
nic pytać. Jego jedynym pragnieniem był 
powrót do domu. Podejrzewał oszustwo, 
jakąś intrygę, sam powoli przestawał wie-
rzyć w istnienie wspaniałego, eterycznego 
świata, zamieszkanego przez boskie istoty. 
Już sam dworzec o czymś świadczył, wy-
budowali go przecież zwykli śmiertelnicy, 
nie było nawet śladu obcej cywilizacji. Coś 
tu było nie w porządku.
– Nie wygląda pan na szczęśliwego.
– Nie, po prostu nie czuję się dobrze. 
– uciął rozmowę Sub. Chciał mieć to jak 
najszybciej za sobą.
– Proszę za mną. Zawiozę pana na miejsce, 
może jak pan zobaczy miasto, to poczuje 
się lepiej. Pewnie umiera pan z ciekawo-
ści.
“Tak, umieram. Zaczynam się powoli nu-
dzić. Nie ufam wam. Jeśli to jakiś test? Co, 
jeśli chcecie mnie w coś wrobić?” Sub był 
wyraźnie zaniepokojony i w ogóle nie sta-
rał się maskować tego uczucia.
Obaj mężczyźni poszli na tyły budynku, 
gdzie stał zaparkowany samochód. Sub 
wcześniej go nie dostrzegł. Auto było nie-
wielkie, czarnego koloru, na pierwszy rzut 
oka przypominało najnowszy model Audi, 
jednak to nie było to. Samochód nie posia-
dał żadnego numeru rejestracyjnego, a w 
jego miejscu wygrawerowane były znaki, 
znaczenia których Sub nie mógł się nawet 
domyślić. Przypominały bardziej hierogli-
fy niż współczesne pismo. 
Sub nie przejął się tym specjalnie, wszyst-
ko to mogło stanowić głupią zagrywkę 
nieznanych mu jeszcze ludzi. 
“W jakim celu oni to robili? Dlaczego 
akurat ja?” 
Frank otworzył drzwi i zaprosił kolegę.
Chwilę później obaj jechali wąską szosą w 
nieznanym kierunku.

kontynuacja na str. 7

 
 Gestern noch hatte er, Hand aufs 
Herz, feierlich gelobt, niemandem auch 
nur ein Sterbenswort von dem bei den An-
deren Erlebten zu erzählen.
Die am Fenster vorbeiziehenden Land-
schaften schienen sich in nichts von den 
heimatlichen Anblicken zu unterscheiden, 
zumindest fi el Sub nichts außergewöhnli-
ches, übernatürliches auf. Er fuhr an ge-
wöhnlichen Feldern, Wiesen und Wäldern 
vorbei. Nichts interessantes geschah und 
der Zug fuhr unaufhörlich weiter. Sub  hof-
fte, phantastische Gebäude zu entdecken, 
die dank der dortigen Wissenschaft der 
Fremden entstanden waren, er wünschte 
sich, eine völlig andere Welt zu entdecken; 
er stellte sich vor, dass sogar die Fauna und 
Flora an diesem Ort sich diametral von der 
eigenen unterscheiden müsse und er war 
besonders gespannt darauf, mit ein bis-
schen Glück zumindest einen dieser mys-
teriösen Fremden bei der Ausübung seiner 
geheimen Arbeit zu erhaschen. Subs Ent-
täuschung war groß, waren ihm doch die 
Ausblicke aus dem Zugabteil völlig ver-
traut. Felder und Wiesen, wie er sie schon 
hunderte Male gesehen hatte. Nach einer 
weiteren Stunde Fahrt lehnte er sich gelan-
gweilt in seinen Sitz zurück und schloss die 
ermüdeten Augen. Er beschloss, sich seiner 
Phantasie hinzugeben, um wenigstens an-
satzweise seine Neugierde zu stillen und 
seine Nerven zu beruhigen. 
Sub schlief ein, den Kopf voller phantas-
tischer, utopischer Weltvisionen, die sich 
nun vor ihm offenbaren sollten.
Das Kreischen stählerner Räder weckte 
Sub unsanft auf. Er war angekommen, in 
der Nähe von Tangente 1, endlich sollten 
seine Sehnsüchte sich erfüllen, nur noch 
einen kleinen Augenblick und er würde 

sich in seiner Phantasiewelt wiederfi nden, 
wie sie jedes Lebewesen dieses Planeten 
kennt.

Eilig zog Sub seine Jacke an, griff nach sei-
nem kleinen Koffer, verließ das Abteil und 
stand vor den pneumathischen Türen, die 
ihn nach draußen führen sollten. 
 Mit einem Zischen öffneten sie 
sich. Frostige Luft drang in das Innere des 
gemütlich warmen Wagons, Sub schüttelte 
sich vor Kälte, hielt den Griff seines Kof-
fers fester umklammert und verließ den 
Zug.
Er befand sich auf einem Bahnsteig des 
Bahnhofes mit dem merkwürdig klingen-
den Namen Tangente 1.
“Ich war schon an schöneren Orten” stellte 
er fest und zuckte mit den Schultern. 
Ein kleiner roter Ziegelbau, der eher einem 
Wärterhaus glich, als einem Bahnhof, 
war mitten auf den Bahnsteig zwischen 
die Gleise gebaut. Weiterhin eine enge 
Asphaltstraße bis zum Horizont, mehr gab 
es nicht zu sehen. Sub fühlte sich betrogen. 
Wo waren die Wunder? Die Technologie? 
Die großen Werke von Kunst und Archi-
tektur? Wo die wunderbaren Fremden, 
von denen man ihm in der Kindheit erzählt 
hatte?
Während Sub noch in Gedanken versunken 
vor sich hin starrte, kam aus dem Gebäude 
ein hochgewachsener Mann in einem lang-
en schwarzen Mantel auf ihn zu. Auf dem 
Kopf trug er einen bereits aus der Mode 
gekommenen Hut. Das war Frank, der ihn 
abholen, durch die Stadt führen und ihm 
seine Fragen beantworten sollte.
“Willkommen am Ende der Welt”, sagte 
der Mann mit verschmitztem Lächeln. Er 
ging auf Sub zu und sie gaben sich die 
Hände. „Sie können sich sicher bereits 

denken, dass ich Frank bin.”
“Angenehm, Sub.”
Ein unangenehmes Schweigen trat ein. 
Sub hatte viele Fragen, wollte tausend 
Dinge erfahren, jedoch jetzt, als er Frank 
gegenüberstand, zerplatzte der Zauber 
gänzlich. Die Freude erlosch, wie wenn je-
mand einen Kübel kalten Wassers über ihm 
ausgeschüttet hätte. Sub hatte keine Lust 
auf Fragen mehr. Er wünschte sich, wieder 
umzukehren und nach Hause zu fahren. Er 
vermutete, Opfer eines Betruges, irgende-
iner Intrige zu sein und langsam zerfi el sein 
Traum an die Existenz einer wunderbaren, 
ätherischen, von göttlichen Geschöpfen 
bewohnten Welt.
Bereits der Bahnhof zeugte davon, dass er 
von einfachen Sterblichen gebaut worden 
war; keine Spur einer fremden Zivilisation. 
Irgend etwas stimmte hier nicht. 
“Sie sehen unglücklich aus.”
“Nein, ich fühle mich einfach nicht gut”, 
schnitt Sub das Gespräch ab. Er wollte das 
alles hier schnell hinter sich bringen. 
“Bitte nach mir. Ich bringe Sie vor Ort. 
Vielleicht werden Sie sich besser fühlen, 
wenn Sie die Stadt sehen. Sie sterben sich-
er schon vor Neugierde.”
“Ja, ich sterbe. Ich beginne mich zu lan-
gweilen. Ich traue euch nicht. Und wenn 
das irgendein Test ist? Was, wenn ihr mich 
hinter’s Licht führen wollt?” Sub war  
sichtlich beunruhigt und er versuchte nicht, 
dieses Gefühl zu verbergen.
Beide Männer gingen hinter das Gebäude, 
wo ein Auto geparkt war. Sub hatte den 
Wagen bisher nicht bemerkt. Er war nicht 
besonders groß und schwarz lackiert, im 
ersten Moment ähnelte er dem neuesten 
Audi - Modell, war er aber nicht. 

Fortsetzung auf Seite 7 
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O zanikaniu miejsc
8. listopada bieżącego roku Słubfurt obchodził swoje piąte 
urodziny. Minęło już pół dekady od momentu, kiedy obydwa 
miasta, Słub i Furt, stały się jednym. To był powód do radości! 
Czas wystrzeliwania korków i wzajemnych gratulacji. 

Aus Wissenschaft und Forschung

Von der Auflösung der Orte
Am 8. November diesen Jahres hat Słubfurt sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. Ein halbes 
Jahrzehnt ist dann vergangen, seitdem die beiden  Städte Słub  und Furt  sich zu  einer     
gemeinsamen Stadt zusammengefunden haben. Das war ein Grund zum Feiern! Zeit, die 
Korken knallen zulassen und sich gegenseitig zu beglückwünschen. Piąte urodziny najmłodszego miasta na 

świecie to także okazja do zastanowienia 
się nad tym, co to właściwie oznacza, co 
się zmieniło i jak usytuować rozwój doko-
nujący się nad Odrą w kontekście rozwoju 
na świecie. Aby tę kwestię naświetlić, rzu-
cimy okiem na etnologię. 

Odprzestrzenienie polega na 
„nieustannej, wzajemnej gonitwie 

pieniędzy, towarów i ludzi po 
całym świecie”

Etnologia zajmuje się grupami ludzi, którzy 
ze względu na wspólne miejsce zamieszka-
nia i wspólny zakres doświadczeń wykazu-
ją specyfi czne cechy, odróżniające ich od 
innych grup. Ponadto nauka ta próbuje te 
różnice jasno przedstawić.
Indyjski etnolog Arjun Appadurai zaob-
serwował w ostatnich dziesięcioleciach 
rozwój o zasięgu światowym, który nazwał 
procesem odprzestrzenienia, polegającym 
na „nieustannej, wzajemnej gonitwie pie-
niędzy, towarów i ludzi po całym świecie”. 
Grupy ludzi opuszczają swoje tradycyjne 
terytoria, aby odnaleźć się na nowo w in-
nych. Związki pomiędzy ludami a teryto-
riami, podmywane przez transnacjonalne 
ruchy migracyjne, rozluźniają się.
Appadurai wprowadza pojęcie „przestrzeni 
etnicznych”, aby móc ująć ów proces w kie-
runku kosmopolitycznej etnologii.
Ten obraz wyraża konstytuujące się na nowo 
kulturowe tożsamości odprzestrzenionych 
grup, „turystów, imigrantów, uchodźców, 
żyjących na wygnaniu, Gastarbeiterów i 
innych mobilnych grup i jednostek”. Oni 
są wyrazem przemiany społeczeństwa ho-
mogenicznego w społeczeństwo etnicznie i 
kulturowo sfragmentaryzowane (i fragmen-
taryzujące?).

Zanikanie miejsc oznacza 
zniwelowanie różnic

Jeśli w tytule mowa o znikaniu miejsc, to 
chodzi o miejsca w odróżnieniu do prze-
strzeni. Przestrzeń to z punktu widzenia 
geografi i powierzchnia, odgraniczająca się 
od innych powierzchni poprzez określone 
granice i wskutek tego odgraniczenia do-
piero powstaje. Poprzez swoją strukturę 
miejsce ma ponadindywidualne znaczenie. 
Fakt ten oznacza, że to specyfi czne znacze-
nie jest wspólne dla wszystkich członków 
grupy albo pokrywa się przynajmniej w 
niektórych punktach. Znaczenie powstaje 
w odróżnieniu od tego, czym miejsce nie 
jest względnie w odróżnieniu od tego, czym 
miejsce ze względu na podobieństwo lub 
pokrewieństwo w strukturze mogłoby być, 
lecz nie jest. Decydującym czynnikiem dla 
ukonstytuowania się znaczenia jest więc 
różnica. Zanikanie miejsc oznacza zniwe-
lowanie różnic i przez to wycofywanie się 
znaczeń związanych z miejscami względnie 
znikanie znaczenia, które z miejsc czynią 
miejsca i odróżniają je od nie-miejsc.
Im bardziej zdeterminowane jest miejsce, 
im bardziej jednoznaczne jest znaczenie 
miejsca, tym mniejsze prawdopodobień-
stwo, że jego znaczenie popadnie w za-
pomnienie lub zniknie i miejsce stanie się 
nie-miejscem.
Najpierw chciałabym odróżnić dwa aspekty 
dotyczące specyfi cznego znaczenia miej-
sca. Po pierwsze znaczenie indywidualne, 
subiektywne, które dla pewnego indywidu-
um ma współrzędna w systemie szerokości 
i długości geografi cznych. To znaczenie po-
wstaje przez połączenia nawiązywane przez 
indywiduum pomiędzy tą współrzędną i 
swoim życiorysem. Toteż miejsca narodzin, 
dzieciństwa, pracy, wypoczynku itd. mają 
powtarzające się wzory znaczeń, podobne 
pod względem struktury, lecz indywidual-
nie zróżnicowane. 
Drugim aspektem znaczenia, jakie może 
przybrać miejsce, jest znaczenie ponadin-
dywidualne, istniejące dla większej grupy 
ze względu na położenie geografi czne, tra-
dycje lokalne, historię, język (dialekt) etc. 
To znaczenie jest niezależne od historii ży-
ciowej tego, który aktualizuje znaczenie.

Dekonstrukcja miejsc i ich 
znaczenie

W dalszej części rozważań istotne jest py-
tanie, jak i przez jakie mechanizmy dekon-
struują się miejsca i znaczenia.
Wskutek globalizacji i mobilizacji miejsca 
tracą typowe dla nich różnice konstytuujące 
znaczenie w dwojakim względzie: z jednej 
strony poprzez powyżej wyjaśniony proces 
odprzestrzenienia i poprzez rosnące niwelo-
wanie specyfi cznej dla nich (tych miejsc) 
tożsamości – z drugiej. Pod pojęciem toż-
samości miejsca rozumiem np. całościowy 
obraz architektoniczny miejsca, język i 
temu podobne.

Wielkie nie-miejsca 21 wieku
Działalność wielkich koncernów na świe-
cie, ale również transmigranci wnoszą 
wszystko to, co wcześniej było lokalne, a 
więc specyfi czne dla danego miejsca, na 
inne obszary. Wielkie nie-miejsca 21. wie-
ku to porty lotnicze, centra kongresowe, 
hipermarkety, sieci fastfoodowe, stacje 
benzynowe. Podobne jak bielmo na oku 
mąci wzrok, tak powstawanie nie-miejsc 
zaciemnia lokalną tożsamość miejsc. Kto 
wysiadając z samolotu potrafi  powiedzieć, 
gdzie się właściwie znajduje?
Co jednak oznacza ten rozwój dla tworzenia 
się kulturowej tożsamości?
Podmioty dysponujące doświadczeniem 
migracji są przęsłem  kultur. W nich łączy 
się to, co  jest przestrzennie rozdzielone. Ich 
tożsamość to połączenie różnych lokalnych 
tożsamości: kraju rodzinnego, miejsca za-
mieszkania i często innych miejsc pobytu.
Warunek ten ma tyle lat, ile ludność sama. 
Ilość tych przęseł wprawdzie wzrosła, jed-
nak w związku z tym strukturalnie mało się 
zmieniło. W wyniku rozwoju 20. wieku, te-
raz również miejsca spełniają funkcje przę-
seł. W każdym miejscu można odnaleźć śla-
dy i odnośniki do innych miejsc – ślady bar-
dzo dalekich obszarów reprezentowanych 
poprzez towary (szczególnie przeznaczone 
do konsumpcji). Towary rezygnują ze swo-
jego obszaru, aby się wpisywać do lokalnej 
codzienności na całym świecie. Towary 
te zrezygnowały z tego obszaru tylko ze 
względu na obecność. Są nadal konotowane 
swoim znaczeniem, którego źródła leżą w 
pochodzeniu towarów. 

Volkswagen i tożsamość
Volkswagen, jako wytwór oryginalnie nie-
miecki, jest produkowany, sprzedawany i w 
końcu jeździ się nim po całym świecie. In-
terpretuje się go jako manifestację niemiec-
kiej kultury. Niemcy w postrzeganiu obcych 
zdają się być ponadprzeciętnie punktualni, 
pedantyczni, porządni, solidni etc. Właśnie 
te cechy przypisuje się samochodowi Volks-
wagen. Toteż Volkswagen jest postrzegany 
jako solidny, niezawodny, trwały i jest pro-
dukowany z wysokiej jakości materiału. 
Nie biorąc pod uwagę, czy przypisy takie są 
uzasadnione i czy w ogóle można udowod-
nić taką kauzalność między cechami grupy 
ludzi a właściwościami towarów produko-
wanych przez tę grupę, można stwierdzić, 
że identyfi kacja towarów zhandlowanych 
na całym świecie z tożsamością lokalną da-
nego miejsca produkuje nowe paradoksy.
Jeśli na całym świecie produkuje i kon-
sumuje się towary, identyfi kacja ich ze 
specyfi cznym obszarem wydaje się mało 
sensowna. Wskazują więc na coś, czego 
nie ma już (a może nigdy nie było). Gdy 
rozumie się towary jako przęsła tożsamości 
(Indianie produkują niemieckie samochody 
w Pueblie i Chińczycy nimi jeżdżą), to te 
towary wskazują na miejsca same będące 
przęsłami. Obraz przęsła implikuje wzajem-
ne połączenie jednej oryginalnej tożsamości 
z drugą, jednak wtedy nie można uspra-
wiedliwiać wizji o oryginalnych tożsamo-
ściach. Znajdujemy się zatem w świecie 
zglobalizowanego obszaru konstruującego 
się przez przęsła, które tylko i wyłącznie 
wskazują na inne przęsła. W ten sposób 
miejsce staje się nie-miejscem, a z nim in-
dywiduum staje się „divyduum”.

Lena Priesmeier, Uniwersytet Słubfurt

Der fünfte Geburtstag der jüngsten Stadt 
der Welt ist auch Anlass zum Nachdenken 
darüber, was das eigentlich genau bedeutet, 
was sich geändert hat und wie die Entwick-
lung an der Oder im Kontext weltweiter 
Entwicklungen einzuordnen ist. Um diese 
Frage etwas zu erhellen, werfen wir einen 
Blick auf die Wissenschaft der Ethnologie. 

Die Enträumlichung ist ein 
Prozess in dem „Geld, Waren und 

Personen einander rast- und 
ruhelos um die Welt jagen”.

Die Ethnologie befasst sich mit Gruppen 
von Menschen, die aufgrund einer ge-
meinsamen Lokalität und Erfahrungswelt 
über spezifi sche Besonderheiten verfügen, 
die sie von andern Gruppen abgrenzen 
und versucht, diese Differenz sichtbar zu 
machen.
Der indische Ethnologe Arjun Appadurai 
beobachtete in den letzten Jahrzehnten 
eine weltweite Entwicklung, die er als 
Prozess der Enträumlichung bezeichnet, in 
dem „Geld, Waren und Personen einander 
rast- und ruhelos um die Welt jagen“. Men-
schengruppen verlassen ihre traditionellen 
Territorien und fi nden sich in anderen neu 
zusammen. Die Verbindung zwischen Völ-
kern und Territorien werden aufgeweicht 
und durch transnationale Migrationsbewe-
gungen untergraben. 
Appadurai führt den Begriff der „ethni-
schen Räume“ ein, um diesem Prozess in 
Richtung einer kosmopolitischen Ethnolo-
gie gerecht zu werden. 
Das Bild meint die sich neu konstituie-
renden kulturellen Identitäten der ent-
räumlichten Gruppen: „der Touristen, der 
Immigranten, der Flüchtlinge, der Exilan-
ten, der Gastarbeiter und anderer mobiler 
Gruppen und Individuen.“ Sie beschreiben 
den Wandel von einer homogenen Gesel-
lschaft hin zu einer ethnisch und kulturell 
fragmentierten (und fragmentierenden?) 
Gesellschaft.

Die Auflösung der Orte meint die 
Nivellierung von Differenzen.

Wenn im Titel von der Aufl ösung der 
Orte gesprochen wird, so meint das Orte 
in Abgrenzung zu Räumen. Raum ist 
geographisch betrachtet eine Fläche, die 
sich durch bestimmte Grenzen von andern 
Flächen abgrenzt und in dieser Abgren-
zung erst entsteht. Der Ort trägt durch 
seine Struktur eine Bedeutung, die übe-
rindividuell ist. Das heißt, dass diese spe-
zifi sche Bedeutung für eine Gruppe von 
Menschen entweder deckungsgleich ist 
oder zumindest Schnittpunkte hat. Bedeu-
tung entsteht in der Abgrenzung zu dem, 
was ein Ort nicht ist bzw. in Abgrenzung 
zu dem, was er aufgrund von Ähnlichkeit 
oder Verwandtschaft in der Struktur auch 
sein könnte, aber nicht ist. Entscheidend 
für die Konstitution von Bedeutung ist hier 
also die Differenz. Die Aufl ösung der Orte 
meint hier also die Nivellierung der Diffe-
renzen und damit die Rückläufi gkeit von 
Bedeutungen, die an Orte gebunden sind 
bzw. die Aufl ösung der Bedeutung, die 
Orte zu Orten machen und sie von „Nicht-
Orten“ unterscheiden.
Je determinierter ein Ort ist, je eindeutiger 
die Bedeutung eines Ortes ist, desto kleiner 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine Be-
deutung in Vergessenheit gerät oder sich 
aufl öst und der Ort zum Nicht-Ort wird.
Zunächst möchte ich zwei verschiedene 
Aspekte von der spezifi schen Bedeutung 
eines Ortes unterscheiden. Zum einen 
die individuelle, subjektive Bedeutung, 
die eine bestimmte Koordinate im Läng-
en-/Breitengradsystem der Erde für ein 
bestimmtes Individuum hat. 
Diese Bedeutung generiert sich über Ver-
bindungen, die ein Individuum mit eben 
dieser Koordinate und seinem Lebenslauf 

knüpfen kann. So werden Orte der Geburt, 
der Kindheit, der Arbeit, der Erholung etc. 
mit sich wiederholenden Mustern von Be-
deutung belegt, die sich zwar strukturell 
ähneln, aber individuell divergieren.
Der zweite Aspekt von Bedeutung, mit der 
ein Ort belegt wird, ist die überindividuelle 
Bedeutung, die er aufgrund seiner geogra-
phischen Lage, aufgrund seiner lokalen 
Traditionen, aufgrund seiner Historie, sei-
ner Sprache (oder seines Dialektes) etc. für 
eine größere Gruppe von Menschen hat. 
Diese Bedeutung ist unabhängig von der 
jeweiligen Lebensgeschichte desjenigen, 
der über die Bedeutung befi ndet.

Orte und ihre Bedeutungen 
werden dekonstruiert.

Im Folgenden wird es um die Frage gehen, 
wie und durch welche Mechanismen sich 
Orte und Bedeutungen dekonstruieren.
Die Orte verlieren heute durch Globali-
sierung und Mobilisierung in zweierlei 
Hinsicht ihre bedeutungskonstituierende 
Differenz: zum Einen durch den oben 
umrissenen Prozess der Enträumlichung 
und zum Anderen durch die zunehmende 
Nivellierung ihrer spezifi schen Identität. 
Mit örtlicher Identität meine ich z.B. das 
architektonische Gesamtbild eines Ortes, 
die Sprache u.ä.

Flughäfen und Kongresszentren 
sind die Nicht-Orte des 21. 

Jahrhunderts. 
Das weltweite Agieren der Großkonzerne, 
aber auch die Transmigranten bringen all 
das, was zuvor lokal war, also spezifi sch 
für einen Ort, in die Lokalität vieler anderer 
Orte. Die großen Nicht-Orte des 21. Jahr-
hunderts sind Flughäfen, Kongresszentren, 
Lebensmitteldiscounter, Fastfoodketten, 
Tankstellen. Ähnlich wie der graue Star 
die Augenlinse trübt und so das Sichtfeld 
eingrenzt, verdunkelt die Ausbreitung der 
Nicht-Orte die lokale Identität von Orten. 
Wer vermag, ausgestiegen aus einem Flug-
zeug, zu sagen, wo er sich befi ndet?
Was aber bedeutet diese Entwicklung für 
die Bildung kultureller Identität? 
Subjekte mit Migrationserfahrung fungie-
ren als Schnittstelle der Kulturen. In ihnen 
verbindet sich das, was räumlich getrennt 
ist. Ihr Selbstverständnis ist eine Verknüpf-
ung verschiedener lokaler Identitäten: der 
des Herkunftslandes, der des Residenzor-
tes und häufi g noch vieler Zwischensta-
tionen. 
Dieser Umstand ist so alt wie die Mensch-
heit selber. Zwar ist die Quantität dieser 
Schnittstellen gestiegen, strukturell hat 

sich diesbezüglich jedoch wenig geändert. 
Eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts 
jedoch ist, dass nunmehr auch Orte als 
Schnittstellen fungieren. In jedem Ort fi n-
den sich Spuren und Verweise auf andere 
Orte. Spuren weit entfernter Lokalitäten, 
die durch Waren (insbesondere Konsum-
güter) repräsentiert werden. Güter geben 
ihre Lokalität auf, um sich weltweit in 
den lokalen Alltag einzuschreiben. Diese 
Lokalität haben sie nur bezüglich auf ihre 
Präsenz aufgegeben. Sie sind weiterhin 
konnotiert mit einer Bedeutung, die sich 
durch ihre Herkunft speist. 

Der Volkswagen als 
Schnittstelle von Identitäten.

Der Volkswagen als ursprünglich deut-
sches Produkt wird mittlerweile weltweit 
produziert, verkauft und schließlich gefah-
ren. Er wird grenzüberschreitend interpre-
tiert als Manifestation deutscher Kultur. So 
sind Deutsche in der Fremdwahrnehmung 
überdurchschnittlich pünktlich, pedant-
isch, ordentlich, solide etc. Eben diese 
Eigenschaften werden auf den Volkswagen 
übertragen. So gelten Volkswagen als so-
lide, zuverlässig, langlebig und von hoher 
Qualität bezüglich Material und Verarbei-
tung. Ungeachtet dessen, ob diese kultu-
rellen Zuschreibungen gerechtfertigt sind 
und ungeachtet dessen, ob sich eine direkte 
Kausalität zwischen den Eigenschaften 
einer Gruppe und den Eigenschaften der 
von dieser Gruppe produzierter Güter 
nachweisen lässt, produziert die Identifi -
kation von weltweit gehandeltem Gütern 
mit der lokalen Identität eines Ortes neue 
Paradoxien.
Wenn Güter weltweit produziert und kon-
sumiert werden, erscheint es wenig sinn-
voll, sie mit einer spezifi schen Lokalität 
und deren Eigenarten zu identifi zieren. 
Sie verweisen somit auf etwas, das es in 
seiner Originalität nicht mehr gibt (und 
vielleicht nie gegeben hat). Wenn Güter als 
Schnittstellen von Identitäten gelesen wer-
den (deutsche Autos werden in Puebla von 
Indern produziert und von Chinesen gefah-
ren), so verweisen diese Güter auf Orte, 
die selbst Schnittstellen sind. Das Bild 
der Schnittstelle impliziert eine wechsel-
wirksame Verbindung von einer originären 
Identität mit einer anderen, ohne dass sich 
die Vorstellung von originären Identitäten 
rechtfertigen ließe. So befi nden wir uns in 
einer Welt globalisierter Lokalität, die sich 
über Schnittstellen konstruiert, welche auf 
nichts verweisen als auf andere Schnittstel-
len. So wird der Ort zum Nicht-Ort und mit 
ihm das Individuum zum „Dividuum“.

Lena Priesmeier, Universität Słubfurt

Dzisiaj w ofercie: Słubfurckie Specjalności
Zupa słowna á la carte: 2 porcje; Czas przygotowania: ok. 20 min; Wartość energetyczna: 
128 kcal / 539 KJ; Czas spożywania: ∞

Składniki: 1 Nożyczki, Karton o gładkiej powierzchni. Nie oszukiwać!!!, Klej, 
Szczypta cierpliwości, 3 łyżki stołowe nadziei na zwycięstwo, 1 butelka Słubfurc-
kiego Wina

Sposób przygotowania:
Rozetrzeć dłonie. Szczyptę cierpliwości wciągnąć nosem. Rozłożyć tekturę. Posmarować 
klejem. Środkową stronę gazety nakleić. Tak porozcinać, żeby powstało 40 kwadratów. 
Jako pomoc mogą posłużyć wydrukowane linie.
Dobrze wymieszać, aż wszystkie kwadraty będą odwrócone do góry grzbietami. Zaprosić 
gościa, spożyć 3 łyżki nadziei na zwycięstwo i na zmianę próbować, za każdym razem 
odwracasz dwa kwadraty. Słowa i obrazki pochłaniać wzrokiem, ewentualnie cicho mru-
czeć. Jeżeli para jest mniej więcej identyczna, może zostać strawiona. Jeżeli nie ma zgod-
ności, wtedy obrazki muszą zostać spowrotem odłożone. Teraz kolej gościa. Smak tego, 
co się zaobserwowało, należy zachować na języku. Ześlizgiwanie się na rozum dozwolo-
ne. Ale na wypadek próby ucieczki obcych słów, proszę użyć koreczków do uszu. Jeżeli 
Twój przeciwnik szczęście, wtedy zmniejsza się Twoja szansa zachowania słów (też w 
pamięci). Jak nie, to nie! Twoja kolej!
Posiłek trwa tak długo, aż jedna osoba będzie w pełni syta lub dwie w połowie.
Po wszystkim należy wypić w celu pojednania Słubfurckie Wino.
Smacznego! 

© Uta Blechschmidt
Patrz strony 8-9
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Traumschiff mit 
Oderblick

Der Fahrstuhl öffnet sich und ich betrete einen kleinen, 
gelben Vorraum. Links führt eine schlichte Tür zum „Amt für 
Jugend und Soziales“, rechter Hand sieht man eine große, 
blaue Tür, an der in goldenen Lettern geschrieben steht: 
„Hochhauscafé und Restaurant.“
Durch diese Tür betrete ich das überschaubare, noble Café im Furter Oderturm. Vierun-
dzwanzig Stockwerke tiefer liegen Furt, Słub und das Umland. Der Blick durch die große 
Fensterfront ist fantastisch!
Ich suche mir also ein Plätzchen am Fenster, was nicht weiter schwierig ist. Es sind nur 
wenige Gäste da.
Die Tische sind sauber eingedeckt, auf den Tellern stehen gefaltete Stoffservietten und im 
Hintergrund spielt ruhige Panfl ötenmusik. Ich bestelle einen Kaffee – in meinem gepfl eg-
testen Hochdeutsch. 
Das Interieur des Cafés, in Marineblau, Gold und dunklem Holz gehalten, erinnert mich 
an ein Kreuzfahrtschiff. Seltsam, in einem Traumschiff über Słubfurt zu schweben...
Da kommt mein Kaffee, er wird mit einem silbernen Kännchen Milch und silbernem Zuk-
kerdöschen gereicht. Er schmeckt gut, und ist mit 1,80Euro auch wirklich günstig für ein 
Traumschiffkaffee. Der Blick ist sowieso unbezahlbar!
Das Café füllt sich allmählich, es wird wohl 15 Uhr sein. Vor allem ältere Herrschaften um 
die sechzig kommen herein. Man beäugt mich kritisch, da ich alleine einen Vierertisch mit 
Fensterblick besetze. Zweiertische gibt es leider nicht. Auf mein Angebot, den Tisch mit 
mir zu teilen, wird nicht eingegangen.
Man bestellt Sahnetorten und Kaffeekännchen, knurrt noch ein wenig über den ungünstig 
positionierten Tisch und begrüßt die Hereinkommenden. Man kennt sich offensichtlich. 
Im Hintergrund erklingt „Wiener Blut“. Ich bin entspannt. Fast wie auf einer Familien-
feier! 
Ich wende mich wieder meinem Fenster zu. Unter mir die hübschen roten Dächer der neu 
bebauten Furter Innenstadt, linkerhand der Lenné-Park, gegenüber das bunte Słub, dazwi-
schen die glänzende Oder. Hinter Słub liegt weites, offenes Land und herbstlich bunter 
Wald. Ein letztes Mal sauge ich das Bild in mich auf. Dann trete ich meinen Platz einem 
netten Rentnerpaar ab.
Hochhauscafé im Oderturm, Öffnungszeiten: Mo-Sa 11.30-23.30, So 11.30-22.00

Juliane Strauß

Der Wagen hatte kein Nummernschild. 
Stattdessen waren an seiner Stelle Zeichen 
eingraviert, Bedeutungen, die Sub nicht 
einmal erraten konnte. Sie ähnelten eher 
Hieroglyphen, als irgendeiner modernen 
Schrift.
Sub versuchte sich dadurch nicht irritieren 
zu lassen, das alles konnte Teil eines dum-
men Spiels dieser ihm noch unbekannten 
Leute sein. 
Weshalb machten sie das? Warum ausge-
rechnet er?
Frank öffnete ihm die Tür und ließ ihn 
einsteigen. 
Kurz darauf fuhren sie die schmale Chaus-
see hinab in eine unbekannte Richtung. 
Im Fahrzeug roch es nach Vanille. Sub 
kannte den Geruch gut, seine Mutter be-
nutzte ähnliche Erfrischungsgerüche zu-
hause. Gerne erinnerte er sich an jene Zeit; 
er war noch ein kleiner Junge gewesen und 
viel davon wusste er nicht mehr, aber jedes 
Bild, jeder Schimmer aus jungen Jahren 
erzeugte ein schönes Gefühl. Oft fragte 
er sich, ob sie wohl noch lebten, wie sie 
aussähen und wie sie auf seinen Anblick 
reagieren würden. Leider aber nahm man 
die besonders begabten Jungen den El-
tern weg, man schickte sie in besondere 
Schulen, wo ihnen ein besonderes, für ih-
ren genialen Verstand geeignetes Wissen 
beigebracht wurde. Sie waren mehr als 
normale Menschen, deshalb ließ der Staat 
ihnen eine besondere Fürsorge angedeihen. 
Sie sollten zu Führern der Welt heranwach-
sen, sie sollten Gesellschaften regieren und 
steuern, sie sollten viele hervorragende 
Dinge tun...
„... mit dem Auto?”, fragte Frank 
„Wie bitte?”
„Ich habe gefragt, ob Sie schon einmal 
Auto gefahren sind?”
„Natürlich, ich bin schon bessere Wagen 
gefahren als Ihren.” Sub versuchte die 
wohlige Ruhe zu stören, diese Atmosphäre 
unerschütterlichen Gleichmutes, die sein 
Begleiter ausstrahlte.
„Wir hatten gehofft, Sie freudig zu überra-
schen, und nun stellt sich heraus, dass Sie 
schon alles kennen.”
„Wen meint er damit?”, „dachte Sub, sag-
te aber kein Wort. Mit verlorenem Blick 
starrte er in die Ferne und konnte an nichts 
mehr denken.
Die Fahrt dauerte keine vierzig Minuten 
und Frank und Sub waren vor Ort. Vor 
ihren Augen erhob sich eine riesige Be-
tonmauer, die die Stadt von der Außenwelt 
trennte.
Erstaunt blickte Sub Frank an, mit einem 
Gesichtsausdruck, der Erklärungen ver-
langte. 
 Als wenn Frank genau diese 
Reaktion erwartet hätte, lächelte er ihn an, 
schaute seinem Kollegen in die Augen und 
antwortete mit einer Pokermiene: „Diese 
Mauer schützt uns vor verirrten Touris-
ten”.
“Touristen?”
“Jaaa, weißt Du, es gibt noch immer sol-
che, die ins Auto steigen und ins Unbekan-
nte fahren. Vor allem vor solchen müssen 
wir uns schützen.”
Sub war durcheinander.
“Zieht diese Mauer nicht erst recht Leute 
an? Man kann sie doch von weitem sehen, 
es gibt Satelitenfotos und überhaupt...”
“Und Sie, haben Sie die Mauer von weitem 
gesehen, oder erst jetzt bemerkt?”
“Ja wirklich, ich habe sie erst bemerkt, als 
wir angehalten haben.” Sub wusste nicht, 
was er sagen sollte. „Erst, als Sie den Wa-
gen angehalten haben, ist mir die Mauer 
aufgefallen.”
“So geht es anderen auch, sie ist erst aus 
der Nähe zu sehen. Die maskierenden Ap-
paraturen kosten Millionen, aber zermar-
tern Sie Ihren Kopf nicht darüber”, sagte 
Frank, schaltete den Motor aus und stieg 
aus dem Auto.
Sub blieb drinnen sitzen, seine Gedan-
ken kreisten um das Gesehene, um das 
viele Geld, das in dieses Projekt gesteckt 
worden war, um die Profi te, um den Sinn 
dieses Unternehmens; aber am meisten 
erschreckte ihn der Gedanke, dass es ver-
streut auf dieser Weltkugel bestimmt noch 
mehr solcher merkwürdigen Orte gab.
Für einen Moment dachte er, dass man 

ihn an der Nase herumführte, dass es gar 
keine Fremden gab, und dass alles nur 
ein Test war, um seinen Seelenzustand 
und seine intellektuellen Fähigkeiten zu 
prüfen. Schließlich war er ja eine wichtige 
Person und der Staat sorgte sich um seine 
geistige Kondition. Man hatte ihn schon 
unzählige Male getestet, daher drängte 
sich diese Vermutung von selbst auf, als er 
hier ankam und Frank sah. Ein gewöhnli-
cher Bahnhof, ein merkwürdig gekleideter 
Mann, ein untypisches Auto. Er hatte den 
Eindruck, das das alles speziell für ihn so 
arrangiert worden war, ein dummes Spiel. 
Diese Mauer allerdings....die konnten sie 
wohl schlecht extra für ihn gebaut haben. 
So wichtig konnte er nicht sein. Es gab die 
Fremden wohl doch
Jemand klopfte an die Scheibe des Autos. 
“Wollen Sie im Wagen sitzen bleiben, oder 
möchten Sie mit mir nachsehen, was sich 
hinter dieser Stadtmauer verbirgt?”, fragte 
ungeduldig Frank.
Sub stieg aus dem Auto und antwortete in 
entschuldigendem Tonfall: „Ach, ich war 
in Gedanken versunken. Wissen Sie, so 
viele Eindrücke auf einmal, oft sieht man 
so etwas schließlich nicht.” 
“Ja ja” gab Frank stolz zurück und ging auf 
die Mauer zu. Sub folgte ihm.

3. An der Mauer.
Die beiden Männer befanden sich vor einer 
über zehn Meter hohen Stahltür, aus der 
Nähe betrachtet wirkte sie,wie ein riesiges, 
majestätisches Tor zu einem mittelalterli-
chen Schloss. Aus der Distanz, an der Stel-
le des geparkten Autos hatte sie noch wie 
eine kleine, zarte Pforte ausgesehen. 
“Der Schein trügt”, sagte Frank, ganz so, 
als könne er Subs Gedanken lesen.
“Hmm, gehen wir rein?”
“Wünschen Sie das? Sind Sie sicher, dass 
sie erblicken möchten, was sich auf der an-
deren Seite befi ndet? Wenn es nun wirklich 
ein Test ist und dort nichts ist, möchten Sie 
dann nicht lieber hier bleiben, um nicht 
enttäuscht zu werden und Ihre Träume 
nicht zu verlieren?”
 “Dieser Hampelmann will mich 
reinlegen. Jetzt bin ich schon so nah dran, 
wer sollte mir jetzt noch den Eintritt ver-
wehren?” Sub wurde immer aufgekratzter, 
ihm fi el keine Antwort ein, er wollte nicht 
als Dummkopf dastehen. Dann erinnerte er 
sich an seine Mission. Er sollte dem Ober-
haupt dieser Stadt eine Nachricht überbrin-
gen, sich mit ihm treffen.
 “Gute Frage, ich muss es trotz 
allem versuchen. Ich habe von gewissen 
Organen einen Auftrag erhalten, der darin 
besteht, einen Brief zu überbringen”  -  er 
zog einen kleinen Plastikumschlag aus se-
inem Anorak – „den muss ich persönlich 
überbringen.”
“Ach ja”, Frank war erstaunt.
“Jetzt spielt er den Verwunderten, ha, mit 
Sicherheit weiß er über alles Bescheid, 
seine Vorgesetzten haben ihn bestimmt 
eingeweiht. So funktioniert jede effektive 
Organisation.” Laut sagte er jedoch:
“Wollen wir endlich eintreten oder werden 
wir hier bis Sonnenuntergang stehen blei-
ben?” und genoß die Überraschung, die in 
Franks Augen geschrieben stand.
Franks Blick schien Sub zu durchbohren, 
als er antwortete:
 “In diesem Fall bin ich der Emp-
fänger des Briefes, du musst ihn mir hier an 
dem Tor übergeben.”
“Was? Das ist unmöglich, Sie können 
unmöglich das Stadtoberhaupt sein. Wel-
ches Stadtoberhaupt würde persönlich sei-
ne Gäste vom Bahnhof abholen? Er hätte 
dafür seine Leute und im schlimmsten Fal-
le würde er ein Taxi hinschicken.”
 “Aber ich bin kein Mensch. Ich 
bin Bürger von Tangente, ich bin auf der 
anderen Seite zur Welt gekommen”, dabei 
zeigte er auf den Brief, den Sub in seiner 
Hand drückte, „lesen Sie bitte den Adres-
saten vor.”
“Frank, Tangente 1”, stotterte Sub hervor, 
„aber das ergibt keinen Sinn. Das ist...”
“Wie ist es? Lächerlich? Dumm? Naiv? 
Kann sein. Geben Sie mir bitte den 
Umschlag.”
  Einen Moment noch zögerte 
Sub, dann überreichte er Frank den Brief. 
Der zeriss das Siegel, zog ein kleines Blatt 

Papier hervor und begann zu lesen.
Als er fertig war, faltete er den Brief 
sorgfältig zusammen, steckte ihn in den 
Umschlag zurück und ließ ihn dann in sei-
nem Mantel verschwinden. 
 “Jaa”, sagte er stolz, „wissen 
Sie, wieviele Personen durchschnittlich 
pro Monat unsere Stadt besuchen?”
“Ungefähr zwölf.”
“Sie haben es erraten, sie schicken uns 
einen Gast im Monat.”
“Und was ist daran merkwürdig? Sie müs-
sen dieses Projekt gewissenhaft kontrollie-
ren. Auch ich muss nach meiner Rückkehr 
einen Bericht schreiben.”
 Frank lächelte.
“Das beste habe ich Ihnen noch nicht 
erzählt. Bisher hat noch niemand Tangen-
te verlassen. Deshalb schicken Sie uns 
in regulären Abständen Leute. Sie selber 
fürchten sich zu kommen. Sie schicken uns 
herausragende Persönlichkeiten, solche 
wie Sie. Bisher ist jedoch keiner zurück-
gekehrt.”
 Sub starrte ihn mit aufgerisse-
nen Augen an.
“Wie ist das möglich? Was tut ihr ihnen 
an? Steckt ihr sie in eure Gefängnisse? 
Warum?”
“Unsinn. Wir sperren niemanden ein. Sie 
wollen einfach nicht zurück. Vielleicht ist 
es bei uns einfach besser?”
“Und was ist so besonders bei Ihnen? Sie 
verheimlichen etwas vor mir.”
“Es gibt nur eine Methode, sich zu übe-
rzeugen”, sagte Frank und stieß dies Stahl-
tür auf.
Beide Männer wurden von hellem Licht 
geblendet.
Sub schaute in unaussprechlicher Bege-
isterung in die Ferne und sog den wun-
derbaren Anblick in sich auf. Ohne weiter 
zu zögern, überschritt er die Schwelle der 
Stadt und Frank folgte ihm.
Das Tor schloss sich hinter ihnen.
Sub blieb für immer in Tangente 1.

Das Stadttor öffnete sich erst wieder einen 
Monat später und Frank fuhr mit seinem 
schwarzen Wagen zum Bahnhof, um den 
nächsten Gast abzuholen.

W samochodzie pachniało wanilią, Sub 
dobrze znał ten zapach, jego matka uży-
wała podobnych odświeżaczy w ich 
rodowym domu. Mile wspominał tamte 
czasy, był jeszcze małym chłopcem i nie-
wiele pamiętał, jednak każdy obraz, błysk, 
wspomnienie młodych lat było bardzo 
miłym uczuciem. Często zastanawiał się, 
czy oni jeszcze żyją, jak wyglądają i jak 
zareagowaliby na jego widok. Niestety, 
wybitnie uzdolnionych chłopców odbiera-
no ich rodzicom, wysyłano do specjalnych 
placówek, gdzie pobierali odpowiednią, 
specjalnie przygotowaną dla ich doskona-
łego umysłu wiedzę. Byli czymś więcej 
niż tylko zwykłymi ludźmi, dlatego też 
państwo darzyło ich szczególną troską. 
Mieli wyrosnąć na władców świata, mieli 
rządzić i sterować społeczeństwami, mieli 
dokonać tylu wspaniałych rzeczy...
– ... samochodem? – spytał Frank.
– Słucham? 
– Pytałem, czy jechał pan już takim samo-
chodem?
– Tak, pewnie, że tak, zdarzało mi się jeź-
dzić nawet lepszymi. – Sub usilnie starał 
się zburzyć ten błogi spokój, atmosferę 
niezachwianej równowagi, jaką rozsiewał 
wokół siebie jego towarzysz.
– Mieliśmy nadzieję, że mile pana zasko-
czymy, a tu się okazuje, że wy i tak wszyst-
ko wiecie.
“Jacy wy?” pomyślał Sub, ale nie odezwał 
się słowem. Patrzył zagubionym wzro-
kiem w dal, przed siebie, nie myśląc już o 
niczym więcej.
Podróż nie była długa, po blisko czter-
dziestu minutach Frank i Sub dojechali na 
miejsce. Ich oczom ukazał się ogromny, 
betonowy mur odgradzający miasto od 
świata zewnętrznego.
Sub zaskoczony spojrzał na Franka. Żądał 
wyjaśnień.
Frank, jakby takiej właśnie reakcji ocze-
kiwał, uśmiechnął się, spojrzał koledze w 
oczy i powiedział zachowując przy tym 
minę pokerzysty:
– To mur, takie zabezpieczenie przed zbłą-
kanymi turystami. 
– Turystami?
– Taaak, no, wiesz, są jeszcze tacy, co 
wsiadają w auto i jadą w nieznane. Głów-

nie przed takimi musimy się chronić.
Sub był zakłopotany.
– Czy ten mur przypadkiem nie przyciąga 
ludzi? Przecież widać go z daleka, są zdję-
cia satelitarne i w ogóle...
– A pan? Widział pan ten mur z daleka, czy 
zobaczył go dopiero teraz?
– Rzeczywiście, dopiero gdy się zatrzy-
maliśmy – Sub nie wiedział co powiedzieć 
– Dopiero gdy pan zatrzymał samochód, 
dostrzegłem to, ten mur.
– Właśnie, tak samo jest z innymi, widać 
go jedynie z bliska. Urządzenia maskujące 
warte są miliardy, jednak proszę sobie tym 
nie zaprzątać głowy – mówiąc to, Frank 
wyłączył silnik i wyszedł z pojazdu.
Sub został w środku, zastanawiał się nad 
tym wszystkim, nad pieniędzmi włożony-
mi w ten projekt, nad profi tami, nad sen-
sem całego przedsięwzięcia, a najbardziej 
przerażała go świadomość istnienia jeszcze 
kilkudziesięciu takich miejsc rozsianych 
po różnych zakątkach kuli ziemskiej.
Przez pewien czas myślał, że go nabie-
rają, że wszystko to bujda, że jednak nie 
ma żadnych Obcych, a wszystko to było 
kolejnym testem sprawdzającym jego stan 
psychiczny i zdolności intelektualne, w 
końcu był ważnym człowiekiem i państwo 
dbało o jego kondycję umysłową. Testo-
wali go już dziesiątki razy, więc teraz, gdy 
przyjechał na miejsce i ujrzał Franka, sko-
jarzenie nasunęło się samo. Zwykły dwo-
rzec, facet w dziwnym ubraniu, nietypowo 
wyglądający samochód. Miał wrażenie, że 
wszystko to było zaaranżowane specjalnie 
na jego przyjazd, głupia gierka. Jednak ten 
mur... Nie mogli wybudować go specjalnie 
dla niego, nie po to, żeby go sprawdzać, te-
stować. Nie mógł być AŻ tak ważny. Obcy 
chyba istnieli naprawdę.
Ktoś zapukał w szybę samochodu.
– Zostaje pan w samochodzie, czy idzie ze 
mną ujrzeć, co kryje się za murami miasta? 
– spytał zniecierpliwiony Frank.
Sub wysiadł z samochodu i powiedział 
przepraszającym tonem:
– Ach, zamyśliłem się. Wie pan, tyle 
wrażeń na raz, nieczęsto widuje się takie 
rzeczy.
– Tak, tak – odparł Frank w zadumie i ru-
szył w kierunku muru.
Sub udał się za nim.

3. Przy murze.
Mężczyźni stali przy kilkunastometro-
wych, stalowych drzwiach; z bliska wy-
glądały jak ogromne, majestatyczne wrota 
prowadzące do średniowiecznego zamk-
czyska. Z daleka natomiast, z odległości, 
w jakiej zaparkowany został samochód, 
przypominały bardziej furtkę, niewielkie 
i delikatne drzwiczki.
– Pozory mylą – powiedział Frank, jakby 
w odpowiedzi na myśl Suba.
– Mhm. Wchodzimy?
– Czy życzy pan sobie tego? Czy jest pan 
pewien, że chce ujrzeć co znajduje się po 
drugiej stronie? Jeśli rzeczywiście to test 
i nic tam nie ma, to czy nie lepiej byłoby 
nigdy tam nie wchodzić, i nie dowiedzieć 
się, jak było naprawdę i w dalszym ciągu 
żyć marzeniami?
“Ten pajac mnie podpuszcza. Jestem już 
tak blisko, kto odmówiłby wejścia do środ-
ka, no kto?” Sub był coraz bardziej roz-
drażniony, nie wiedział co odpowiedzieć, 
żeby nie wyjść na głupca. W końcu przy-
pomniał sobie o głównym celu tego zada-
nia. Miał przekazać wiadomość zarządcy 
miasta, to z nim miał się tam spotkać.
– Dobre pytanie, jednak, mimo wszystko 
muszę spróbować. Moim zadaniem jest 
wykonywanie poleceń zleconych mi przez 
pewne organy, a takim właśnie poleceniem 
jest dostarczenie tego listu. – wyjął z we-
wnętrznej kieszeni marynarki plastikową 
kopertę – Mam to zrobić osobiście.
– Ach tak? – Frank był zaskoczony.
“Pewnie udaje zdziwienie, z pewnością o 
wszystkim wiedział, przełożeni na pewno 
go uprzedzili. Tak przecież działa sprawna 
organizacja.”
– Wejdziemy tam wreszcie, czy będziemy 
tak stać do zachodu słońca? – tym razem to 
Sub przejął inicjatywę, wykorzystał zasko-
czenie Franka, udawane czy nie, zaskocze-
nie było zaskoczeniem.

kontynuacja na str. 11
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Bettentausch – Julia erzählt

Eine Woche zu Gast 
in einem polnischen 
Studentenwohnheim

Zamiana łóżek - opowiada Julia
Tydzień w polskim 

akademiku

Bettentausch – Irena erzählt
Eine Woche zu Gast 
in einem deutschen 
Studentenwohnheim

“Niemcy, których znam, wydają się bardzo sympatyczni, chociaż czasami są zamknięci 
w sobie, ksenofobiczni. Wcale nie są wrogo nastawieni do Polaków. W przeciwieństwie 
do Polaków, którzy czasami są wrogo nastawieni do Niemców. Chociaż czasami wydaje 
mi się, że się wywyższają.” – „Die Deutschen, die ich kenne, sind sehr sympathisch, aber 
manche sind verschlossen, manchmal fremdenfeindlich. Es ist nicht wahr, dass sie fremden  
feindlich gegen Polen eingestellt sind. Im Gegensatz zu Polen, die manchmal fremdenfeind-
lich gegen die Deutschen eingestellt sind. Manchmal scheint mir, dass sie sich in bestimm-
ten Situationen über andere erheben.“

“Myślałam, że mniej piją, a piją więcej niż Polacy.” – „Ich dachte, sie trinken weniger, und 
sie trinken mehr als Polen.“

“Podoba mi się ich porządek. Są życzliwi powiedzą zawsze ‘Dzień dobry’, uśmiechną się, 
są bardziej kulturalni niż Polacy.” – „Es gefällt mir ihre Ordnung. Sie sind freundlich, sagen 
immer ´Guten Tag´, lächeln sich an, sie benehmen sich besser als Polen.”

“Niemieckie dzieci są bardzo rozpieszczone.” – „Deutsche Kinder sind sehr verwöhnt.”

“Myślę, że jesteśmy w środku Europy: jesteśmy kolebką nowej kultury. Są zgrzyty, są typo-
wi narodowcy, ale nie można generalizować.” – „Ich denke, wir sind in der Mitte Europas: 
wir sind der Ursprung einer neuen Kultur. Es gibt Spannungen, es gibt typische Nationali-
sten, aber man sollte nicht generalisieren.“

“Eine Freundin von mir ist Polin /…/ Polen würden gerne in ein anderes Land ziehen, lieber 
woanders arbeiten, weil es bei ihnen nicht so viele Möglichkeiten gibt wie z.B.: in Frank-
reich oder sogar in Deutschland.“ – „Moja przyjaciółka jest Polką /…/ Polacy chętnie wy-
prowadziliby się do innego kraju, chętniej pracowaliby gdzie indziej, ponieważ u nich nie 
ma tak wielu możliwości jak np. we Francji, czy też nawet w Niemczech.”

“W Polakach denerwuje mnie, że wyrzucają śmieci obok śmietnika, Niemcy bardziej trosz-
czą się o porządek niż my.“ – „An Polen ärgert mich, dass sie den Müll neben den Müllei-
mer werfen. Deutsche kümmern sich mehr um Ordnung, als wir.”

“Die höhere Gesellschaft denkt nicht in Klischees. Es gibt natürlich solche Zeitungen, die 
solche Klischees verbreiten.“ – „Wykształcone społeczeństwo nie myśli przez pryzmat ste-
reotypów. Są oczywiście gazety, które takie stereotypy rozpowszechniają.“

“Meine Großeltern kommen aus Polen. Ich habe gute Erinnerungen aus Polen. Wenn das  
erste Eis gebrochen ist, sind die Polen sehr aufgeschlossen. Manchmal ärgert mich ihre 
Ruhe und Gelassenheit, aber man kann viel von ihnen lernen.“ – „Moi dziadkowie pocho-
dzą z Polski. Mam z Polski miłe wspomnienia. Jeżeli pierwsze lody zostaną przełamane, 
wówczas Polacy stają się bardzo otwarci. Czasami denerwuje mnie ich spokój i opanowa-
nie, ale można się od nich wiele nauczyć.”

“Denerwuje mnie, że Niemcy nie otwierają dziewczynom drzwi, wpychają się przed dziew-
czynami, to jest ohydne.” – „Es ärgert mich, dass die Deutschen den Mädchen die Tür nicht 
aufhalten. Sie drängeln sich sogar vor, das ist abstoßend.“

“Polen sind lockerer als Deutsche. Sie sind spontan und herzlicher.“ – „Polacy są bardziej 
wyluzowani niż Niemcy. Są też spontaniczni i serdeczniejsi.”

“Deutsche und Polen sind historisch geprägt, das ist auch mit der Besatzung der SS-Zeit 
verbunden. Polen meinen über Deutsche, dass sie ordentlich, pünktlich sind. Bei Deut-
schen herrschen über Polen gegensätzliche Meinungen: unordentlich und solche Sachen, 
gleichzeitig auch, dass die polnischen Frauen die schönsten sind.“ – „Niemcy i Polacy są 
napiętnowani wydarzeniami historycznymi, jest to również związane z czasami okupa-
cji. Polacy uważają Niemców za porządnych i punktualnych. Niemcy mają o Polakach 
sprzeczne opinie: nieporządni i tak dalej, równocześnie jednak uważają polskie kobiety za 
najpiękniejsze.“

“U Niemców jest tak: Jeśli widzisz kogoś, kto żyje na wyższej stopie życiowej, jest to dla 
ciebie motywacją, by lepiej żyć. U nas jest inaczej. Mówi się tylko: ‘Szkoda, że ktoś nie jest 
tak biedny jak ja’.” – „Bei Deutschen ist es so: wenn du jemanden siehst, der einen besseren 
Lebensstandard hat, ist das für dich eine Motivation, besser zu leben. Bei uns ist es anders. 
Man sagt nur: `Es ist schade, dass jemand nicht so arm ist wie ich`.“

“Es ist ein Nachteil, an der Grenze zu wohnen. Die Deutschen fürchten sich davor, dass 
polnische Arbeitskräfte Konkurrenz auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind.“ – „Mieszkanie 
na granicy jest wadą. Niemcy obawiają się, że Polacy stanowią dla nich konkurencję na 
niemieckim rynku pracy.”

 „Immer mehr Deutsche sprechen Polnisch.“ – „Coraz więcej Niemców mówi po polsku.“

“Es wundert mich, dass Frankfurter, die an der Grenze wohnen, keine polnischen Wörter 
kennen. Das ärgert mich ein bisschen, weil in Słubice die Leute versuchen, Deutsch zu 
lernen.“ – „Dziwi mnie, że Frankfurtczycy, którzy mieszkają na granicy, nie znają polskich 
słów. To trochę denerwujące, gdyż ludzie w Słubicach próbują uczyć się niemieckiego.“

“Kiedy przechodzisz przez pasy, niezależnie od tego, czy masz pierwszeństwo, czy nie, 
Polacy się nie zatrzymają, Niemcy przystaną.” – „Wenn du die Straße überqueren willst, 
fahren die Polen, ohne zu schauen, ob du Vorrang hast oder nicht. Deutsche halten an.”

“Niemcy z Zachodu są bardziej życzliwi.” – „Die Westdeutschen sind freundlicher.”

“Polacy nie kradną, to nie jest prawda.” – „Die Polen klauen nicht, das ist nicht wahr.”

Autorki projektu/Autorinnen: Agnieszka Król, Katarzyna Pietruszak, Katarzyna Jasiak

Ja, es war eine neue Erfahrung für mich.
Ich studiere seit Oktober 2003 an der 
Viadrina. Früher habe ich viel Interessan-
tes über die Uni gehört – vor allem aber, 
dass hier Studenten aus verschiedenen 
Ländern zusammen studieren. Ich habe 
mir sofort vorgestellt, dass sie auch zusam-
men wohnen und dadurch die blöden Vor-             
urteile abbauen. Genau das war für mich 
das Spannendste. Als ich nach Słub kam, 
war ich schrecklich überrascht, dass alle 
meine MitbewohnerInnen im Studenten-
wohnheim aus Polen kamen. Damit hatte 
ich nicht gerechnet. Vielen polnischen Stu-
denten fällt das auch auf, dass sie, obwohl 
sie in Deutschland studieren, ihr wirkliches 
Leben in Polen führen. Viele klagen auch 
darüber, dass sie keine Kontakte zu Deut-
schen haben. Die Sprache lernen sie des-
halb nur passiv. Aus diesen Erfahrungen 
entstand die Idee des Bettentausches – man 
konnte nun für eine Woche sein Zimmer 
mit einem Studenten von der anderen 
Oderseite tauschen! Meine Tauschpartne-
rin lernte ich beim Infoabend kennen. Wir 
haben das Wichtigste besprochen, unseren 
Treffpunkt bestimmt, die Telefonnummern 
ausgetauscht, und es ging los...

Umzug
Mir fi el es unheimlich schwer, den Schlüs-
sel abzugeben und in eine neue, fremde 
Wohnung einzuziehen. Diese paar Mi-
nuten mit Sack und Pack an der Brücke 
waren komisch, als ob wir auf einer Reise 
ins Unbekannte wären. Natürlich hatte ich 
Angst. Ich wusste nicht, was auf mich war-
ten würde.
Die neue Wohnung war mir so fremd. 
Zuerst konnte ich mein Zimmer nicht 
fi nden. Ich wusste nicht mehr, welches es 
sein sollte! Ganz spontan habe ich eine der 

Türen aufgemacht. Da wohnte leider schon 
jemand anderes... das Mädchen telefonier-
te gerade. Ich habe sie so erschrocken. Es 
war mir schrecklich peinlich! Was würde 
sie jetzt von mir denken?
Mit Ina – meiner neuen Mitbewohnerin, 
die ich dann schließlich doch noch gefun-
den habe – habe ich mich dann oft und lan-
ge unterhalten. Wir konnten stundenlang 
reden. Meistens haben wir deutsch-polni-
sche Themen in Angriff genommen. Das 
zeigte mir, dass viele Studenten der Viadri-
na an solchen Themen Interesse haben, an 
der Uni gibt es aber keine Zeit für solche 
privaten Gespräche, die man aber sowieso 
am liebsten zu Hause bei einer Tasse Tee 
führt. Erst wenn man zusammen wohnt, 
kann man viel klären. 
Das deutsche Studentenwohnheim hat 
mir sehr gefallen. Computer, Internetan-
schluss, Ruhe, Ordnung, saubere Wände, 
nur ein paar Minuten zur Uni, gemütliche 
Wohnung...das alles fehlt mir in Słub. Auß-
erdem ist es in dem deutschen Wohnheim 
sehr individuell. Oft dachte ich, dass ich 
ganz alleine bin, dass die Wohnung leer ist. 
Es fi el mir auf, dass es dort üblich ist, die 
Tür halb offen zu lassen. Das hat mir sehr 
gefallen. Ich konnte zu jedem kommen, 
ohne zu befürchten, dass ich störe. Das ist 
anders bei uns. Jeder schließt seine Tür zu. 
Einmal hat eine der Mitbewohnerinnen 
einen Nachtisch gemacht und uns alle 
eingeladen. Das fand ich sehr nett. Nach 
ein paar Tagen fühlte ich mich nicht mehr 
so fremd da, es war eigentlich so gut wie 
zu Hause.
Die Idee des Bettentausches und die Erfah-
rungen fi nde ich sehr gut. Ich will auch im 
nächsten Semester mit meinen Freunden 
aus Furt privat das Bett tauschen. 

Irena Szmajdzińska

Eine Woche in Słub zu wohnen (vom 13.6. 
bis 18.6.2004) bedeutete für mich eine 
Erfahrung. Wie wohnt es sich in einem 
polnischen Studentenheim? Die ganze 
Zeit Polnisch sprechen und hören, einen 
Vorgeschmack für ein Auslandssemester in 
Polen bekommen...
Meine fünf Mitbewohnerinnen nahmen 
mich im Studentenheim Piłsudskiego 
freundlich als eine von ihnen auf und spra-
chen dementsprechend hauptsächlich auf 
Polnisch mit mir. Was nicht gerade bedeu-
tet, dass ich alles verstanden habe.

Ich lernte mein Einzelzimmer 
schätzen

Ein bemerkenswerter Aspekt des Tausches 
war das Zimmer, das ich mit Ania teilte 
und in dem es keinen Computer gab. Das 

hatte einerseits zur Folge, dass ich mehr für 
das Studium las und andererseits, dass ich, 
obwohl Ania selten da war, mein eigenes 
Einzelzimmer im Studentenheim August-
Bebel-Straße - mit Computer - mehr schät-
zen lernte.
Im Supermarkt entdeckte ich neue Leben-
smittel und fi eberte mit meiner Gast-WG 
bei der Fußball-EM. Wir luden uns gegen-
seitig zu Süßigkeiten ein und ich fand für 
mich heraus, dass man mit dem Fahrrad 
von der ulica Piłsudskiego aus viel schnel-
ler als vom Westkreuz zur Uni kommt.
Rückblickend meine ich, dass der Betten-
tausch wertvoll für mich war. Ich habe net-
te Menschen kennengelernt, die ich sonst 
wahrscheinlich nie getroffen hätte und Słub 
ist mir jetzt weniger fremd, auch wenn ich 
schon vorher etliche Male dort war. 

Julia Gerstenberg

Tygodniowy pobyt w Słubicach (od 13.6 
do 18.6.2004) był dla mnie znaczącym 
przeżyciem. Jak mieszka się w polskim 
akademiku? Jak to jest cały czas słyszeć 
język polski i mówić w nim, poczuć przed-
smak semestru zagranicznego w Polsce... 
Pięć współlokatorek mieszkających w 
domu studenckim przyjęło mnie bardzo 
serdecznie i traktowało jak swoją. Rozma-
wiały ze mną tylko po polsku. Nie oznacza 
to, że rozumiałam wszystko, co mówiły. 

Doceniłam mój własny pokój
Godnym uwagi aspektem naszej zamiany 
jest to, że w pokoju, który dzieliłam z Anią, 
nie było komputera. Z jednej strony spo-
wodowało to, że czytałam więcej tekstów 
związanych z kierunkiem moich studiów, a 

z drugiej, pomimo, że Ania rzadko bywała 
w segmencie, zaczęłam doceniać mój wła-
sny, jednoosobowy pokój (z komputerem) 
przy ulicy August-Bebel w Furcie.
W supermarkecie odkryłam nowe artykuły 
spożywcze; wspólnie z goszczącą mnie 
współlokatorką oglądałyśmy Mistrzostwa 
Świata w piłce nożnej. Kusiłyśmy się wza-
jemnie słodyczami. Odkryłam, że z Piłsud-
skiego na Uniwersytet można dojechać 
szybciej rowerem niż z Westkreuz. 
Spoglądając z dystansu, twierdzę, że za-
miana łóżek była dla mnie cennym do-
świadczeniem. Poznałam miłych ludzi, 
których pewnie nigdy bym nie spotkała, a 
Słub jest mi mniej obcy, pomimo że byłam 
tam już wcześniej kilka razy.

Julia Gerstenberg



11www.slubfurt.net PROFIL 

Was sagen die Sterne? 

Horoskop für 
Słubfurter Bürger

Von Ania Mistyczna und Katarzyna Astra 

Krebs 22.6.-22.7.
Zwicken Sie doch nicht gleich jeden, der Ihr Ter-
ritorium betritt. Am Oderstrand lässt es sich doch 
ganz harmonisch Seite an Seit sitzen! Dabei kann 
so mancher Kontakt geknüpft werden.

Löwe 23.7.-23.8.
Ein Friseurbesuch könnte Ihrer Mähne nicht scha-
den. Testen Sie doch mal die Künste der Coiffeure 
auf der anderen Oderseite.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Sind Sie wirklich die Unschuld in Person? An 
Konflikten sind meistens beide Seiten schuld...

Waage 24.9.-23.10.
Zugenommen? Vielleicht ist die Küche im Na-
chbarland besser für eine Diät geeignet...

Skorpion 24.10.-22.11.
Erst nachdenken, dann zubeißen. Trainieren Sie 
ihr Reaktionsvermögen durch Zivilcourage.

Schütze 23.11.-21.12.
Wenn Sie schon jemanden ins Herz treffen wollen, 
dann bitte nur mit Amors Pfeil. Schaffen Sie es, 
bis über den Fluss zu schießen?

Steinbock 22.12.-20.1.
In einer jungen Stadt wie Słubfurt gibt es immer 
noch reizvolle Ämter zu besetzen. Sie haben in der 
nächsten Zeit die Chance, auf der Karriereleiter 
ganz nach oben zu klettern.

Wassermann 21.1.-19.2.
Ob im Wasser oder auf dem Festland: wer gegen 
den Strom schwimmt, baut Muskeln und Selbst-
bewusstsein auf. Trainieren Sie - in der Oder wie 
im Alltag.

Fische 20.2.-20.3.
Die Evolution begann damit, dass Fische den 
Schritt aus dem Wasser aufs Land gewagt haben. 
Betreten Sie Neuland- im Privatleben wie auch in 
Słubfurt. Weiterentwicklung garantiert!

Widder 21.3.-20.4.
Selbst der größte Dickschädel muss sich manch-
mal mit innovativen Ideen auseinandersetzen. Und 
als Słubfurter/in kommen Sie um genau diese Art 
von Ideen nicht herum!

Stier 21.4.-20.5.
Rot kann die Farbe der Wut sein, zum Beispiel 
wenn Sie keine/n geeignete/n Lebenspartner/in 
finden. Schauen Sie sich in Słubfurt um! Hier gibt 
es die schönsten Frauen und die stärksten Män-
ner! Verwandeln Ihr Rot in die Farbe der Liebe!

Zwillinge 21.5.-21.6.
Glauben Sie wirklich, dass Äußerlichkeiten ver-
binden? Versuchen Sie, die Seele Ihres Gege-
nübers zu ergründen, denn Seelenverwandtschaft 
hat einen viel höheren Wert...

Co mówią gwiazdy? 

Horoskop dla 
Słubfurczyków

Von Katarzyna Astra i Anna Mistyczna

Rak 22.6.-22.7.
Plaża odrzańska jest dla wszystkich. Nie szczyp 
tych, którzy wchodzą na twój teren. Harmonijne 
leżenie obok kogoś ma dobry wpływ na kontakty 
społeczne.

Lew 23.7.-23.8.
Twoja grzywa potrzebuje wizyty u fryzjera. Najle-
piej po drugiej stronie Odry!

Panna 24.8.-23.9.
Nie zachowuj się zawsze, jakbyś był niewinny. 
Winę za spór ponoszą zawsze obie strony.

Waga 24.9.-23.10.
Przybrałeś ostatnio na wadze? Być może kuchnia 
kraju sąsiedniego lepiej nadaje się do przeprowa-
dzenia diety.

Skorpion 24.10.-22.11.
Zastanów się, zanim zaatakujesz. Szybkość reakcji 
możesz ćwiczyć reagując na cierpienie innych.

Strzelec 23.11.-21.12.
Jeżeli już chcesz w kogoś strzelić z łuku, spróbuj 
strzałą Amora. Dasz radę strzelić przez Odrę?

Koziorożec 22.12.-20.1.
Nie trać gruntu pod nogami i nie wspinaj się za 
wysoko. Potrafisz wprawdzie zajść wysoko, ale 
poprzestań na Wieży Odrzańskiej (Oderturm). Z 
najwyższego piętra możesz podziwiać zarówno 
Słub jak i Furt.

Ryby 20.2.-20.3.
Ewolucja rozpoczęła się od wyjścia ryb z wody. 
Odwiedź nową Ziemię Słubfurcką. Nie zapomnij 
tylko przy tym głęboko oddychać.

Wodnik 21.1.-19.2.
Pływanie pod prąd zarówno na lądzie jak i w wo-
dzie poprawia kondycję i pewność siebie. Ćwicz 
w Odrze!

Baran 21.3.-20.4.
Nawet największy uparciuch musi otworzyć się 
na nowe pomysły. Jako obywatel Słubfurtu nie 
możesz ich nie dostrzec!

Byk 21.4.-20.5.
Czerwień może stać się barwą wściekłości, jeżeli 
nie możesz znaleźć odpowiedniego partnera. Ro-
zejrzyj się w Słubfurcie! Tu mieszkają najpiękniej-
sze kobiety i najsilniejsi mężczyźni. Zamień swoją 
czerwień w miłość!

Bliźnięta 21.5.-21.6.
Myślisz, że zewnętrzne podobieństwa naprawdę 
łączą? Spróbuj poznać duszę tych, których spo-
tykasz na swojej drodze. Duchowe braterstwo ma 
zupełnie inny wydźwięk.

Wymiana łóżek -      
Irena opowiada

Tydzień w 
niemieckim 
akademiku

Było to dla mnie nowe do-
świadczenie. Od października 
2003 studiuję na Viadrinie. 
Wcześniej słyszałam dużo 
ciekawych rzeczy o uniwer-
sytecie - przede wszystkim, że 
studiują tu młodzi ludzie z 
różnych państw. 
Natychmiast wyobraziłam sobie, że 
oni także razem mieszkają i przez to 
przeciwstawiają się głupim stereoty-
pom. Dokładnie to było dla mnie naj-
ciekawsze. Jak przyjechałam do Słubu, 
przeżyłam głębokie rozczarowanie 
ponieważ wszyscy moi współlokato-
rzy w akademiku pochodzili z Polski. 
Z tym się nie liczyłam. Wiele polskich 
studentów zauważa, że chociaż studiują 
w Niemczech, tak naprawdę żyją w Pol-
sce. Wielu skarży się na to, że nie mają 
żadnego kontaktu z Niemcami. Dlatego 
języka uczą się tylko pasywnie. Takie 
doświadczenie były podstawą pomysłu 
wymiany łóżek - powstała możliwość 
zamiany łóżka ze studentem z drugiej 
strony Odry na tydzień! Moją łóżkową 
zmienniczkę poznałam podczas wie-
czoru informacyjnego. Omówiłyśmy 
najważniejsze ustaliłyśmy punkt spotka-
niam wymieniłyśmy numery telefonów i 
rozpoczęło się...

Przeprowadzka
Bardzo ciężko było mi się rozstać ze 
swoim kluczem i wprowadzić się do 
nowego, obcego mieszkania. Te kilka 
minut z plecakiem i workiem na moście 
było dziwne, jakbyśmy wybierali się w 
podróż w nieznane. Oczywiście bałam 
się. Nie wiedziałam będzie mnie czekać. 
Nowe mieszkanie było dla mnie obce. 
Najpierw nie mogłam znaleźć swojego 
pokoju. Zapomniałam, które to drzwi 
miały być. Spontanicznie otworzyłam 
przypadkowe drzwi, jednak tam nieste-
ty mieszkał ktoś inny... dziewczyana ta 
właśnie rozmawiała przez telefon. Bar-
dzo ją wystraszyłam. Było mi strasznie 
wstyd! Co ona sobie o mnie pomyśli?
Z Iną - moją nową współlokatorką, którą 
w końcu udało mi się znaleźć, rozma-
wiałam bardzo długo i często. Mogły-
śmy rozmawiać godzinami. Najczęściej 
rozmawiałyśmy na tematy polsko-nie-
mieckie. To pokazało mi, że wielu stu-
dentów Viadriny jest zainteresowanych 
takimi tematami, jednak nie mają czasu 
na prowadzenie takich rozmów, które 
tak czy tak, najchętniej prowadzi się w 
domu przy fi liżance herbaty. Dopiero 
gdy pomieszka się razem, można wiele 
wyjaśnić.
Niemiecki akademik bardzo mi się po-
dobał. Komputer, dostęp do internetu, 
spokój, porządek, czyste ściany, tylko 
kilka minut na uniwerek, przytulne 
mieszkanie... tego wszystkiego brakuje 
mi w Słubie. Ponadto ludzie w akade-
miku prowadzą bardzo indywidualne 
życie. Często myślałam, że jestem sama, 
że mieszkanie jest puste. Zauważyłam, 
że niedomknięte drzwi są częstym zja-
wiskiem, Bardzo mi się to spodobało. 
Mogłam przechodzić do każdego bez 
obawy, że będę przeszkadzać. U nas jest 
inaczej, każdy zamyka swoje drzwi.
Pewnego razu jedna ze współlokato-
rek przygotowała deser i zaprosiła nas 
wszystkich. Uważam to za bardzo miłe. 
Po kilku dniach już nie czułam się tak 
obco, właściwie, to było prawie jak w 
domu.
Pomysł zamiany łóżek i doświadczenie z 
tym związane uważam za bardzo dobre. 
W przyszłym roku, również chciałabym 
zamienić się łóżkami z przyjaciółmi z 
Furtu.

Irena Szmajdzińska

Ein fröhliches Fest zur               
Einweihung der Stadtmauer
Der 2. Juli 2004 ist zum Tag der symbolischen Vereinigung aller Słubfurter geworden. 
Durch eine feierliche Enthüllung der Słubfurter Stadtmauer sind die Statdtteile Słub und 
Furt zu einem Ganzen verbunden worden.
Der symbolische, zwanzig Meter lange Abschnitt der Stadtmauer befi ndet sich auf dem 
Platz der Helden im Stadtteil Słub, wo aller Feierlichkeiten anlässlich der Einweihung 
stattfanden. Stadtarchitekt Michael Kurzwelly enthüllte sein Werk. Dieser Moment war 
das Signal zum Beginn eines großen Festes. Die Słubfurter, die auf dem Platz der Helden 
erschienen, tanzten bei Goralenmusik, die von einer munteren Kapelle aus Nowy Targ 
gespielt wurde. An einem Informationspunkt konnte jeder das Projekt näher kennenler-
nen, sich einen Film über Słubfurt anschauen oder original Słubfurter Souvenirs erstehen. 
Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt – die Feiernden ließen sich altpolnisches 
Brot mit Schmalz, Gurken, Würstchen und Bier schmecken. Bis in den späten Abend hör-
te man noch an der Oder die Echos des wunderbaren Festes.

Agnieszka Król, Piort Wołoszyn

Poświęcenie muru miejskiego
2 lipca 2004 to dzień symbolicznego zjednoczenia wszyst-
kich Słubfurtczyków. Uroczystym odsłonięciem słubfurc-
kiego muru miejskiego zostały połączone w jedną całość 
dzielnice Słub i Furt. 
Symboliczny, 20 metrowy odcinek muru miejskiego, znajduje się na Placu Bohaterów w 
Słubie, dlatego też tam odbyła się cała uroczystość. Odsłonięcia dokonał autor projektu, 
słubfurcki artysta Michael Kurzwelly. Moment ten był sygnałem do rozpoczęcia wiel-
kiego świętowania. Słubfurtczycy, którzy przybyli na Plac Bohaterów mogli potańczyć 
przy muzyce góralskiej wykonywanej przez kapelę z Nowego Targu. W punkcie infor-
macyjnym prowadzonym przez studentów Słubfurckiego Uniwersytetu Viadrina każdy 
mógł się zapoznać z ideą projektu, obejrzeć fi lm o Słubfurcie a także nabyć gadżety z nim 
związane. Pomyślano także o głodnych i spragnionych – w punkcie gastronomicznym 
największym powodzeniem cieszył się staropolski chleb ze smalcem i ogórkami oraz 
kiełbaski. Wśród napojów furorę robiło zielone piwo. Do późnego wieczoru z Placu Bo-
haterów niosły się wzdłuż Odry odgłosy wspaniałej zabawy.

Agnieszka Król
Piotr Wołoszyn 

Styczna Kontynuacja ze str. 7
Frank wbił wzrok w Suba i powiedział:
– W takim razie to ja jestem odbiorcą tego 
listu, doręczysz mi go tu, przy tych właśnie 
drzwiach.
– Co? To niemożliwe, pan nie może być 
zarządcą. Jaki zarządca osobiście odbierał-
by gości z dworca. Każdy człowiek wyko-
rzystałby w tym celu odpowiednich ludzi, 
w ostateczności posłałby taksówkę.
– Ale ja nie jestem człowiekiem. Jestem 
mieszkańcem Stycznej, urodziłem się po 
drugiej stronie. – wskazał na kopertę, którą 
Sub ściskał w dłoni – Proszę przeczytać 
kto jest adresatem.
– Frank. Styczna 1. – wybąkał Sub – Ależ 
to jest bez sensu, to nie trzyma się kupy. 
To jest...
– Jakie? Śmieszne? Głupie? Naiwne? 
Może. Proszę oddać mi kopertę.
Sub jeszcze przez moment się wahał, w 
końcu jednak oddał list Frankowi. Ten 
natomiast zerwał pieczęć, wyciągnął ze 
środka niewielką kartkę papieru i zaczął 
czytać. 
Gdy skończył, złożył starannie list, włożył 
z powrotem do koperty i ukrył w kieszeni 
płaszcza.
– Taaaak. – powiedział w zadumie. – Czy 
wie pan, ile osób w ciągu roku odwiedza 
nasze miasto?
– Około dwunastu.
– Zgadł pan, przysyłają nam średnio jedną 
osobę miesięcznie.

– I cóż w tym dziwnego? Muszą ściśle 
kontrolować ten projekt. Ja również będę 
musiał napisać im obszerny raport.
Frank uśmiechnął się.
– Nie słyszał pan jeszcze najlepszego. Nikt 
jeszcze nie opuścił Stycznej. Dlatego, w 
regularnych odstępach czasowych, przy-
syłają nam ludzi. Sami boją się przyjechać. 
Przysyłają nam wybitne jednostki, takie 
jak pan. Nikt jeszcze nie wrócił. 
Sub wybałuszył oczy.
– Jak to? Co im robicie? Zamykacie w wię-
zieniach? Dlaczego?
– Bzdura. Nikogo nie zamykamy. Oni 
wcale nie chcą wracać. Może u nas jest 
dużo lepiej?
– A cóż wy takiego możecie mieć? Co pan 
przede mną ukrywa?
– Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym 
przekonać – powiedział Frank i pchnął 
stalowe wrota.
Obu mężczyzn zalała jasna poświata.
Sub patrzył z zachwytem w dal, całym 
sobą chłonął wspaniałe widoki.
Nie zastanawiając się dłużej, przekroczył 
progi miasta, a Frank podążył w jego 
ślady.
Wrota zamknęły się.
Sub nigdy nie opuścił Stycznej 1.
Wrota miasta zostały ponownie otwarte 
dopiero miesiąc później, to Frank jechał 
swoim czarnym autem odebrać kolejną 
osobę z dworca.

Arek Bocheński

Heute im Angebot: Słubfurter Spezialitäten
Wortsuppe à la carte: Für 2 Portionen; Zubereitungszeit: ca. 20 min; Ca. 128 kcal / 539 
KJ; Genusszeit: ∞

Zutaten: 1 Schere, Karton mit gleichmäßiger Oberfl äche. Nicht schummeln!!!, Kle-
ber, 1 Priese Geduld, 3 Esslöffel Hoffnung auf Sieg, 1 Flasche Słubfurter Wein

So wird’s gemacht:
Hände reiben. 1 Priese Geduld durch die Nase ziehen. Pappe zurechtlegen. Kleister darauf 
verteilen. Innenblatt der Zeitung aufkleben. So zerteilen, dass 40 Quadrate entstehen. Als 
Hilfe kann man sich an den vorgedruckten Rändern orientieren. 
Gut umrühren, bis alle Bildseiten nach unten gedreht sind. Einen Gast einladen, 3 Esslöf-
fel Hoffnung schlucken und abwechselnd versuchen, jeweils 2 Quadrate umzuwenden. 
Worte und Bilder mit den Augen verschlingen, eventuell leise vor sich hinmurmeln. Sind 
sie einigermaßen identisch, dürfen sie verdaut werden. Gibt es keine Übereinstimmung, 
müssen sie wieder umgedreht werden. Jetzt darf der/die FreundIn probieren. In der Zeit 
den Geschmack des Gesehenen auf der Zunge behalten. Abgleiten ins Gehirn ist erlaubt, 
dann aber wegen möglicher Fluchtversuche der fremden Worte bitte Ohrstöpsel benutzen. 
Hat der/die andere Glück gehabt, verringert sich die Herausforderung des Worte-Behal-
tens, wenn nicht, dann nicht. Du bist dran!!!!
Das Mahl dauert so lange, bis einer ganz oder beide halb satt sind.
Hinterher zur Versöhnung Słubfurter Wein trinken.
Guten Appetit!

 © Uta Blechschmidt
Siehe Seiten 8 und 9
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Die Gleichstellung der Weihnachtsfrau und des Weihnachtsmannes

The same procedure as every year
Eine Ausstellung im Słubfurter Informationszentrum ab dem 01. Januar 2005. Man kennt 
nur den Weihnachtsmann. Wie wäre es aber mit einer Weihnachtsfrau? Oder ist sie schon 
längst da und wird lediglich verschwiegen, vielleicht sogar verdrängt, um den Weihnacht-
smann nicht zu gefährden?

Równouprawnienie Mikołajki i Mikołaja

The same procedure as 
every year
Wystawa Dariusza Suessa 
od 1 stycznia 2005 w Słub-
furckim Centrum Informa-
cyjnym. Powszechnie znany 
jest święty Mikołaj. A gdyby 
tak święta Mikołajka? Może 
ona już istnieje, jest jedynie 
dyskryminowana- odsuwana 
w cień, aby nie przeszkadzać 
Mikołajowi?
“Politycznie poprawni eurokraci nakazu-
ją, aby święty Mikołaj był kobietą!” Ten 
rzekomo nowy przepis pochodzi z notatki 
prasowej jednego z brytyjskich koncernów 
handlowych i ostatecznie okazał się być 
chwytem reklamowym. 
Jak właściwie wygląda równouprawnienie 
Mikołajki z Mikołajem? Czy może się 
ono przyczynić do obalenia kulturowych 
uprzedzeń, a może pozostanie tylko jed-
nym z euromitów, wymyślonych w celach 
komercyjnych? 
Berliński artysta Roland Schefferski, wraz 
z zaproszonymi gośćmi, za pomocą swo-
jej akcji spróbuje rozwiązać ten dylemat. 
„The same procedure as every year...“-tak 
nazywa się ich wspólna wystawa polskich 
i niemieckich artystów.
Co roku w Boże Narodzenie ludzie szuka-
ją bliskości i bezpieczeństwa. Zamiast tego 
znajdują tylko dystans, zimno, szaleństwo 
zakupów – i świętego Mikołaja! I jak się 
tu można czuć bezpiecznie? Czy Mikołaj 
– symbol naszych marzeń i pragnień, jest 
zdolny do uczuć, wrażliwości albo namięt-
ności? A może jest tylko zimnym klocem, 
który bije swoją Mikołajkę? Ma on w ogó-
le coś do ukrycia?

Równouprawnienie Mikołajki i 
Mikołaja jest odpowiedzią na te 
pytania, wyzwoleniem od iluzji:

Ten rzekomo bezpłciowy „brodacz na rau-
szu” zrzuca maskę. Przedstawiony za po-
mocą obiektów i rysunków w „Pamiętniku 
Mikołaja Helmutha Falka” jest palącym 
jointy pijakiem. Dowcipne utwory Falka 
ukazują święta w innym, niż w dotychczas 
przedstawianym, świetle.
Harmonią bożonarodzeniową przypomina 
erotykę i seksualnością – często otrzymu-
jemy tylko pięknie zapakowany, kiczo-
waty idealny obraz, który – jak wiadomo 
– nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. 
W sprawach seksu to odchylenie jest jed-
nak wyraźnie widoczne.
W jakim stopniu zamiast rzeczywistości 
jest nam przekazywana stylizowana na 
show erotyka?
Stylizowana na show erotyka - chodliwe 
produkty przemysłu pornografi cznego 
poprzez manipulację stereotypami. fał-
szują rzeczywistość seksualną, Ten sposób 
niewiele różni się od działania przemysłu 
świątecznego. Cały czas jesteśmy konfron-
towani ze schematami, przez co powstaje 
zrytualizowany język obrazów. Czy można 
temu przeciwdziałać? Czy stereotyp może 
zostać obalony, jako zupełnie nieadekwat-
ny? W swoich pracach Jan Poppenhagen, 
Roland Schefferski i Urban Art próbuje 
odpowiedzieć na pytanie, w jakim stop-
niu rzeczywistość jest tuszowana przez 
przekazywaną nam na show stylizowaną 
erotykę? Czy obalenie formy konsump-
cji erotycznej jest jeszcze możliwe? Czy 
przedstawienie za pomocą pojedynczych 
piksel erotycznych motywów w pracach 
Urbana Arta może dać taką możliwość?
W prezentacji poppenhagenowskiej 
pt.“Dziewczyna, chłopcy i biała sofa” 
jest ukazany tylko fragment „manipulo-
wanego” obrazu.. Ta instalacja bez cięcia, 
dźwięku i ruchu kamery jest neutralnym 
zapisem, dlatego też przedstawiony jest 
tylko drugi plan.- element marginalny, któ-
ry normalnie jest wycinany. Akcja nie ma 
tu znaczenia.
W swoich. „Cięciach”, zgodnie z tradycją 
dyskusji na temat obrazu Schefferski wy-
kształca w obserwatorze konkretny image. 

Opracowane przez niego strony z czaso-
pism pochodzą z tak zwanych „magazy-
nów dla mężczyzn”. Te wyeksponowane, 
erotyczne lub pornografi czne treści mogą 
jednocześnie inspirować do powstania 
własnych fantazyjnych obrazów, nie zwią-
zanych z tematyką erotyczną.

To nie jest już Supermann, tylko 
supermenka, która codziennie 
dokonuje heroicznych czynów.

Co to ma wspólnego z naszymi wspól-
niczkami, kobietami? Czy mają one jesz-
cze w ogóle szanse, utrzymać się w tym 
sztucznym świecie? Także w Polsce pa-
nuje przekonanie, że nowoczesne kobiety 
są albo zadziornymi feministkami lub też 
szukającymi zaspokojenia karierowicz-
kami. Innymi fenomenami tego typu są 
kobiety biznesu, „Barbie” oraz polskie 
supermenki. Podobny fenomen przedsta-
wia Ela Jabłońska w swoich fotografi ach 
„Gry Domowe”. Nie jest jednak Super-
mann, tylko supermenka, która codzien-
nie dokonuje heroicznych czynów takich 
jak gotowanie, zmywanie, pranie. Oprócz 
swojej pracy zawodowej opiekuje się ona 
również domem, wychowuje dzieci, musi 
być też mamą, żoną, kucharką, sprzątacz-
ką, kochanką, przyjaciółką i gospodynią 
domową, do tego zawsze atrakcyjną.

Żadnych estetyzujących aktów
Również Szymon Brodziak zajmuje się 
pozycją i rolą kobiety w społeczeństwie. 
W swoich fotografi ach stara się walczyć 
ze sposobem przedstawiania kobiet. W 
swoich inscenizacjach operuje kliszami, 
nie ukazują one jednak żadnych aktów 
estetyzujących. Jest to rodzaj balansu po-
między dobrym smakiem a powszechnym 
nawykiem..

Czy mężczyzna z Zachodu szuka 
jeszcze idealnej kobiety?

W ostatnich latach przybyło wielu męż-
czyzn do Polski w poszukiwaniu idealnej 
partnerki życia – żony, często „poślubionej 
pomocy domowej”. Coraz więcej kobiet 
jest dzisiaj niezależnych. Mimo to są 
jeszcze kobiety, pochodzące z biednych 
środowisk, dla których taki mężczyzna jest 
wybawieniem z ich biedy. Czy mężczyzna 
z Zachodu szuka jeszcze idealnej kobiety? 
– pięknej, oddanej, wiernej, pracowitej i 
religijnej? Czy młode Polki spełniają tę 
iluzję? Czy są lub będą one dobrymi żo-
nami? Właśnie takie pytania zadaje Anna 
Kranz w swojej multimedialnej instalacji 
„Polska żona”
„W trakcie, przed i po” - tak nazwał swoją 
video – fotografi czną instalację Michael 
Kurzwelly. Nie jest to jednak żaden akt 
seksualny. Michael Kurzwelly. przedsta-
wia fi lm o nudzie, ze zdjęciami idylli ro-
dzinnej. Te same, ciągle powtarzające się 
obrazy z podróży pociągiem kontrastują ze 
statycznymi zdjęciami w dużym formacie 
odzwierciedlającymi typową, świąteczną 
monotonię. 
Pierwszy ciąg obrazów w historii fotografi i 
był wynikiem zakładu. Jeden z jego uczest-
ników nie chciał uwierzyć, że galopujący 
koń w pewnym momencie odrywa od 
ziemi wszystkie cztery kopyta. Później-
sze prace słynnego angielskiego fotogra-
fa Edwarda Muybridge przyczyniły się 
do powstania kinematografu. Dwa ciągi 
obrazów Muybridge służą Waldemarowi 
Kremserowi jako wzór dwóch pętli fi lmo-
wych „Laleczki”. Nie da się jednoznacznie 
stwierdzić, czy naga kobieta w jednym, 
czy nagi mężczyzna w drugim niekończą-
cym się fi lmie wstają czy się kładą. W ten 
sposób Kremser porównuje prosty ruch ze 
społecznym tabu. 
Wystawa ta ukazując erotyczne oraz sek-
sualne aspekty życia społecznego nie jest 
„tradycjonalnych” przedstawieniem tego 
tematu. Jest ona wezwaniem do działania, 
próbuje formalnie i pod względem treści 
nowatorsko polemizować z klasycznymi 
tematami tabu oraz przedstawiać je z nieco 
innej perspektywy.

Dariusz Suess

“Die politisch korrekten Eurokraten schrei-
ben vor, dass der Weihnachtsmann eine 
Frau sein muss!“ Diese angeblich neue 
Vorschrift stammt aus einer Pressemittei-
lung eines britischen Kaufhauskonzerns 
und entpuppte sich letztendlich als ein 
Marketingtrick. 
Wie aber ist es nun um die Gleichstellung 
von Weihnachtsfrau und – mann bestellt? 
Kann sie dazu beitragen, kulturelle Vorur-
teile abzubauen oder bleibt sie einer dieser 
Euro-Mythen, erfunden zum schnöden 
wirtschaftlichen Nutzen?
Der Berliner Künstler Roland Schefferski 
versucht zusammen mit einer Handvoll 
Gleichgesinnter, die er zur Zusammenar-
beit eingeladen hat, dieses Dilemma mit 
kreativen Beiträgen zu erörtern. „The same 
procedure as every year...“ heißt ihre ge-
meinsame Ausstellung.
Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit su-
chen Menschen Nähe und Geborgenheit. 
Und fi nden oft nur Distanz, Kälte, Kon-
sumwahn – und den Weihnachtsmann! 
Und wo fühlt der sich geborgen? Ist der 
Weihnachtsmann, diese Symbolfi gur unse-
rer Wünsche und Sehnsüchte, selbst über-
haupt fähig zu Gefühlen, Sinnlichkeit und 
Leidenschaft? Oder ist er ein emotionslo-
ser Klotz? Schlägt er am Ende sogar seine 
Weihnachtsfrau? Hat er überhaupt jeman-
den - oder hat er etwas zu verbergen? 

Die Gleichstellung der 
Weihnachtsfrau und des 

Weihnachtsmannes bedeutet die 
Antwort auf diese Fragen, die 
Befreiung von einer Illusion:

Der vermeintlich geschlechtslose Rau-
schebart lässt die Maske fallen. In As-
semblagen, Objekten und Bildern aus 
dem Tagebuch vom Weihnachtsmann von 
Helmuth Falk ist er sogar ein Joints rau-
chender Säufer. Falks witzige Werke las-
sen Weihnachten in einem nie gesehenen 
Licht erscheinen.
Mit der beschaulichen Weihnachtshar-
monie ergeht es uns wie mit Erotik und 
Sexualität: Wir bekommen oft nur ein 
schön verpacktes, kitschiges Wunschbild 
vorgesetzt, das mit der Realität – wie wir 
wissen – nicht viel zu tun hat. In Sachen 
Sex wird diese Diskrepanz am deutlichsten 
sichtbar! 
Inwieweit wird uns anstelle der Realität 
eine zum Event stilisierte, artifi zielle Ero-
tik vermittelt?

Da sind zum Beispiel die gängigen Pro-
dukte der Porno - und Sexindustrie, die 
in Magazinen oder Filmproduktionen die  
Realität unserer Sexualität verfälschen, in-
dem sie diese Realität mit Stereotypen ma-
nipulieren. Diese Vorgehensweisen unter-
scheidet sich nicht von denen der (We-
ihnachts-?) Werbeindustrie. Wir werden 
mit einer stetig anschwellenden Bilderfl ut 
konfrontiert. Es entsteht eine ritualisierte 
Bildersprache. Kann man dem entgegen-
wirken? Kann sie gebrochen werden, weil 
sie nicht adäquat ist? In den Arbeiten von 
Jan Poppenhagen, Roland Schefferski und 
Urban Art geht es um die Frage, inwieweit 
uns anstelle der Realität eine zum Event 
stilisierte, artifi zielle Erotik vermittelt 
wird. Ist es noch möglich, etwa die Form 
des Pornofi lmkonsums zu brechen? Ze-
igen uns die in einzelne Pixel zerlegten 
erotischen Motive der Arbeiten von Urban 
Art eine dieser Möglichkeiten? 
Bei der Standaufnahme von Poppenhagens 
„Girl, Boys and White Sofa“ wird nur ein 
Ausschnitt eines Bildes gezeigt, das nicht 
manipuliert ist. Diese Langezeit-Installa-
tion ohne Schnitt, ohne Sound und Be-
wegung der Kamera ist eine neutrale Auf-
zeichnung ohne Wertung. Im Mittelpunkt 
steht das Marginale, das normalerweise 
weggelassen wird. Es wird keine Action, 
sondern das Reale, Alltägliche gezeigt.
In seinen „Cuttings“ verweigert Scheffer-
ski dem Betrachter konkrete Images – ganz 
in der Tradition seiner Auseinandersetzung 
mit dem Thema Bild. Man sieht lediglich, 
dass die von ihm bearbeiteten Zeitschrift-
enseiten aus so genannten Herrenmagazi-
nen stammen. Die bis auf einen schmalen 
Bildrand ausgeschnittenen erotischen be- 
ziehungsweise pornographischen Inhalte 
können aber zugleich zur Entstehung eige-
ner Fantasiebilder abseits der Hochglanz-
erotik inspirieren. 

Es ist eben nicht der Superman, 
sondern die Superfrau, die Tag 
für Tag ihre heroischen Taten 

vollbringt
Wie verhält es mit unseren Komplizinnen, 
den Frauen? Haben sie überhaupt noch eine 
Chance, sich in dieser künstlichen Welt zu 
behaupten? Es herrscht, mittlerweile auch 
in Polen, die Überzeugung, dass moderne 
Frauen entweder kampfl ustige Feministin-
nen oder befreite, ihre eigene Befriedigung 
suchende Karrieristinnen sein können. Zu 

den weiteren Phänomenen weiblicher Ty-
penbildung zählen die Geschäftsfrauen, die 
„Barbies“ und die polnischen Superfrauen. 
Das Phänomen des letztgenannten Typus 
thematisiert Ela Jablońska in ihren Foto-
grafi en „Gry domowe – Hausspiele.“ Es 
ist eben nicht der Superman, sondern die 
Superfrau, die Tag für Tag ihre heroischen 
Taten wie Kochen, Spülen, Waschen usw. 
vollbringt. Neben ihrer berufl ichen Arbeit 
führt sie nicht nur den Hauhalt und erzieht 
ihre Kinder, sie muss dazu noch Mutter, 
Ehefrau, Köchin, Putzfrau, Liebhaberin, 
Freundin, Hausfrau sein - und dabei immer 
attraktiv. 

Keine ästhetisierenden 
Nacktaufnahmen

Die Stellung und Rolle der Frau in der 
Gesellschaft beschäftigt auch Szymon 
Brodziak. In seinen Fotografi en versucht 
er die Stereotype der Frauendarstellung zu 
überwinden. Seine Inszenierungen spielen 
zwar teilweise mit Klischees, zeigen aber 
keine ästhetisierenden Nacktaufnahmen, 
die nur der Befriedigung der männlichen 
Bedürfnisse dienen könnten. Es ist eine Art 
Balanceakt zwischen gutem Geschmack 
und der gesellschaftlichen Gewohnheit, 
welchen die Frauen in Würde überstehen.

Sucht der Mann aus dem Westen 
immer noch nach der Idealfrau?

In den letzten Jahren kamen etliche 
Männer nach Polen auf der Suche nach 
einer geeigneten Lebenspartnerin – einer 
Ehefrau oder einfach einer geehelichten 
Haushaltshilfe. Immer mehr Frauen sind 
heute unabhängig. Dennoch gibt es noch 
Frauen, die aus schlechter gestellten Ver-
hältnissen kommen und für die solch ein 
Mann die Befreiung aus ihrem Milieu und 
ihrer Armut bedeutet. Sucht der Mann aus 
dem Westen immer noch nach der Ideal-
frau – schön, hingebungsvoll, treu, fl eißig 
und religiös? Erfüllen die jungen Polinnen 
diese Illusionen? Sind oder werden sie gute 
Ehefrauen sein? Solche Fragen stellt Anna 
Krenz in ihrer multimedialen Installation 
„Polish Wife.“
“Between, Before and After“ hat Michael 
Kurzwelly seine Video- und Fotoinstalla-
tion genannt. Damit ist aber kein sexueller 
Akt gemeint. Es ist ein Film über Lange-
weile, den Kurzwelly zusammen mit Fotos 
einer Familienidylle zeigt. Die gleichen, 
sich immer wiederholenden Bilder einer 
Zugreise kontrastieren mit statischen 
großformatigen Prints und spiegeln die 
typische, weihnachtsähnliche Monotonie 
wider. 
Das erste Beispiel einer Bildfolge in der 
Geschichte der Fotografi e war das Ergeb-
nis einer Wette, weil einer der Beteiligten 
nicht glauben wollte, dass ein galop-
pierendes Pferd jemals alle vier Hufen 
vom Boden hebt. Die später folgenden 
Arbeiten des berühmten englischen Fo-
tografen Edward Muybridge führten zur 
Einführung des Kinematographen. Zwei 
Bildfolgen von Muybridge dienen Wal-
demar Kremser als Vorlage seiner zwei 
Video-Loops „Püppchen.“ Man kann 
nicht so richtig feststellen, ob die nackte 
Frau in einem und der nackte Mann in 
dem anderen Endlos-Film grade dabei sind 
aufzustehen oder sich hinzulegen. Kremser 
relativiert auf diese Weise den Ablauf einer 
einfachen Bewegung und ein noch immer 
gesellschaftliches Tabu.
Obwohl sich diese Ausstellung bei ihrer 
Thematisierung der erotischen oder sex- 
uellen Aspekte des gesellschaftlichen 
Lebens eben nicht auf „traditionelle“ Dar-
stellungsweisen stützt, soll sie Spaß mach-
en. Gleichzeitig ist sie ein Aufruf zum 
Handeln. Sie versucht, eine formal und 
inhaltlich innovative Auseinandersetzung 
mit klassischerweise – nicht nur in der 
Weihnachtszeit – tabuisierten Themen zu 
führen – aus einer etwas ungewöhnlichen 
Perspektive.

Darius Suess

Otwieracze
Cesare Pietroiusti (Rzym) wraz ze studentami i studentkami z 
Europejski Uniwersytet Viadrina 
Od 20.listopada 2004 do 15.Lutego 2005 osiemnastu studentów i studentek będzie otwie-
rać rzeczy, sprawy, sytuacje, które były dotychczas zamknięte.
Akcje będą każdorazowo wcześniej zapowiadane przez plakaty na przejściu granicznym 
i w innych ważnych miejscach.
Cesare Pietroiusti: „Kontakty między dwoma społecznościami, a także innego rodzaju 
relacje międzyludzkie, opierają się na zasadzie otwartości. Byłem zaskoczony słysząc, że 
niektóre mosty i dawne granice pomiędzy Furtem a Słubem były przez wiele lat zamknię-
te, niedostępne i bezużyteczne. Dopiero akt otwarcia mostu umożliwił kontakty pomiędzy 
dwoma gminami, a także idee Słubfurtu jako jednego wspólnego miasta.
Zgodnie z ideą projektu wszystko może być otworzone: drzwi, książka, mechanizm, men-
talność albo umysł pojedynczego człowieka. To wszystko może zostać otworzone tylko 
na chwilę, na dłuższy okres czasu albo na stałe.
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Słubfurter 
Personalausweise

Während der feierlichen Eröffnung des Słubfurter Infor-
mationszentrums erhielten die ersten Bürger ihre Słubfurter 
Personalausweise.

Mikrokosmen
Wochenlang, nachdem auch der letzte Schmetterling vor Regen und Kälte 
kapituliert hat, kommt Bernardo Giorgi für einen Nachmittag zu Besuch 
nach Słubfurt.

Mikrokosmosy
Po kilku tygodniach, po tym jak ostatni motyl skapitulował wobec deszczu 
i zimna, przyjeżdża Bernardo Giorgi w odwiedziny do Słubfurtu.

Momentan hat er eine Ausstellung in Italien und viel um die 
Ohren. Aber jetzt ist er da und spricht über seinen Sommer hier 
in der Stadt.. Er und Cinzia Cozzi haben ungefähr 10 Gärten 
und Balkons auf beiden Oderseiten besucht und Słubfurter zu 
Adoptiveltern gemacht – für Pfl anzen, welche die Migration von 
Schmetterlingen begünstigen. Sie sind dabei Kindergartenkindern 
und Bürgermeisterinnen, Studenten und Professoren, jungen und 
alten Menschen aus Słub und Furt begegnet. „Manche Gärten sind 
schon seit Jahren gewachsen und wurden gehegt und gepfl egt, für 
andere war unsere Pfl anze das erste Grün auf dem Balkon“ erzählt 
Bernardo, der davon fasziniert ist, was ein Garten oder eben Bal-
kon als halb privater, halb öffentlicher Raum über seine Besitzer 
verraten kann. Faszinierend war es für ihn auch, wie sich Men-
schen beim Plaudern öffneten. 
Leider war es kein allzu gutes Jahr für Schmetterlinge, das Słubfur-
ter Wetter spielte nicht mit. Zu Hause in Siena fl atterten viele von 
ihnen durch Bernardos und Cinzias Garten. Aber die Pfl anzen, die 
sie verteilt haben, sind mehrjährig. „Am liebsten haben Schmetter-
linge windgeschützte grüne Ecken. Sie lieben bestimmte Farben. 
Man kann ihnen einen eigenen kleinen Raum im Garten schaffen, 
in dem sie sich wohlfühlen.“ Um weitere Impulse und Informatio-
nen  für die Schaffung solcher Räume zu geben, wird im Frühjahr 
ein Pfl anzenvademecum herausgegeben und allen Adoptiveltern 
zugeschickt. Dazu werden sie auch eine Liste mit Kontaktdaten er-
halten, um sich miteinander austauschen zu können. „Einige äuß-
erten Freude darüber, Teil einer kleinen Gemeinschaft geworden 
zu sein.“  Das Projekt wird weitergehen und sich hoffentlich auf 
noch mehr Słubfurter Gärten und Balkons ausweiten. Bernardo 
und Cinzia haben etwas von sich in Słubfurt gelassen. „Vielleicht 
wirkt es als Impuls dafür, Dinge zu sehen, die man vorher gar nicht 
beachtet hat.“ Sie haben aber auch etwas mitgenommen. „Wir ha-
ben die Geschichten von Leuten gehört“ sagt Bernardo. „Und wir 
haben hier starke Gegensätze von Offenheit und Verschlossenheit 
erlebt.“ Ihn hat vieles zum Nachdenken gebracht, ein bisschen hat 
es ihn auch verändert. Inspiriert sowieso. 

bls

Obecnie ma wystawę we Włoszech i wiele na głowie. Ale teraz 
jest tutaj i opowiada o swoim lecie w Słubfurcie. Wspólnie z  
Cinzia Cozzi odwiedził około 10 ogrodów i balkonów po obu 
stronach Odry. Słubfurtczyków uczynił adopcyjnymi rodzicami 
– roślin, które sprzyjają migracjom motyli. Spotkali przy tym 
zarówno przedszkolaków jak i burmistrzów, studentów i profeso-
rów, młodych i starszych mieszkańców Słubu i Furtu. „Niektóre 
ogrody mają już wiele lat i są bardzo zadbane, dla innych nasza 
roślina była pierwszą zielenią na balkonie”, opowiada Bernardo, 
który jest zafascynowany tym, co może zdradzić mikrokosmos 
„ogród” albo „balkon” (jako w części prywatny, a w części pu-
bliczny teren) o swoim właścicielu. Zafascynowało go też to, jak 
ludzie się podczas rozmowy otwierali.
Niestety nie był to zbyt dobry rok dla motyli; słubfurcka pogoda 
nie współpracowała. W domu, we włoskim mieście Siena, wiele 
owadów odwiedziło ogród Bernardo i Cinzia. Rośliny, które zo-
stawili w Słubfurcie są jednak wieloroczne. 
“Motyle preferują zielone, bezwietrzne kąty. Uwielbiają szczegól-
ne kolory. Można utworzyć im w ogrodzie kącik, w którym będą 
czuły się dobrze.” Żeby dać dalsze impulsy i informacje do two-
rzenia takich miejsc, wiosną zostanie wydane i rozesłane wszyst-
kim adopcyjnym rodzicom Vedemecum Roślin. Otrzymają oni 
także listę z adresami innych rodzin, żeby mogli się wśród siebie 
wymieniać spostrzeżeniami. „Niektórzy wyrażali radość, że staja 
się częścią małej społeczności.” Projekt będzie kontynuowany, 
być może rozszerzy się na jeszcze więcej Słubfurckich ogrodów 
i balkonów.
Bernardo i Cinzia zostawili coś po sobie w Słubfurcie. „Być może 
jest to impuls, żeby widzieć rzeczy, których się wcześniej nie wi-
działo”. Ale także zabrali coś ze sobą. ”Usłyszeliśmy historie lu-
dzi”, mówi Bernardo. „I napotkaliśmy tutaj duże przeciwieństwa 
– otwarcia i zamknięcia”. Jego skłoniło to do refl eksji, troszkę go 
też zmieniło. I zainspirowało.

bls

www.slubice.de & www.frankfurt.pl poleca: Kuchnia rosyjska i niemiecka
Restauracja Stadtwappen

Gdzieś między Berlinem i Moskwą, na drodze z Uniwersytetu Viadrina do August-Bebel Stra-
ße, obok pewnej ruiny i krzykliwie błyszczącego sklepu ortopedycznego stoi dom.

www.slubice.de & www.frankfurt.pl empfiehlt: russische und deutsche Küche
Das Restaurant Stadtwappen

Irgendwo zwischen Berlin und Moskau, auf dem Weg von der Viadrina zur August-Bebel-Stra-
ße steht neben einer Ruine und einem grell schimmernden Orthopädiegeschäft ein Haus. 

Tynk kruszy się, mieszkania stoją puste, 
nad wejściem wisi szyld: „Speisegaststätte 
Stadtwappen”, poniżej napisu: „Jedzenie jak 
u mamy” wisi przezroczysta zasłona, i zapi-
sek: „Nowość: niemiecko-rosyjska kuchnia". 
Co zdaje się być zarówno niepozorna jak i 
trwałe u mieszkańców Słubfurtu z powodu 
rzekomo złej sławy odstrasza, prezentuje się 
w nowym, starym świetle. Gdy się wkroczy 
do lokalu, można odnieść najpierw wrażenie, 
że się zgubiło drogę. Ale tu jest się we właści-
wym miejscu, jeżeli do tej pory błądziło się 
po lokalach obu stron Odry w poszukiwaniu 
czegoś specjalnego. Valerij i Irina Grigoriev 
oferują Fürstenwalder Straße 32 wykwintne 
sałatki, wypełniają zmysłowe ciasto i gotują 
aromatyczne zupy.
Przy tym nie brakuje w menu ani rosyjskich, 

klasycznych potraw jak „Moskiewska Sałat-
ka“ (z jajkami, kartofl ami, kiełbasą i wieloma 
innymi dodatkami, czy „Venigrette” (sałatka 
z czerwonych buraczków, kartofl i, ogórków i 
marchwi), ani takich specjalności, jak wypeł-
nione mięsem ciasto „Tschebureki”, których 
przepis pochodzi z Kaukazu, czy też pierogi 
wypełnione serem lub szpinakiem. Pelmeni 
przygotowuje się tutaj ręcznie i smakują jak u 
legendarnej babci, która mieszka w stereoty-
powej dali rosyjskiej federacji w drewnianej 
chatce i gotuje w piecu, który rozgrzewa się 
drewnem czy węglem. 
Właściciele gospodarstwa stale starają się o 
nowe niemieckie powierzchnie, żeby poddać 
je slowializacji, nie narażając się jednak przy 
tym swojej stałej klienteli. Ten proces roz-
poczyna się przyjacielską obsługą i osiąga 

swój punkt szczytowy, gdy do zupy zostanie 
podana drewniana łyżka (jakiej nie brakuje 
w prawdzie w żadnej niemiecko-wschodniej 
kuchni, która nigdy jednak nie znajduje tam 
zastosowania). Gospodarze nie są wpraw-
dzie wykształceni w dziedzinie gastronomii 
– potrawy są jednak wykwintne. Irina i Va-
lerij Grigoriev promieniują w swoim lokalu 
rodzinnym światłem, czego nie znajdzie się 
w innych pobliskich restauracjach. Atmosfe-
ra gospody jest wręcz jak z fi lmu, coś jakby 
pomiędzy stęchlizną wschodnich Niemiec, 
rykiem peryferyjnej knajpy, delikatnym na-
strojem wymarszu i zwykłą melancholią. 

Godziny otwarcia: Pn-Pt 11-15 & 
18-23, So-Nd 14-24; 
Adres: Fürstenwalder Str. 32, 
Telefon: (0049) (335) 280 09 44 

xan

Der Putz bröckelt, die Wohnungen ste-
hen leer, über dem Eingang ein Schild: 
„Speisegaststätte Stadtwappen“, unter der 
Aufschrift „Futtern wie bei Muttern“ hängt 
eine Klarsichthülle, darin die Notiz: „Neu: 
deutsch-russische Küche.“ 
Was unscheinbar bis rustikal daherkommt 
und den gemeinen Słubfurter aufgrund 
eines vermeintlich schlechten Rufes ab-
schreckt, präsentiert sich nun in neuem, al-
tem Antlitz. Betritt man das Lokal, glaubt 
man zuerst, sich verlaufen zu haben. Aber 
hier ist man genau richtig, wenn man bis-
her auf der Suche nach ungekanntem Flair 
vergeblich durch die Lokale dies und jen-
seits der Oder irrte. Valerij und Irina Grigo-
riev bieten in der Fürstenwalder Straße 32 
delikate Salate an, sie füllen schmackhafte 
Teigtaschen und kochen wohlduftende 
Suppen. 
Dabei fehlen in der Karte weder die rus-

sischen Klassiker „Moskauer Salat“ (mit 
Eiern, Kartoffeln, Wurst und vielem mehr) 
und „Venigrette“ (ein Salat aus Roten 
Rüben, Kartoffeln, Gurken und Möhren), 
noch Spezialitäten wie die mit Fleisch ge-
füllten Blätterteigtaschen „Tschebureki“, 
deren Rezept aus dem Kaukasus stammt, 
oder den mit Spinat oder Käse gefüllten 
Piroggen. Die Pelmeni sind hier noch 
von Hand zubereitet und schmecken wie 
bei jener sagenhaften Großmutter, die in 
den stereotypischen Weiten der russischen 
Föderation in einem Holzhaus auf einem 
mit Birkenscheiten beheizten Ofen kocht. 
Die Wirtsleute versuchen nach und nach, 
die deutschen Räumlichkeiten zu erobern 
und einer sanften Slawisierung zu unter-
werfen, ohne damit aber ihr Stammpubli-
kum zu verstoßen. Dieser Prozess beginnt 
mit einer freundlichen, gemächlichen Be-
dienung und kommt zu seinem vorläufi gen 

Höhepunkt, wenn zur Suppe ein Holzlöffel 
gereicht wird (der in keiner ostdeutschen 
Küche fehlte, dort aber so gut wie nie 
benutzt wurde.) Den Wirtsleuten ist anzu-
merken, dass sie keine gelernten Gastrono-
men sind – die Speisen sind dennoch vor-
züglich. Irina und Valerij Grigoriev strahlen 
in ihrem Lokal eine familiäre Güte aus, die 
man in den Kneipen der Umgebung verge-
blich sucht. Die Atmosphäre der Gaststätte 
ist fi lmreif, sie schwankt zwischen stillem 
DDR-Muff, dem Grölen eines Zonenrand-
besäufnisses, zarter Aufbruchstimmung 
und gewöhnlicher Melancholie. 

xan

Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-15 & 18-
23 Uhr, Sa-So 14-24 Uhr
Adresse: Fürstenwalder Str. 32, EU/
D 15234 Słubfurt, Telefon: 0049 
(0)335/ 280 09 44 

Diese Idee wurde von Studenten der Słub-
furter Universität Viadrina entwickelt, 
die an der Realisierung dieses Projektes 
beteiligt sind. Die Ausweise haben eine 
mentale Natur, sie symbolisieren Offenheit 
gegenüber der Welt und den Menschen aus 
anderen Kulturen. Ein Słubfurter zu sein 
– das bedeutet, auf beiden Ufern der Oder 
zu Hause zu sein. Einen solchen Ausweis 
erhält man, indem man das Information-
szentrum besucht, ein Passfoto mitbringt 
und einen entsprechenden Antrag ausfüllt. 
Diese Anträge sind auch auf der Webseite 
www.slubfurt.net zu fi nden. Jeder kann 
einen Słubfurter Ausweis erhalten, sogar 
diejenigen, die weder in Słub noch in Furt 
wohnen. Michael Kurzwelly, der Architekt 
des gesamten Projektes, stellte fest: „Ein 
Słubfurter ist derjenige, der ein Słubfurter 
sein will, das kann jemand aus Australien 

oder China sein. Die Grenzen überschreitet 
man vor allem mental.“
Die Zahl der neuen Bürger von Słubfurt 
steigt jeden Tag an, und neue Anträge lie-
gen schon bereit. Das Vorzeigen eines Per-
sonalausweises wird eine Voraussetzung 
für die Teilnahme an der Silvesterfeier 
sein, die durch den Verein Słubfurt im In-
formationszentrum organisiert wird. 

Agnieszka Król, Piotr Wołoszyn 

Dowody osobiste 
Słubfurtu

Podczas otwarcia Centrum Informacyjnego pierwsze osoby 
otrzymały dowody osobiste Słubfurtu.

Pomysł tych dowodów narodził się wśród 
studentów Słubfurckiego Uniwersytetu 
Viadrina w dzielnicy Furt, którzy poma-
gają w realizacji projektu. Są to dowody 
osobiste natury mentalnej, symbolizujące 
otwarcie się na świat, na człowieka pocho-
dzącego z odmiennej kultury. Być Słub-
furtczykiem to czuć, że po obu stronach 
Odry jest się u siebie. Aby otrzymać taki 
dowód, należy przyjść do Centrum Infor-
macji ze swoim zdjęciem legitymacyjnym 
i wypełnić wniosek. Podania te można tak-
że znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.slubfurt.net. Każdy może ubiegać się 
o taki dowód, nawet osoby nie mieszkające 

w Słubie czy w Furcie. Jak twierdzi sam 
autor projektu, Michael Kurzwelly: „Słub-
furtczykiem jest ktoś, kto chce być Słub-
furtczykiem, może to być osoba z Australii 
czy Chin. Granice przekracza się przede 
wszystkim mentalnie”. 
Codziennie przybywa nowych obywate-
li Słubfurtu. W kolejce czekają każdego 
dnia nowe wnioski. Okazanie dowodu 
osobistego będzie warunkiem wstępu na 
imprezę sylwestrową, organizowaną przez 
Stowarzyszenie Słubfurt w Centrum Infor-
macyjnym.

Agnieszka Król, Piotr Wołoszyn 
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Liebe Redaktion,

Eine Tagesreise nach Słubfurt

Starter Kompakt
Am 3. Oktober 2004 nahm ich an „Starter Kompakt“ teil, einer als Schnellsprachkurs 
Polnisch angekündigten Busreise von Berlin nach Słub. Meine Motivation war eine zwei-
fache: Wie macht sich diese Initiative an den Sprachunterricht? Was bewegt sich an dieser 
eigentümlichen Grenze?

eine schöne Idee ist diese virtuelle Stadt Słubfurt 
auf beiden Seiten der Oder. Visionen müssen 
sein, denn sie sind die Grundlagen der Realitäten 
von Morgen. Aber zwischen Vision und Realität 
schienen noch Welten zu liegen, im Großen wie 
im Kleinen.
In „Profil“ ist von Schmetterlingen zu lesen, die 
zu Blumen auf beiden des Stroms fliegen. Aber 
sie berichten auch von einem zutiefst enttäusch-
ten polnischen Studenten, dem „es reicht“ und 
bei den es „aus ist“ mit der Idee der Universität 
Viadrina.
Vision und Realität: In Słubfurt hat die Universität 
– und sie ist wohl der Kern der virtuellen Stadt 
– schönste Hörsäle und Institute. Aber Universi-
täten können nicht Selbstzweck sein. Studenten 

gehören dazu auch und – im Fall der Viadrina 
besonders – auch die, welche nicht über die be-
scheidensten Geldmittel zum Studium verfügen. 
Studenten dieser einmaligen Universität sollten 
nicht sagen müssen „Es reicht“, die Idee der 
Viadrina ist „aus“.
Von dieser Vision zur Realität: Die Menschen 
aus Słub und Furt könnten manches tun auf dem 
Weg nach Słubfurt, auf den Weg von einer Idee 
zur  Wirklichkeit. Das kann durch viele winzige 
und ganz unspektakuläre Schritte geschehen: 
Einladungen, eine Patenschaft gemeinsam durch 
mehrere Familien, eine kostenlose Unterkunft im 
Eigenheim, weil die eigenen Kinder ausgeflogen 
sind Freundschaften durch Singen im Chor und 
Kicken im Fußballclub auf der anderen Seite des 

Stroms. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, 
und man sollte nicht warten auf  eine von oben 
verordnete Völkerfreundschaft. Wer eine Idee hat, 
aber nicht weiß, wie er sie verwirklichen soll, kön-
nte sich wohl an den Słubfurt e. V. wenden. Doch 
das sollte nicht nur in eine Richtung gehen und 
nicht auf die Studenten beschränkt sein.
Sie werden erstaunt fragen, warum interessiert 
sich ein Mensch, der in Österreich lebt, für Słub-
furt und die Viadrina. Das ist sehr einfach: Dieser 
Mensch hat viele Jahre als westdeutscher Journa-
list in Osteuropa verbracht, auch in Polen, gelebt 
und gearbeitet und versucht nun, etwas von dem 
zu tun, was er oben beschrieben hat. Selbst aus 
der Ferne ist das möglich.

Eberhard Beckherrn, Österreich

Sehr geehrter Herr Beckherrn, 
 

Der Sprachunterricht begann sehr schul-
mäßig. Im Laufe des Tages geriet er zum 
etwas schwerfälligen, lauten Dekor einer 
soziologischen Kunstaktion. 
Aber der Reihe nach.
Der Bus fuhr uns bei schönstem Herbst-
wetter über die Landstraße nach Furt. 
So konnten wir uns dem anderen Land 
in einem gemächlichen Tempo nähern 
und hatten Zeit, das polnische Alphabet 
auszusprechen – oder es zumindest zu 
versuchen!
Die Informationen über den Tag erhiel-
ten die Reisegäste häppchenweise. Der 
bescheidene fi nanzielle Beitrag betrug 10 
Euro, davon mussten ausschließlich die 
Verpfl egungskosten gedeckt werden. Die 
Beispielworte hatte die Schriftstellerin 
Ewa Maria Slaska, die innerhalb dieses 
Projektes als Sprachlehrerin fungierte, wo 
es ging nach Essbarem ausgewählt. Chleb, 
ciastko, dropsy, dżdżownica (nur als Mut-

probe), fasola, jedzenie, kolacja, obiad, 
śniadanie. ..
Der erste Anlaufspunkt war die Tourist 
Information Słubfurt. Der Stadtführer Mi-
chael Kurzwelly begrüßte uns draußen. Ich 
nehme die Informationen erst einmal auf, 
und ihre hohe Dosis an Humor verwirrt 
mich. 
Es ist mir auch am Ende des Tages und 
nach Durchblättern von mehr als einer 
Publikation nicht ganz klar, welcher Anteil 
überwiegt, Humor oder Ernst? Oder halten 
sie sich die Waage? Stadtmarketing und / 
oder Kunst? Zunächst rückt sich in mir 

zurecht, dass ich in einer als Tourist Info 
verkleideten Galerie stehe und es sich hier 
um ein Kunstprojekt handelt.
Der Umfang des Projektes ist in dem Film 
am besten zu erahnen, den wir aber erst am 
Abend zu sehen bekommen (was mir „dra-
maturgisch“ gut gefällt.) Dessen Ton ist 
leider hundsmiserabel und wirft weder auf 
die Kunst noch auf das als Stadtmarketing 
getarnte Projekt ein gutes Licht. 

Markante Orte
Wir besuchen in Słub zwei, drei markante 
Orte: Auf dem kleinen Bazar, wo wir nach 
unserer praktisch angewandten Sprach-
übung ein Gespräch mit Wachmännern 
führen sollten, ergreift die Sprachlehrerin, 
die anfangs sagte, sie sei „nur“ für den 
sprachlichen Teil zuständig, eine kommen-
tierende Rolle, die ich problematisch fi nde. 
Laut Weisung von oben dürfen die Wachen 
plötzlich nicht mit uns reden. Die Erläu-
terung, welche Aufgabe diese Wachleute 
auf dem Bazar haben, das irgendwas doch 
nicht so ganz koscher sein könne, gibt die 
empörte und in ihrer Skepsis bestätigte 
Schriftstellerin direkt vor der Tür, die sich 
uns gerade verschlossen hat. Ob das ein ge-
eignetes Mittel ist, sie später zu öffnen?
Ähnlich empfi nde ich es, als wir (nach dem 
Mittagessen) ein mit EU-Mitteln geförder-
tes Denkmal am jüdischen Friedhof besu-
chen. Dieser Friedhof existiert nicht mehr, 
weiter unterhalb, zwischen einer Baurui-
ne und der Straße sind drei hochpolierte 
Gräber. Im Wald ist ein neuer Zaun gezo-
gen worden, während man noch nach den 
genauen Lageplänen fahndet. Die Fachfrau 
einer deutsch-polnischen Institution vor 
Ort gibt uns einen chronologischen Abriss 
vom Mittelalter bis heute, der sehr viel 
ausführlicher scheint als die Übersetzung, 
die uns eine polnische Germanistikstu-
dentin gibt. Das macht aber nichts, denn 
so höre ich ein sehr zierlich gesprochenes 
Polnisch, mit auffallend vielen Endungen 
auf „u“. Und auch so vermittelt sich, dass 
hier eine Gruppe von Menschen bemüht 
ist, etwas möglichst gut zu machen. Nach 
dem chronologischen Bericht, während 
dem sich peu à peu fast alle Besucher in 
der wärmenden Nachmittagssonne auf den 
Stufen, Mäuerchen und dem Gras unter-
halb des Gedenksteines niedergelassen ha-
ben, springt die Sprachführerin  polnisch-
jüdischer Herkunft vor die offi zielle Red-

nerin. Sie ergänzt auf Deutsch, das aber die 
Polin hinter ihr gewiss versteht, wie absurd 
dieses Projekt sei, da in der Region kein 
einziger Jude mehr lebe. Auf dem Gelände 
des Friedhofes verrotte ein Parkplatz und 
ein „Restaurant“, wobei das Restaurant ja 
nichts anderes als ein Bordell gewesen sei, 
das sich jetzt als Nightclub auf die andere 
Straßenseite verzogen habe. So sehr ich 
Ewa Marias Kritik teile, verstehe ich nicht, 
weshalb man diese Diskrepanz nicht zum 
Diskussionsgegenstand mit der polnischen 
Seite macht. Eben jenes Kritisieren, ohne 
dabei den Anderen anzusehen, ist doch 
eben das, was uns gewiss nicht näher 
bringt. 

Ein Weg ins Ungewisse
Wir gehen weiter einen Weg ins Ungewis-
se, bis wir an ein Stadion kommen, dessen 
nationalsozialistischer Baucharakter sofort 
ins Auge fällt. Die Sprecherin des Bürger-
meisters von Słubice erörtert die Geschich-
te des Stadions, seiner Renovierungen, sei-
ner Nutzung, unverblümt. Dennoch habe 
ich Mühe, mir den Sportort als Herausfor-
derung einer gelingenden Verständigung 
zwischen Menschen unterschiedlicher Na-
tionalität vorzustellen. Ich glaube, eben das 
kostet so viel Zeit und Geduld – die unter-
schiedliche politische Sozialisation. 
Zu Fuß laufen wir im Abendlicht an den 
großen Oder-Auen entlang. Das ist sehr 
wohltuend, eine so große Naturfl äche, mit-
ten in Słubfurt! Zum Abendessen kommen 
wir in das als Jugendclub installierte Zelt. 
Dort sehen wir obengenannten Film, be-
kommen köstliche pirogi zu essen. 
Ob ich Polnisch weiterlerne? Das hängt 
davon ab, ob ich bald auf einen Anlass 
stoße, der mir zeigt, dass es sich lohnt, 
mich radebrechend mit Polen unterhalten 
zu können – während sie meist enorm gut 
Deutsch sprechen. Auf jeden Fall möchte 
ich erwähnen, dass ich die Berliner als 
Reisegruppe sympathisch fand, wobei ich 
allen Gruppen eher zweifelnd begegne. 
Immer wieder ergaben sich Gespräche mit 
anderen Mitreisenden, die ihre Aufmerk-
samkeit auf ähnliche Dinge gelenkt haben 
wie ich. Viele schienen dieselbe sogenann-
te Wellenlänge zu haben: sie waren sehr 
interessiert, hatten eine eigene Meinung 
und waren ausdauernd bereit, zuzuhören. 
Ich glaube, das ist eine sehr gute Voraus-
setzung zum Dialog. 

Iris Winkler

wir haben uns sehr über Ihr Interesse und Ihre 
Gedanken gefreut. Schön, wenn Słubfurt auch 
schon in Österreich ein Begriff ist! Sicherlich 
muss noch viel geschehen, und die „von oben“ 
verordnete Völkerfreundschaft kommt tatsächlich 
in den seltensten Fällen „unten“ an. Aber dennoch 
ist Słubfurt schon lange keine virtuelle Stadt mehr! 
Für sehr viele von uns hier ist das Pendeln zwi-
schen zwei Ländern und die Begegnung mit dem 

Nachbarn längst Alltag geworden. Es gibt so viele 
gemeinsame Initiativen, im Großen wie im Kleinen 
wird schon eine Menge zusammengearbeitet (in 
diesem Moment ist es beispielsweise 03.21h, und 
deutsche und polnische Redakteurinnen und Re-
dakteure arbeiten in einer deutsch-polnischen WG 
seit exakt acht Stunden einträchtig gemeinsam an 
dieser Zeitungsausgabe...) Sportvereine besuchen 
einander auf der anderen Oderseite, es gibt  ge-

meinsame Messen etc. etc. Natürlich könnte sich 
immer mehr bewegen, auch an der Viadrina. Aber 
es bewegt sich was, dank Menschen wie Ihnen, 
die ein lebendiges Interesse an Austausch und 
Begegnung haben.

Die Readktion
PROFIL freut sich jederzeit 
über Leserbriefe. Bitte an die 
Redaktionsadresse oder -E-mail 
(siehe Impressum)

Podróż do Słubfurtu

Starter Kompakt
3 października 2004 roku wzięłam udział w „Starter Kompakt” 
– podróży autokarowej z Berlina do Słubic, reklamowanej 
jako szybki kurs języka polskiego. Moja motywacja była po-
dwójna: Jak przeobrazi się inicjatywa w kurs językowy?, Co 
dzieje się na tej swoistej granicy?

Zajęcia językowe rozpoczęły się jak lekcja 
w szkole. W trakcie dnia przeobraziły się 
w nieco ociężałą dekorację socjologicznej 
akcji artystycznej. Ale po kolei. Autokar 
wiózł nas w piękny jesienny dzień szosami 
do Furtu. Tak przybliżaliśmy się w powol-
nym tempie do innego państwa. Mieliśmy 
przy tym czas na wymawianie polskiego 
alfabetu – lub przynajmniej na próbę jego 
wymowy.
Informacje o przebiegu dnia podróżni 
otrzymywali fragmentarycznie. Skrom-
na fi nansowa opłata wynosiła jedynie 10 
Euro, z tego miały być pokryte koszty wy-
żywienia. Przykładowe słowa wyszukała 
pisarka Ewa Maria Slaska, która w ramach 
projektu sprawowała funkcję lektorki. 
Słowa te dotyczyły spraw związanych z 
odżywianiem się: chleb, ciastko, dropsy, 
dżdżownica (jedynie jako próba odwagi), 
fasola, jedzenie, kolacja, obiad, śniadanie.

Znamienne miejsce
Pierwszy punkt postoju to Słubfurckie 
Centrum Informacyjne. Przewodnik mia-
sta Michael Kurzwelly pozdrawia nas na 
zewnątrz. Słucham informacji, lecz duża 
dawka humoru mnie myli. Gdy wchodzi-
my do środka, pytam, jak administracja 
Słubu i Furtu na ten pełen humoru dyskurs 
dotyczący poważnej sprawy reaguje.
Projekt najlepiej przedstawia fi lm, który 
zostaje nam pokazany dopiero wieczo-
rem (co mi się podoba z punktu widzenia 
dramaturgii). Ton tego fi lmu jest jednak 
marny jak pies, co nie rzutuje dobrze ani 
na sztukę ani na promocję miasta.
W Słubie odwiedzamy dwa, trzy znamien-
ne miejsca. Na małym bazarze, gdzie po 
praktycznych ćwiczeniach językowych, 
mamy prowadzić rozmowę ze strażnikami, 
nasza lektorka, która początkowo miała 
odpowiadać jedynie za część językową, 
przyjmuje, moim zdaniem, problema-
tyczną rolę komentatora. Nagle, zgodnie 
z odgórnymi poleceniami, strażnikom nie 
wolno z nami rozmawiać. Zdenerwowana 
pisarka, wyjaśnia nam stojąc przed strażni-
kami, jaką rolę pełnią oni na tym bazarze. 
Mówi, że w tym wszystkim jest coś dziw-
nego. Czy takie komentarze to odpowied-
nia metoda, żeby strażnicy się przed nami 
otworzyli?
Podobne odczucia mam, gdy po obie-
dzie przyglądamy się sfi nansowanemu ze 
środków Unii Europejskiej pomnikowi 
na cmentarzu żydowskim. Ten cmen-
tarz właściwie już nie istnieje. Pomiędzy 
ruiną budynku i ulicą mieszczą się trzy 

groby. W lesie został utworzony płot dla 
tych, którzy chcą dokładnie określić swo-
je położenie. Specjalistka z miejscowej 
polsko-niemieckiej instytucji podaje nam 
chronologiczny zarys wydarzeń, który 
zdaje się być o wiele pełniejszy, niż tłu-
maczenie polskiej studentki germanistyki. 
Nie szkodzi, ponieważ słyszę wdzięcznie 
wymawiany polski z wieloma końcówka-
mi „u”. Dociera do mnie, że pewna grupa 
ludzi stara się tutaj coś możliwie dobrze 
zrobić. Podczas słuchania większość 
zwiedzających spoczywa na murku lub na 
trawie w ciepłym, popołudniowym słoń-
cu. Gdy kończy się chronologiczny opis, 
nasza językowa przewodniczka polsko-
żydowskiego pochodzenia przejmuje głos. 
Objaśnia po niemiecku, co zapewne sto-
jąca za nią Polka rozumie, jak absurdalny 
jest cały projekt, ponieważ w regionie nie 
mieszkają żadni Żydzi. Na terenie cmenta-
rza widać zniszczony parking i restaurację, 

która jest niczym innym jak rozsypującym 
się domem publicznym, który został obec-
nie przeniesiony pod nazwą Nightclub na 
drugą stronę ulicy. Chociaż podzielam kry-
tykę Ewy Marii, nie rozumiem, dlaczego 
nie staje się ona przedmiotem dyskusji z 
polską stroną. Krytyka, bez uwzględnienia 
drugiej strony, nie jest zapewne tym, co 
może służyć zbliżeniu.

Droga w nieznane
Dalej zmierzamy drogą w nieznane, aż do-
cieramy do stadionu, którego narodowo-
socjalistyczny charakter zauważa się na-
tychmiast. Rzeczniczka burmistrza Słubu 
bez osłonek referuje historię stadionu, jego 
renowacji i używalności. Jednakże pro-
blematyczne jest wyobrażenie sobie tego 
miejsca, jako wyzwanie i punkt udanego 
porozumienia między ludźmi różnych 
narodowości. Myślę, że kosztuje to wiele 
pieniędzy i cierpliwości – różnorodna po-
lityczna socjalizacja.
Pieszo, w wieczornym świetle, zmierza-
my łąką wzdłuż Odry. To wpływa dobrze 
na samopoczucie, tak wielka zielona po-
wierzchnia w środku Słubfurtu! Kolację 
będziemy spożywać w namiocie, który 
jest klubem młodzieżowym. Tu oglądamy 
fi lm, o którym wcześniej wspomniałam i 
otrzymujemy smaczne pierogi.
Czy będę dalej uczyć się języka polskiego? 
To zależy od tego, czy niedługo spotka 
mnie coś, co przekona mnie o opłacalności 
tego przedsięwzięcia. Większość Polaków 
mówi jednak dobrze po niemiecku.
Chciałabym jeszcze napomknąć, że Ber-
lińczycy byli miłą grupą podróżnych, 
chociaż zwykle jestem sceptyczna wobec 
napotkanych grup. Cały czas dochodziło 
do rozmów z innymi podróżnymi, którzy  
jak ja zwracali uwagę na podobne rzeczy. 
Wielu z nich zdawało się nadawać na po-
dobnych falach: byli bardzo zainteresowa-
ni, mieli swoje zdanie i byli stale gotowi 
słuchać. Myślę, że to bardzo dobra podsta-
wa do dialogu.

Iris Winkler

Öffner 
von Cesare Pietroiusti (Rom) 
mit StudentInnen der Europa-
Universität Viadrina
Vom 20. November 2004 bis 15. Februar 
2005 werden 18 StudentInnen Dinge oder 
Situationen in Słubfurt öffnen, die bis da-
hin verschlossen waren.
Die Aktionen werden jeweils vorher mit 
Plakaten am Grenzübergang und anderen 
wichtigen Orten angekündigt.
Cesare Pietroiusti: „Die Beziehungen 
zweier Gesellschaften, wie auch jede an-
dere Art von Beziehung, basieren auf dem 
Prinzip von Offenheit. Ich war betroffen, 
als ich erfuhr, dass die einzige Brücke und 
ehemalige Grenze zwischen Furt und Słub 
über viele Jahre geschlossen, unzugänglich 
und nutzlos war. Erst der Akt der Brücken-
öffnung ermöglichte den Beginn einer 
Beziehung beider Gemeinden wie auch die 
Hypothese von Słubfurt als einer gemein-
samen Stadt. Von der Idee her kann alles 
geöffnet werden: eine Tür, ein Buch, ein 
Mechanismus, eine Mentalität oder ein in-
dividueller Geist. Dinge können für einen 
Moment, für einen längeren Zeitraum oder 
permanent geöffnet werden.“
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Droga Redakcjo,„Schließlich bin ich schon groß, und meine Augen 
befinden sich gut einen Meter höher als die der Erstklässler.“
Von Pilzen, Burgern und Rutschen

Nachdem ich im Juli den pfiffigen Kurzfilm „Schlumpffurt“ im Kino Piast gesehen hatte, 
in dem sich Kinder aus Słub und Furt zu Gemeinsamkeiten, Unterschieden und besonders 
signifikanten Sehenswürdigkeiten beider Stadtteile geäußert hatten, beschloss ich, den 
Tipps und Beobachtungen der Kinder in Form eines Spazierganges durch unsere Stadt auf 
eigene Faust zu folgen.

“Jestem przecież o metr wyższa, więc patrzę z innej perspektywy.”
O grzybach, hamburgerach i zjeżdżalniach
Lipiec tego roku. Kino Piast. Słubice. Na ekranie film „Smerffurt”. W akcji filmu najmłodsi 
uczniowie szkół ze Słubu i Furtu nad Odrą opowiadają o różnicach, podobieństwach i 
szczególnych walorach swoich miast.

Ich war mir nicht sicher, ob es mir gelingen 
würde, all die von den Kindern erwähnten 
Dinge zu sehen. Schließlich bin ich schon 
groß, und meine Augen befi nden sich gut 
einen Meter höher als die der Erstklässler. 
Liegt es womöglich daran, dass mir bis 
heute nicht aufgefallen ist, dass die Be-
wohner von Słub „...halt grau, weiß und 
hellbraun...“ sind und die in Furt „...aber 
eigentlich auch“? 
Ich verließ also meine Wohnung in Furt 
und begab mich in Richtung Słub. Tat-
sächlich, das Mädchen im Film hatte 
Recht: Unterwegs begegnete ich allerlei 
unterschiedlich getönten Menschen. Ich 
konnte an ihren verschiedenen Farben 
wirklich nicht ablesen, ob sie nun aus Furt 
oder Słub kamen. Alle waren sie mehr oder 
weniger grau um die Nasen, manchmal 
waren sie ganz weiß, einige hellbraun und 
andere sogar rosig im Gesicht.

Pilze
Ich hatte an diesem Tag ein ganz bestimm-
tes Ziel in Słub vor Augen: Wie ich von 
den Kindern erfahren hatte, gibt es in den 
Wäldern von Słub „mehr und größere 
Pilze“. Da der wohl größte Unterschied 
zwischen unseren beiden Stadtteilen darin 
liegt, dass „Słub kleiner“ und „Furt größer“ 
ist, gelangt man in Słub auch schneller in 
den Wald. Auf dem Weg dahin bekam ich 
schon die Gelegenheit, eine weitere Sehen-
swürdigkeit zu erleben. Es lohnt sich, wäh-

rend der Wanderung in Słub einen Blick 
nach unten, zu den eigenen Füßen, zu we-
rfen. Was da unter  den Schuhen knirscht, 
ist für einen Jungen aus dem Film einmalig 
in Słub. Es sind die Straßen. Genauer ge-
sagt: „Kieswege.“ Solche fand er in Furt 
bislang nicht.

Der Tipp mit den Pilzen erwies sich als 
wahr. Der Waldboden war förmlich mit ih-
nen gepfl astert. Braune, rote, gelbe, weis-
se, essbare und giftige. Als mein Korb fast 
voll war, begab ich mich auf den Rückweg. 
Doch eine Sache musste ich unbedingt 
noch erledigen. Auf die Frage im Film 
hin, was man in Słub noch so machen 
könne, erwiderten viele Kinder „tanken“, 
„Gemüse und Obst kaufen“, „Zigaretten 
holen.“ Ersteres lag nicht in meinem In-
teresse, da ich per pedes unterwegs war. 
Zum Glück, denn so konnte ich durch die 
Fußgängerzone fl anieren, von einem Obst- 
und Gemüseladen zum anderen. Also ka-
men zu den Pilzen im Korb noch ein paar 
saftige Äpfel und knackige Möhren. Und 
ein Päckchen Glimmstängel. Zu gesund 
darf’s dann auch nicht sein. 

Burger
Schließlich überquerte ich erneut die Rat-
hausbrücke, um zurück nach Furt zu ge-
langen. Zu diesem Zeitpunkt knurrte schon 
mein Magen. Ich erinnerte mich daran, 
dass einige Kinder im Schlumpffurt-Film 

ein Fastfood-Restaurant, gleich hinter der 
Brücke rechts, lobend erwähnt hatten. 
Ha! Da war es auch schon. Ich war aus 
Kaloriengründen schon oft daran vorbe-
igelaufen. Aber da sich die Ratschläge der 
Kinder bis jetzt als sehr richtig erwiesen 
hatten, ging ich heute hinein und verputz-
te einen Burger. Dabei dachte ich an eine 
Filmszene, in der ein Junge ein Reisebüro 
und insbesondere „die nette Bedienung“ 
dort empfahl. Welches konnte er wohl me-
inen? Vielleicht würde ich es auf dem Weg 
zum Spielplatz herausfi nden. 

Rutschen
Ja, die Furter Spielplätze hatten es den Kin-
dern aus Słub besonders angetan. In Furt 
sollte man unbedingt mal auf der obersten 
Stufe einer Rutsche gestanden und das Pa-
norama genossen haben. „Die Rutschen 
sind nämlich viel größer!“
Ich stand vor der Leiter der Rutsche, klet-
terte die Stufen empor, genoss den Aus-
blick auf die Blätter der Bäume ringshe-
rum, atmete tief ein, stieß mich ab, rutschte 
ganze anderthalb Meter tief – und blieb 
stecken. Ich dachte an den Burger. Wie 
sollte ich jetzt, wo ich feststeckte, heraus-
fi nden, ob die Tipps der Kinder bezüglich 
der „tollen Schmuckgeschäfte“ und der 
„schönen Kleider in den Läden“ von Furt 
sich bewahrheiteten?

Maja Wożniak

Po obejrzeniu fi lmu postanawiam na wła-
sną rękę pójść śladem tych obserwacji.
Nie byłam pewna czy uda mi się spojrzeć 
tymi samymi oczyma co dzieci. Jestem 
przecież o metr wyższa, więc patrzę z innej 
perspektywy.
Nie wiem. No bo jak mam być pewna, 
skoro nie zwracam już uwagi na takie sub-
telności jak na przykład kolory. 
Jak mogłam przeoczyć, że mieszkańcy 
Słubu są ...“trochę brązowi, szarawi i ja-
śni”, a ci z Furtu ...“w zasadzie są do nich 
podobni”? 
Któregoś dnia zdecydowałam się więc na 
wędrówkę, zamknęłam moje mieszkanie 
w Furcie i przekroczyłam granicę.
Okazało się, że dziewczynka z fi lmu miała 
rację. Po kolorze skóry ciężko mi było od-
różnić mieszkańców jednej i drugiej strony 
Odry Wszyscy noszą trochę szarości wo-
kół nosa. Czasami ta szarość blednie, staje 
się jakby biała, innym razem brązowa. Wi-
działam również twarze różowe.

Grzyby
Jednym z celów mojej wędrówki był 
Słubski Las. Tam, jak powiedziała dziew-
czynka z Furtu są „duże grzyby i jest ich 
więcej.“ A ponieważ „Furt  jest większy” 
a „Słub jest mniejszy”, mogłam do lasu 
szybciej dotrzeć.
Po drodze podziwiałam kolejną osobliwość 
Słubu. Wystarczyło spojrzeć pod nogi, aby 
przekonać się, że pod butami trzeszczą nie-
powtarzalne „żwirowe ścieżki”, których, 
jak zauważył młody mieszkaniec Słubu,
 w Furcie nie ma. 
Dzieci ze szkoły podstawowej w Słubie 
twierdziły stanowczo, że furcki dialekt 
nie jest dla nich problemem. Uczą się go 
w szkole. Dlatego też napotkaną po drodze 
grupkę radosnych dziewczynek pozdrowi-
łam furckim „Guten Tag!”.
Dziewczęta odpowiedziały uśmiechem, a z 
ich ust padło „Guten Tag!“ z tą samą furcką 
melodią.

Grzybowy cynk okazał się w stu procen-
tach trafny. Las był nimi wręcz usłany. 
Brązowe, czerwone, białe, jadalne i trują-
ce. Mój koszyk napełnił się szybko, więc 
udałam się z powrotem do centrum, aby 
załatwić jeszcze jedną sprawę.
Na pytanie czego dobrego można jeszcze 
od Słubu oczekiwać, wiele fi lmowanych 
dzieci spontanicznie odpowiedziało: „za-
tankować auto”, „kupić warzywa i owoce” 
i oczywiście „papierosy“.
Pierwsza kusząca możliwość nie była 
dla mnie, bo poruszałam się per pedes. 
Mogłam natomiast, krążąc od sklepu do 
sklepu, przebierać w jarzynach i owocach. 
Były rzeczywiście tanie i wyglądały za-
chęcająco świeżo i zdrowo, pozbawione 
celofanowych opakowań. Do grzybów  w 
koszu dołączyło kilka soczystych jabłek i 
chrupiących marchewek. Na koniec dorzu-
cona paczka fajek sygnalizuje, że jednak 
nie żyję tak całkiem zdrowo.

Hamburgery
Powtórnie przekroczyłam most, by znowu 
znaleźć się w Furcie. Tym chętniej, że mój 
żołądek burczeniem upominał się o swoje, 
a dobrze pamiętałam miłe wspomnienia 
fi lmowanych dzieci z fastfoodu Mc Donal-
d’s zaraz na prawo za mostem.
Tak. On tam jest. Często przyspieszałam w 
tym miejscu kroku z powodów, nazwijmy 
je w skrócie kalorycznych
Jak dotąd dzieci nie myliły się w swoich 
spostrzeżeniach, weszłam więc do środka 
i błyskawicznie połknęłam hamburgera. 
Myślałam równocześnie o scenie z fi l-
mu, w której Słubskie dzieci, jako słodką 
nagrodę za udział w nim, dostały między 
innymi pozwijaną w ślimaki lukrecję. „Co 
to jest?” spytał jeden z chłopców i rozwi-
nął otrzymany przysmak. „To śmierdzi!” 
„Można to jeść?” Inny zrobił sobie lukre-
cjowe okulary. Dzieci żartowały i śmiały 
się, ale ten smakołyk nie przypadł im do 
gustu.

Idąc dalej tropem fi lmowych przewodni-
ków, powinnam jeszcze odwiedzić furckie 
„biuro podróży” ze szczególnie „miłą ob-
sługą”. Problem w tym, że nie wiem które, 
jest ich bowiem kilka w Furcie. Pomyśla-
łam, że może natrafi ę po drodze na plac 
zabaw. Tę atrakcję pozostawiłam sobie na 
koniec mojej przechadzki. Tak, te furckie 
place zabaw zrobiły na dzieciach ze Słubu 
szczególne wrażenie. Będąc w Furcie trze-
ba koniecznie stanąć na szczycie zjeżdżal-
ni i zanim ześlizgniemy w dół, podziwiać 
widoki, bowiem jak zauważyły dzieciaki 
„zjeżdżalnie są tam o wiele większe”.

Zjeżdżalnia
Zanim poszłam do parku, koło którego 
mieszkam i gdzie naturalnie jest zjeżdżal-
nia, wpadłam na chwilę do domu, by uwol-
nić się od ciążących już nieźle zakupów.
Idąc alejką, nie mogłam się powstrzymać i 
pozdrowiłam idącą z naprzeciwka dziew-
czynkę słubfurckim „Dzień Dobry!”
Mała popatrzyła na mnie sceptycznie, my-
śląc chyba, że się przesłyszała albo rozwa-
żając czy to było  „cześć“, czy może jakieś 
pytanie. W rezultacie zignorowała mnie i 
pomaszerowała energicznie dalej.
Stałam sama przed zieżdżalnią. Weszłam 
po drabince na szczyt, zerknełam na ozdo-
bione jesiennymi liśćmi drzewa, nabrałam 
powietrza i rzuciłam się w dół.
Jazda zakończyła się dla mnie już po nie-
całym metrze. Tłusty hamburger, którego 
wcześniej zjadłam, dodał mi centymetrów 
w biodrach; to one zaklinowały mnie w 
zjeżdżalni. 
I jak teraz sprawdzę, gdzie w Furcie znaj-
dują sie „wspaniałe sklepy jubilerskie”, 
albo czy naprawdę tak cudowne są te 
„piękne wystawy” sklepów z konfekcją

Maja Woźniak

pięknym pomysłem jest to wirtualne miasto Słub-
furt po obu stronach Odry. Trzeba mieć wizje, bo 
one są podstawą jutrzejszej rzeczywistości. Ale 
jeszcze pomiędzy wizją, a rzeczywistością istnieją 
małe oraz wielkie światy.
W „Profilu” można przeczytać o motylach, które 
przelatują nad rzeką. Ale piszą też Państwo o głe-
boko rozczarowanym polskim studencie, któremu 
„już wystarczy” i w którego oczach idea Viadriny 
już nie funkcjonuje.
Wizja i rzeczywistość: gdy spotykają się dwaj 
przedstawiciele państw i mówią do siebie – jak 
to obecnie bywa – po imieniu, twierdzą oni, że 
nawiązali przyjaźń pomiędzy narodami. Tylko, że 
ich narody interesuje przede wszystkim to, co po 
której stronie granicy można taniej kupić.
Wizja i rzeczywistość: Słubfurt ma Uniwersytet 
– i on jest centrum wirtualnego miasta – piękne 
sale wykładowe i wydziały. Ale uniwersytety nie są 
samowystarczalne. Do tego są jeszcze potrzebni 
studenci – w przypadku Viadriny szczególną rolę 
odgrywają ci, którzy nie dysponują wystarczającą 
ilością środków finansowych potrzebnych do stu-
diowania. Studenci tego szczególnego uniwersy-
tetu nie powinni mówić „wystarczy” i twierdzić, że 
idea Viadriny wyczerpała się.

Od wizji do rzeczywistości: ludzie ze Słubu i z Fur-
tu mogliby coś uczynić na drodze do Słubfurtu, na 
drodze od idei do rzeczywistości. Można to uczy-
nić wieloma małymi i niespektakularnymi krokami: 
zaproszenia, wspólny patronat zainicjowany przez 
kilka rodzin, nieodpłatne zakwaterowanie we wła-
snym domu, z którego dzieci się już wyprowadziły, 
przyjaźń poprzez wspólne śpiewanie w chórze lub 
kopanie piłki po drugiej stronie rzeki. Fantazja nie 
ma granic i nie ma co czekać na odgórne zarzą-
dzenie „przyjaźni narodów”. Kto ma pomysł i nie 
wie, jak wcielić go w życie, może zwrócić się do 
Słubfurt e.V. Idee te nie muszą zmierzać w jednym 
kierunku i ograniczać się tylko do studentów.
Spytają Państwo ze zdziwieniem, dlaczego 
mieszkający w Austrii człowiek interesuje się 
Słubfurtem i uniwersytetem. To bardzo proste: 
ten człowiek pracował i mieszkał przez wiele lat 
jako zachodnioniemiecki dziennikarz w Europie 
Wschodniej – także w Polsce i teraz próbuje zro-
bić coś z tego, co napisał powyżej. Także z daleka 
jest to możliwe.

Eberhard Beckherrn, Austria

Szanowny Panie Beckherrn, 
Pana zainteresowanie bardzo nas ucieszyło. 
Wspaniale, że pojęcie Słubfurt jest także rozpo-
znawalne w Austrii. Z pewnością musi się jeszcze 
wiele wydarzyć i ta „z góry” narzucona przyjaźń 
narodów rzadko jest widoczna „na dole”. Ale Słub-
furt już od dawna nie jest miastem wirtualnym! Dla 
wielu nas przekraczanie rzeki i spotkanie z sąsia-
dami od dawna już jest codziennością. Istnieje tak 
wiele wspólnych inicjatyw, zarówno przy dużych 
jak i małych projektach widoczna jest współpraca. 
(W tym momencie jest na przykład godzina 3.21, 
i polscy oraz niemieccy redaktorzy od przeszło 

ośmiu godzin pracują w polsko-niemieckim 
mieszkaniu studenckim nad tym wydaniem gaze-
ty…) Kluby sportowe odwiedzają swoich partne-
rów po drugiej stronie rzeki, odbywają się wspólne 
targi itd., itp. Oczywiście mogłoby się dziać więcej 
– także na Viadrinie. Ale już coś się dzieje, dzięki 
takim ludziom jak Pan, którzy okazują żywe zainte-
resowanie w sferze wymiany i spotkania.

Redakcja
PROFIL cieszy się z listów 
czytelników. Proszę przesyłać na 
adres redakcji lub e-mailem. (patrz: 
stopka redakcyjna).

Beteiligen Sie sich am Schatzhandel!

Schatzhandel in Słubfurt
Słubfurt, die Stadt auf beiden Seiten der Oder, birgt verborge-
ne Schätze, die nur darauf warten, gehoben zu werden: Kul-
tur, Erinnerung, Erfahrung und Wissen. Die Stadt lebt von 
und mit ihren Schätzen – helfen Sie mit, damit diese Schätze 
sichtbar werden. Beteiligen Sie sich am Schatzhandel!

Weźcie udział w wymianie skarbów!

Handel skarbami w Słubfurcie
Słubfurt posiada ukryte skarby kultury, przeszłości, doświad-
czeń i wiedzy, które czekają tylko na odkrycie. Miasto żyje ze 
swoich skarbów a także wśród nich. Zróbcie coś, aby stały 
się widoczne! Weźcie udział w wymianie skarbów!

Ihr Wissen, Ihre Erinnerung und Ihr Poten-
tial sind gefragt. Ob allein oder im Team, 
als Schulklasse oder Seniorengruppe, jeder 
ist willkommen und eingeladen, mit seinen 
„Schätzen“ zu handeln. Diese Schätze kön-
nen geschrieben oder erzählt, gemalt oder 
gehäkelt, gesungen oder gebastelt, getanzt 
oder gedichtet werden.
Zuerst erscheinen Zeichen, die Sie auf-
fordern, selbst nach Schätzen zu suchen, 
sich zu erinnern und zu forschen: Plakate 
hängen an öffentlichen Plätzen, Postkarten 
sind überall zu fi nden, auf Einkaufstüten 
tragen Menschen die Idee in der Stadt 
herum. 
Diesseits und jenseits der Oder werden 
Punkte in der Stadt markiert, an denen 
Schätze von den Słubfurtern geborgen 

wurden. Im öffentlichen Raum kann so 
wahrgenommen werden, was bis dahin 
unsichtbar war und unhörbar existierte. 
Der Stadtplan von Słubfurt wird sich mit 
neuen und alten Schätzen füllen.
Die wiedergefundenen Schätze werden ge-
sammelt. Sie können gemeinsam betrach-
tet, ausgestellt und gehandelt werden.
Die Realisierung des „Schatzhandels“ ist 
auf Ihre Unterstützung und Mitwirkung 
angewiesen.
Machen Sie mit beim Słubfurter Schatz-
handel. Wenn Sie Schätze haben, kommen 
Sie zur Weihnachtsstraße oder setzen Sie 
sich mit uns über das Infozentrum Słub-
furt, Große Scharrnstraße 17a in Verbin-
dung. Oder mailen Sie an: 

schatzhandel@gmx.net

Potrzebna jest Wasza wiedza, wspomnie-
nia i umiejętności. Czy to pojedynczo, 
czy też grupowo, czy to klasa szkolna, 
czy też grupa rencistów wszyscy są mile 
widziani i zaproszeni do wymiany swoich 
„skarbów“. Skarby te mogą mieć formę 
pisemną, ustną, malowaną, szydełkowaną, 
śpiewaną, majsterkowaną, tańczoną lub 
wierszowaną.
Najpierw ukażą się znaki, które zapraszać 
będą do szukania skarbów, do wspomnień 
i dociekań. W miejscach publicznych zo-
staną zawieszone plakaty, wszędzie będzie 
można znaleźć pocztówki, a reklamówki 
na zakupy będą roznosić pomysł po mie-
ście. 
Po jednej i drugiej stronie Odry zostaną 

zaznaczone w mieście punkty, w których 
mieszkańcy odkryli skarby. W miejscach 
publicznych zostanie zauważone to, co 
dotychczas było niewidzialne lub niesły-
szalne. Plan miasta Słubfurtu zapełni się 
nowymi, starymi skarbami. 
Na nowo odnalezione skarby zostaną ze-
brane. Będą mogły być wspólnie obejrza-
ne, wystawione albo wymienione.
Realizacja „wymiany skarbów” zależna 
jest od Waszego poparcia i współdziałania. 
Jeżeli posiadacie skarby, przyjdźcie na ba-
zar świąteczny lub skontaktujcie się z nami 
przez Informację Turystyczną (Słubfurt, 
Große Scharrnstraße 17A) albo pocztę 
internetową: 

handelskarbami@gmx.net.
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Ausstellung im Januar 2005 im Infozentrum
Wystawa w styczniu 2005 w Centrum Informacyjnym

GALERIE DES SŁUBFURTER INFORMATIONSZENTRUMS 
ZEIGT IM RAHMEN DES PROJEKTES „SŁUBFURT CITY”?

am Freitag, den 31. Dezember 2004 um 20:00 Uhr 
in der Großen Scharrnstraße 17a, Furt/O

Galeria Centrum Informacyjnego Słubfurtu pokazuje
w ramach projektu „Słubfurt City?”

W piątek, 31. grudnia 2004 o godz. 20:00
przy ulicy Großen Scharrnstraße 17a, Furt/O

The same procedure as every year...
DIE GLEICHSTELLUNG DER WEIHNACHTSFRAU 

UND DES WEIHNACHTSMANNES

Równouprawnienie Mikołaja i Mikołajki

Szymon Brodziak | Helmuth Falk | Ela Jabłońska
Anna Krenz | Waldemar Kremser | Michael Kurzwelly
Jan Poppenhagen  | Roland Schefferski | Urban Art

Manipulative Soziotechnik
Eigentlich wäre dieser Artikel ja überflüssig. So sieht es 
zumindest Wojtof Krzyszciechowski. Aber der Frage, was 
die „Manipulative Soziotechnik“ zum Fortschritt der Wis-
senschaft beizutragen im Stande ist, sollte man ja die Frage 
voranstellen dürfen, was diese Soziotechnik überhaupt ist. 

Manipulatywne socjotechniki
„Właściwie”, to ten artykuł byłby zbyteczny. Przynajmniej 
tak widzi to Wojtof Krzyszciechowski. Ale pytaniu jak „ma-
nipulatywne socjotechniki” mogłyby się przyczynić do roz-
woju nauki, należałoby przedstawić pytanie czym właściwie 
te socjotechniki są. Krzyszciechowski, profesor fakultetu 
manipaltywnych socjotechnik Słubfurckiego Uniwersytetu 
uważa, że nie trzeba martwić się o podstawowe rzeczy, które 
należą do wiedzy ogólnej, „je się traktuje jako aksjomaty, 
mówi Krzyszciechowski”.

Krzyszciechowski, Professor an eben jener 
Fakultät für Manipulative Sozitechnik der 
Słubfurter Universität ist der Ansicht, dass 
man sich um gewisse fundamentale Dinge 
nicht kümmern müsse, die gehörten zum 
Allgemeinwissen, „die werden als Axiome 
sozusagen wahrgenommen“, sagt Krzyszcie-
chowski. Man frage ja auch keinen Physiker, 
was die Physik sei, keinen Sozialwissenscha-
ftler, was sozial und keinen Sexualwissen-
schaftler, was die Sexualität sei. Und daher 
bräuchte man auch keinen Gelehrten der 
Manipulativen Soziotechnik zu fragen, was 
genau denn nun seine Disziplin sei.
Aber mit dem Physiker, dem Sozialwissen-
schaftler und dem Sexualwissenschaft-ler ist 
man gar nicht so weit entfernt von Krzyszcie-
chowskis Materie. Denn, so sagt der gesche-
ite Słubfurter, es sei ja ganz einfach. Erklärt 
sich sozusagen etymologisch, quasi deduktiv. 
Manus, sagt der Professor, heißt auf Latei-
nisch die Hand. Mani – die Hände. Mani-
pulare hieße demnach auf Lateinisch abta-
sten. Es kommt aber noch dicker, denn im 
Volksmund sagt der umtriebige Professor aus 
dem Stadtteil Słub, hieße manipulare sogar 
begrabschen!
An dieser Stelle muss einmal gesagt werden, 
dass die Ausführungen von Professor Krzysz-
ciechowski niemals als anzüglich misszuver-
stehen sind. Seine deduktiv-etymologischen 
und außerdem bahnbrechenden wissenscha-
ftlichen Ergüsse sind rein dialektischer Natur. 
Heidegger folgend, versteht sich.

Deutsch-polnische Libido
Denn schon der alte Heidegger hat ja gewusst, 
dass die lateinische und die griechische Spra-
che in ihrem Kern die Wahrheit erfassen und 
Wojtof Krzyszciechowski weiß das auch.

Demnach müsse die Manipulative Soziotech-
nik den Sozialen Körper begrabschen. In se-
iner langjährigen wissenschaftlichen Tätigke-
it konnte Krzyszciechowski fest-stellen, dass 
das Intime tabuisiert wird, und der Intimbere-
ich der Deutschen sei nun mal die sehr stark 
tabuisierte nationale Identität. Und die meide 
man, denn zeige man diesen Bereich offen, 
„kommt man sofort in den Verdacht, ein Nazi 
zu sein.“ Die Manipulative Soziotechnik gre-
ife aber eben dort hinein, „um eine gewisse 
Erregung zu erzielen.“ Die Motivation dabei: 
die Lust, den anderen sozialen oder sogar na-
tionalen Körper anzuregen.
Wer jetzt glaubt, dass in Słubfurt viele Steu-
ergelder für verwegene Theorien, denen die 
nötige Empirie fehlt, in die Oder geworfen 
werden, der irrt. Die Słubfurter Forscher 
haben den Beweis erbracht, dass die natio-
nale Libido zwischen Deutschen und Polen 
schon viel zu lange von einem wirtschaftlich 
denkenden Über-Ich unterdrückt worden ist. 
Wojtof Krzyszciechowski und sein Team ha-
ben den durchschnittlichen Deutschen, der in 
Slubice sein Geld ausgibt, analysiert. Er gibt 
es in drei Sparten aus: „Kultur, Mobilität und 
Genuss, das ist natürlich eine Stange Zigaret-
ten für 60 Zloty, ein Tank voll Benzin für 140 
Zloty und ein Nachtclubbesuch für 200.“ Jene 
Libido-Befriedigung wiege sozusagen genau-
so viel wie alles andere auf der Welt. 
“Wir in Słubfurt sind der Meinung, dass 
Nationen verschwinden sollten“. Die tabu-
isierten Denkformen müssen wir brechen, 
sagt Krzyszciechowski, nicht um der bloßen 
Erregung willen, sondern aus Lust auf das 
andere. 
Das ganz entscheidende Motiv für seine For-
schungen am Pärchen Słub und Furt bringt er 
mit einer Formel auf den Punkt: „Lust zur Pa-
arung.“ Rein Heidegger, versteht sich.

Thilo Schmidt

Nie pyta się przecież fi zyka czym się on zaj-
muje, socjologa co oznacza słowo socjalny 
ani też seksuologa, czym miałaby być sek-
sualność. Więc nie trzeba pytać wykładowcy 
manipulatywnych socjotechnik czym dokład-
nie jest jego dyscyplina.
Gdy ktoś się zajmuje fi zyką, socjologią lub 
seksuologią, nie jest wcale oddalony od ma-
terii, którą zajmuje się Krzyszciechowski. 
Ponieważ, tak powie mądry Słubfurtczyk, to 
jest przecież bardzo proste. Tłumaczy się to 
etymologicznie i deduktywnie. Manus, mówi 
profesor, to po łacinie ręka. Mani - ręce. Ma-
nipulare oznaczałoby wobec tego po łacinie 
namacalne. Można posunąć się jeszcze dalej, 
ponieważ w języku ludowym, mówi profesor 
z części miasta Słub manipulare oznaczało-
by nawet ocierać się! W tym miejscu trzeba 
nadmienić, że wypowiedzi profesora Krzysz-
ciechowskiego po prostu nie mogą zostać źle 
zrozumiane. Jego deduktywno-etymologicz-
ne i ponadto przełomowe naukowe natchnie-
nia są głęboko dialektycznej natury. Tak jak 
u Heideggera, ma się rozumieć. Już przecież 
stary Heidegger wiedział, że łaciński i grecki 
język są źródłem prawdy i Wojtof Krzysz-
ciechowski wie to także. Wobec tego mani-
pulatywne socjotechniki ocierają się o ciało 
socjalne. W swojej wieloletniej naukowej 
działalności udało się Krzyszciechowskiemu 
stwierdzić, że intymność  podlega tabu, i sfe-
ra intymna Niemców miałaby być narodową 
tożsamością będącą również tabu.
Unika się jej, bo gdyby się ją upubliczniło 
„byłoby się natychmiast podejrzanym, że 

jest się nazistą”. Manipulatywna socjotech-
nika dotyka tych sfer „żeby spowodować 
zdenerwowanie". Motywacjami są: ochota, 
pobudzenie innych społecznych lub nawet 
narodowych ciał. 
Kto teraz wierzy, że w Słubfurcie wrzuca się 
do Odry zbyt wiele podatków na wątpliwe 
teorie, którym brakuje empiryzmu, ten się 
myli.

Polsko-niemieckie libido
Słubfurccy naukowcy udowodnili, że naro-
dowe libido pomiędzy Polakami a Niemcami 
już zbyt długo jest uciskane przez ekono-
micznie myślące superego. Wojtof Krzysz-
ciechowski i jego ekipa analizowali postawę 
przeciętnego Niemca, który w Słubie wydaje 
swoje pieniądze. On wydaje je w trzech sfe-
rach: „Kultura, mobilność i przyjemność”, 
to jest oczywiście karton papierosów za 60 
złotych, karnister benzyny za 140 złotych i 
odwiedziny w klubie nocnym za 200 złotych. 
Każdorodne zaspokojenie potrzeb libido 
ma taką samą wartość jak wszystko inne na 
świecie.
“My w Słubfurcie jesteśmy zdania, że na-
rody powinny zniknąć”. Musimy oprzeć się 
formom myślowym, które są tabu, mówi 
Krzyszciechowski nie tylko z podniety, ale z 
chęci na coś innego. Decydujący powód jego 
badania przeprowadzonego na parach w Słu-
bie i Furcie kwituje on: „ochota na parowanie 
się”. Czysty Heideggel, ma się rozumieć.

Thilo Schmidt
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