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Ein Interview von Michael Kurzwelly
mit dem S∏ubfurter Stadtveror
Wywiad Michaela Kurzwelle
dneten Piotr Szrek
go ze s∏ubfurckim radnym
miejskim Piotrem Szrekiem

Herr Szrek, wie funktioniert
der Brückenplatz als offener Ort?
Das wichtigste Gremium für
die Entwicklung, Gestaltung und Koordination
des Brückenplatzes ist das
Słubfurter
Parlament. Es tagt immer dann,
wenn
es Gesprächsbedarf gibt.
Wer teilnimmt, der ist Stadtverordneter
und
hat eine Stimme. Hier werden
Ideen für
den Brückenplatz entwickelt,
die dann
umgesetzt werden, wenn sich
einer darum kümmert.
Aber natürlich kann jeder
jederzeit
kommen und mit eigenen
Ideen mitmachen. Dafür ist der Brückenplatz
da.
Wir freuen uns über jeden,
der etwas
machen will.
Und wer kümmert sich? Die
Stadtverwaltung?
Es gibt eine Projektleitung für
den Brückenplatz. Das sind Michael
Kurzwelly
und Adam Poholski. Die kümmern
sich
um die Rahmenbedingungen.
Ihre Aufgabe besteht darin, genau hinzuhören,
wenn Ideen geäußert werden.
Manchmal brauchen die Ideen Unterstützung,
manchmal schaffen das die
Leute alleine. Wer regelmäßig etwas
macht, der
bekommt einen Schlüssel
und übernimmt dann auch Verantwortung.
Bisher sind das 15 Leute.

Panie Piotrze, w jaki sposób Plac
Mosto- radnymi i otrzymują
jeden głos. To Kto zajmuje
wy funkcjonuje jako otwarte
się placem? Urząd miasta?
miejsce?
dodatkowego wsparcia,
w tym miejscu powstają pomysły
a czasa
na Nad projektem placu
Najważniejszym gremium
czuwa zarząd ci, którzy
odpowie- Plac Mostowy,
je zaproponowali, realiz
które zostają następnie grupy
dzialnym za rozwój, kształtowanie
projektowej. W jego skład
je na własną rękę. Kto pozostaje
zrealizowane, o ile znajdzie
się ktoś, wchodzą Michael
i koordynację działań na Placu
Kurzwelly oraz gularnie
Mosto- kto podejmie się
aktywny, otrzymuje włas
konkretnego zada- Adam
wym jest Parlament Słubfurtu.
Poholski. Zajmują się oni twoObra- nia. Dołączyć do
klucz i przejmuje związaną
obrad z własnymi rzeniem
z ty
duje zawsze wtedy, kiedy
ram do działania. Ich zadazaistnieje pomysłami może,
odpowiedzialność. Jak dotąd
rzecz jasna, każdy. nie polega
taki
ku temu potrzeba. Wszyscy,
na dokładnym wysłuchiktórzy Od tego przecież mamy
osób jest 15.
Plac Mostowy. waniu formułowanych
biorą udział w posiedzeniu,
pomysłów.
stają się Cieszymy się z każdej
aktywnej osoby.
Ciąg dalszy na str
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Plac Mostowy jest kultowy
Der Brückenplatz ist unser Schatz
Zbliża się powoli koniec roku, czas podsumowań, czas reﬂeksji i czas na nowe pomysły
Das Jahr neigt sich dem Ende, Zeit für Reﬂektionen und neue Ideen
Adam Poholski
Przeglądając dokumentację działań na
Placu Mostowym w roku 2017 jestem
dumny, jak wiele i jak różnorodnych
działań udało się przeprowadzić.
Wszystko to dzięki zaangażowaniu
osób czujących, jak ważną przestrzenią
w życiu Słubfurtu jest teren, na którym
gospodarujemy. Przecież nie wystarczy
mieć pomysł i środki na jego realizację.
Podstawą jest znaleźć osoby z którymi,
i dla których, podejmujemy konkretne
działania.
Pozostaje natomiast pytanie czy moglibyśmy zrobić więcej i dla większej społeczności? Czy i jak możemy zachęcić
nowe osoby do udziału w naszych projektach? Wciąż szukamy pomysłu na
zaangażowanie

niemieckojęzycznych

mieszkańców Słubfurtu. Nie udaje nam
się na dłużej zachęcić do aktywności
obywateli dzielnicy Słub. Comiesięczne
spotkania posiadaczy kluczy pokazują,
że są pomysły, które mają szansę powodzenia i moglibyśmy je zrealizować.
Barierą jest jednak często pozostawienie pomysłodawców ze swoimi ideami

mit Stolz über die Vielfältigkeit der Ak-

Geld für die Umsetzung zu haben. Es

Wir suchen Ideen und Strategien, wie

Hürde besteht jedoch meist darin, dass

samych i naturalna śmierć, czasem bar-

tivitäten, die wir auf dem Brückenplatz

müssen sich Leute finden, mit denen

wir die deutschsprachigen Einwohne-

die Ideengeber sich mit ihren Ideen al-

dzo ciekawych, pomysłów.

durchgeführt haben.

und für die die konkreten Aktivitäten

rInnen von Słubfurt stärker einbeziehen

leine wiederfinden. So sterben manch-

Wir haben das dem Engagement von

angepackt werden.

können. Auch die BürgerInnen von Słub

mal sehr interessante Ideen.

Leuten zu verdanken, die spüren, was

Trotzdem frage ich mich, ob wir noch

wollen wir überzeugen, sich regelmäßi-

für eine wichtige Rolle im Leben der

mehr tun können, um einen größeren

ger zu beteiligen. Die monatlichen Tref-

Wenn ich mir die Dokumentation un-

Stadt Słubfurt die Orte sind, die von

Kreis von Menschen zu erreichen? Wie

fen der Schlüsselbesitzer zeigen, dass es

serer Aktivitäten auf dem Brückenplatz

ihren BürgerInnen selbst gestaltet wer-

können wir neue Leute für die Teilnah-

Ideen gibt, die Chancen auf Erfolg ha-

von 2017 so anschaue, erfüllt mich das

den. Es reicht eben nicht, Ideen und

me an unseren Projekten gewinnen?

ben und wir könnten sie umsetzen. Die

Ciąg dalszy na str. 3
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Fragen an die Schlüsselbesitzer
Pytania do posiadaczy kluczy
Schlüsselbesitzer sind auf dem Brückenplatz all diejenigen, die ihn regelmäßig mitgestalten. Sie erhalten einen Schlüssel und werden somit
zu mitverantwortlichen Projektleitern. Einmal monatlich treffen sich die
momentan 21 Schlüsselbesitzer, um sich auszutauschen, über aktuelle
Probleme und Ideen diskutieren. Unser Reporter Piotr Szrek hat einige
von ihnen interviewt.

Gosia Murao

Was machst Du auf
dem Brückenplatz?

Posiadaczami kluczy do Placu Mostowego stają się wszyscy, którzy organizują tu regularnie wydarzenia lub aktywności. Otrzymują klucze
i stają się współodpowiedzialnymi. Raz w miesiącu posiadacze kluczy
(obecnie 21) spotykają się i rozmawiają o aktualnych problemach i pomysłach. Nasz reporter Piotr Szrek przeprowadził kilka wywiadów.

Ghyath Sawaf

viele Veranstaltungen, zum Beispiel

trum, um mich für einen Moment im

Hassan Zadeh Mohammad Yonis

Thomas Klähn

eine Hochzeit oder Gebete, wir beten

Freien hinzusetzen und auszuruhen.

Cieszę się, że znalazłem takie fajne

Jako stowarzyszenie „Vielfalt statt Ein-

jede Woche.

Manchmal komme ich auch mit mei-

miejsce jak Café BlaBla. Jest to moja

falt“ prowadzimy tu wypożyczalnię ro-

nen Kindern zu Kulturveranstaltungen,

sala prób muzycznych.

werów i próbujemy propagować Plac

Majeed Behzad

Mostowy. Wspieramy osoby, które chcą

Wir spielen Fußball, drei Mannschaften

Heiderose Päch

zum Beispiel zu den Mosaikworkshops

dreimal die Woche und wir organisie-

Ich bin Mädchen für alles, aber ich bin

oder zum Malen usw.

ren kulturelle Feste, wie zum Beispiel

hauptsächlich für das Kreative zustän-

das Zuckerfest und andere Veranstal-

dig… Basteln, Feste gestalten, wenn sie

Adam Poholski

my się też innym hobby, ale piłka nożna

tungen, wie die interkulturelle Woche,

mich brauchen. Wo ich gebraucht wer-

Zusammen mit Michael ist es meine

jest dla mnie najważniejsza.

unser IKI-Kulturverein trifft sich manch-

de, springe ich ein.

Aufgabe, mich um die Koordination

Soliman Fazi

realizować na placu Mostowym swoje

Często gramy tu w piłkę nożną i oddaje-

pomysły.
Małgorzata Murao
Od wiosny do jesieni zajmowałam się

aller Aktivitäten auf dem Brücken-

Motaz Bellah Alaetta

moją grządką na Placu. Na wiosnę zno-

Charlotte Tsangueu

platz zu kümmern. Darüber hinaus

Staram się o to, aby mogli tu przycho-

wu chciałabym zacząć. Poza tym przy-

Hassan Zadeh Mohammad Yonis

Oh, viele Sachen. Zum Beispiel gärtnere

kümmere ich mich vor allem darum,

dzić i przebywać razem Arabowie, Sy-

chodzę czasem na Plac, bo to jedno

Ich freue mich sehr, dass ich so einen

ich, spiele Ball, tanze, singe…

EinwohnerInnen aus Słubice für die

ryjczycy i wszyscy ludzie otwarci kultu-

z najlepszych miejsc w centrum miasta,

Nutzung des Brückenplatzes zu be-

rowo.

by na chwilę usiąść i się zrelaksować

mal im Café BlaBla.

guten Ort, wie hier das Café BlaBla gefunden habe. Ich nutze es als Proben-

Thomas Klähn

geistern. Das ist nicht einfach, aber

raum für meine Musik.

Wir machen als Verein „Vielfalt statt Ein-

ich gebe mein Bestes.

na powietrzu. Czasem też przychodzę
Ghyath Sawaf

z moimi dziećmi na spotkania kultural-

falt“ hier den Fahrradverleih und versu-

Pochodzę z Syrii. Przygotowujemy wiele

ne, np. robienie mozaiki, malowanie itp.

Soliman Fazi

chen den Brückenplatz so ein bisschen

wydarzeń, np. uroczystości weselne. Co

Wir spielen hier oft Fußball und gehen

mitzubewerben. Wir unterstützen die,

anderen Hobbies nach. Aber am wich-

die etwas machen wollen und empfeh-

tigsten ist mir Fußball.

len den Brückenplatz freundlich.

Motaz Bellah Alaetta

Małgorzata Murao

Majeed Behzad

Ich bemühe mich darum, dass hier ara-

Vom Frühjahr bis zum Herbst habe ich

bische Leute, syrische Leute und interkulturell offene Leute zusammen kommen können.

tydzień modlimy się.

Co robisz na
Placu Mostowym?

Adam Poholski
Moim zadaniem jest, wspólnie z Mi-

Heiderose Päch

chaelem,

Jestem „panią od wszystkiego“, ale

działań na Placu Mostowym. Przede

głownie odpowiedzialna jestem za

wszystkim staram się zachęcić do ko-

Gramy w piłkę nożną. Trzy drużyny,

działania kreatywne, organizację wy-

rzystania z Placu Mostowego miesz-

mich um meine Beete auf dem Brü-

trzy razy w tygodniu. Organizujemy

darzeń. Kiedy jestem niezbędna, poja-

kańców Słubic. Nie jest to łatwe, ale

ckenplatz gekümmert, im kommenden

też wydarzenia kulturalne, np. święto

wiam się.

nie poddaję się.

Frühjahr möchte ich weitermachen.

zakończenia postu czy Tydzień Wie-

Abgesehen davon komme ich auch so

lokulturowy. W Café BlaBla spotykają

Charlotte Tsangeuu

Ghyath Sawaf

gerne auf den Platz, denn für mich ist

się członkowie stowarzyszenia IKI-

Oj, wiele rzeczy. Np. pracuję w ogrodzie,

Ich komme aus Syrien und ich mache

es einer der besten Orte im Stadtzen-

-Kulturverein.

gram w piłkę, tańczę, śpiewam….

koordynacja

wszystkich

Ciąg dalszy na str. 6
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Nie wiemy, jak potoczy się nasza przyszłość na Placu Mostowym. Dopiero
w styczniu dowiemy się czy dalej możemy użytkować ten teren i czy otrzymamy dofinansowanie na pokrycie
kosztów użytkowania. Będąc optymistą
chciałbym aby rok 2018 był na Placu
Mostowym rokiem współpracy i prawdziwego dialogu wielokulturowego.
Aby użytkownicy hali wychodzili z pomysłami, realizowali je i angażowali
w nie inne grupy narodowościowe.
Chciałbym aby zimowe wieczory pozwoliły nam skupić się, zastanowić
i podjąć próbę znalezienia odpowiedzi
na nurtujące nas pytania. Może przekonamy mieszkańców, że „Plac Mostowy jest kultowy” (BrückenPlatz ist unser
Schatz”)

Wir wissen nicht, wie es in Zukunft mit
dem Brückenplatz weiter gehen wird.
Erst im Januar erfahren wir, ob wir das
Gelände weiter nutzen können und
ob wir die dafür nötigen Fördermittel
bekommen. Als unverbesserlicher Optimist wünsche ich mir, dass 2018 das
Jahr der Zusammenarbeit und des echten interkulturellen Dialoges wird, dass
die Hallennutzer ihre Ideen einbringen
und andere Kulturgruppen daran beteiligen.
Ich wünsche mir, dass die langen Winterabende uns die nötige Ruhe geben,
damit wir Antworten auf die Fragen
finden, die uns bewegen. Vielleicht gelingt es uns, die EinwohneInnen davon
zu überzeugen, dass der kultige Brückenplatz unser aller Schatz ist.
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Program FIM – czyli integracja przez naukę i pracę
Programm FIM – also Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
Adam Poholski
W roku 2017 stowarzyszenie Słubfurt e.V. było jednym z partnerów programu
integracji uchodźców „FIM”
realizowanego w dzielnicy.

pensata w wysokości 0,80 € za godzinę
nie przekonywała naszych koleżanek
do większego zaangażowania. Jednym
z trwałych efektów tego programu jest
powstałe i funkcjonujące w przestrzeni
publicznej pojęcie, „Achtzigcentfrauen”,

Przez cały rok 2017 do działań w ra-

które doskonale obrazowało stosunek

mach programu, oddelegowano do

jakości wykonywanej przez nie pracy do

współpracy z nami łącznie 8 kobiet po-

otrzymywanej zapłaty.

chodzących z Kenii, Kamerunu, Iranu,

W połowie roku dołączyła do nas grupa

Somalii, Rosji i autonomicznej republi-

kobiet rosyjskojęzycznych. Dzięki zna-

ki Czeczenii. Wspólną cechą dla nich

jomości tego języka współpraca było

wszystkich był brak znajomości języka

dużo łatwiejsza. Dużo czasu poświęci-

niemieckiego. Mimo bariery językowej

liśmy na wzajemne poznawanie siebie,

rozpoczęliśmy współpracę od nauki

dowiedzieliśmy się bardzo wiele o kul-

podstawowych słów, nazw przedmio-

turze i zwyczajach ludów Kaukazu.

tów, narzędzi i czynności itp. Systematycznie słowo po słowie, dzień po dniu,

Bardzo miło zaskoczyła mnie postawa

język komunikacji stawał się mniej zło-

Charlotte z Kamerunu. Dla niej nie li-

żony.

czyły się godziny. Cieszyła się, ze w Café

W ramach swoich obowiązków przez 5

BlaBla czuje się jak w domu, że znalazła

godzin dziennie 4 razy w tygodniu uczy-

miejsce gdzie może jednocześnie pra-

liśmy się wzajemnie języków, staraliśmy

cować i przy tej pracy odpocząć.

się też integrować z innymi użytkowni-

Z perspektywy, blisko rocznego do-

kami Placu i zajmowaliśmy się utrzyma-

świadczenia jako osoby odpowiedzial-

niem w należytym porządku hali spor-

nej za współpracę w programie FIM,

towej i terenu Placu Mostowego.

mogę powiedzieć, że projekt nie jest do

Dużym problemem natomiast okazało

końca udany. Pierwszym etapem po-

się znalezienie sposobu na przekonanie

winno być przekonanie uczestników,

kobiet do współpracy. Z założenia inte-

że praca, czy fizyczna czy umysłowa,

gracja poprzez pracę powinna motywo-

nie jest karą a sposobem na pokazanie

wać uczestników do zaangażowania,

swoich kompetencji, chęci podzielenia

wykazania swojej przydatności dla spo-

się swoimi umiejętnościami. Obecne

łeczności w której przyszło zamieszkać

umowy kończą się w lutym przyszłego

i zaczynać swoje życie, praktycznie od

(2018) roku, ale już dziś zastanawiamy

nowa. Niestety otrzymywana rekom-

się jako Słubfurt e.V. czy robić to dalej?

merun, Iran, Somalia, Russland und

Der Verein Słubfurt e.V. hat
2017 als Partner an dem
Programm zur Integration
für Geﬂüchtete FIM teilgenommen, das im Stadtteil
Furt umgesetzt wurde.

der autonomen russischen Repub-

der ihnen aufoktroyierten Arbeit wi-

lik Tschetschenien. Keine der Frauen

derspiegelt.

sprach deutsch. Trotz der bestehenden
Sprachbarrieren begannen wir mit der

Im Sommer erhielten wir eine Grup-

Zusammenarbeit, indem wir ihnen erst

pe russischsprachiger Frauen. Dank

einmal ein grundlegendes Vokabular

meiner Sprachkenntnisse fiel mir die

beibrachten, wie etwa Namen von Ge-

Zusammenarbeit leichter. Viel Zeit ver-

genständen, Werkzeugen und Tätigkei-

wendeten wir darauf, uns gegenseitig

Über das Jahr 2017 verteilt bekamen

ten. Wort für Wort und Tag für Tag ver-

besser kennen zu lernen und wir haben

wir insgesamt 8 Frauen aus Kenia, Ka-

besserte sich die Kommunikation.

viel über die Kultur und die Gepflogenheiten der Menschen aus dem Kauka-

Im Rahmen ihrer Verpflichtungen lern-

sus gelernt.

ten sie vier Mal die Woche fünf Stunden
die Sprache und wir versuchten auch,

Sehr positiv überraschte mich Char-

sie mit den anderen Nutzern des Plat-

lotte aus Kamerun. Sie zählte nicht die

zes bekannt zu machen, und gemein-

Stunden. Sie freute sich, dass sie sich

sam mit ihnen pflegten wir die Turnhal-

im Café BlaBla zuhause fühlen konnte,

le und das Außengelände.

dass sie einen Ort gefunden hatte, wo
sie sowohl arbeiten, als auch sich erho-

Die größte Herausforderung bestand

len konnte.

jedoch darin, die Frauen von einer

Charlotte Tsangueu

Zusammenarbeit mit uns zu über-

Aus der Perspektive meiner fast einjäh-

zeugen. Ziel der Maßnahme war es,

rigen Erfahrungen mit dem Programm

die Teilnehmerinnen durch ihre Mit-

FIM kann ich sagen, dass das Projekt

arbeit in das bürgergesellschaftliche

nicht wirklich gelungen ist. In einem

Leben unserer Stadt zu integrieren,

ersten Schritt sollten die TeilnehmerIn-

wo sie ein komplett neues Leben be-

nen überzeugt werden, dass die körper-

gonnen haben.. Leider überzeugte

liche und geistige Arbeit keine Strafe ist,

der angebotene Verdienst von 0,80

sondern eine Möglichkeit, ihre Kompe-

€ für eine Stunde Arbeit unsere Kol-

tenzen zu zeigen und ihre Fähigkeiten

leginnen nicht davon, sich zu enga-

mit uns zu teilen. Die gegenwärtigen

gieren. Der einzige dauerhafte Effekt

Verträge enden im Februar nächsten

besteht darin, dass man in der Stadt

Jahres (2018), aber wir überlegen uns

von „Achtzigcentfrauen” redet, was

ernsthaft, ob wir da als Słubfurt e.V.

sehr gut das Verhältnis der Frauen zu

weiter mitmachen wollen.
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Pytania do posiadaczy kluczy | Fragen an die Schlüsselbesitzer
keine Wohnungen in der Nähe gibt. Wir

ne Nationalitäten kennen lernen kann.

haben viele Möglichkeiten mit der Turn-

Araber, Kameruner, Syrer, Afghanen,

halle, dem Café BlaBla und draußen,

Kurden, Deutsche, Polen, das ist sehr

da können wir zusammen sitzen und

schön. Auch für meine Kinder ist es

miteinander reden, grillen. Es gibt hier

hier sehr gut. Sie können sich austoben,

eigentlich alles, um uns wohl zu fühlen.

während ich bastele.

Hassan Zadeh Mohammad Yonis

Thomas Klähn

Musikproben kann ich nicht zuhause

Mir gefällt, dass es ein offener Ort ist,

machen, egal ob tagsüber oder in der

der viel Platz bietet, viel Raum, Kreati-

Nacht. Es gefällt mir auch, dass es ein

vität auszuleben und befreit die Leute

offener Platz ist und ich jederzeit kom-

so ein bisschen von der Last, überall nur

men kann und mit meiner Band proben

gefordert zu sein.

kann.
Małgorzata Murao
Soliman Fazi

Das hier ist der einzige Ort in Frankfurt,

Es gibt hier eine Turnhalle und weil ich

an dem ich eine echte – und nicht nur

gerne Fußball spiele, bin ich zweimal in

deklarierte – Offenheit für verschiede-

der Woche hier.

ne Ideen und unterschiedliche Menschen spüre. Dank dieser Vielfalt, die

Adam Poholski

Dlaczego anga˝ujesz si´
na Placu Mostowym?
Co ci si´ tu podoba?

Charlotte Tsangeuu
Kocham to miejsce, bo tu mogę odkrywać i doskonalić moje umiejętności. Np.

Warum machst Du
beim Brückenplatz
mit? Was gefällt Dir?

Motaz Bellah Alaetta

von vielen „unabhängigen GärtnerIn-

Mir gefällt, dass die Leute hier mitei-

nen” auf dem Brückenplatz gepflegt

nander reden können, dass es hier ein

wird, war der Garten auf dem Platz

multikultureller Ort ist und man viel ler-

vom Sommer bis zum Herbst einer der

nen kann von den anderen Leuten aus

schönsten Orte in der Stadt, der Leben

den anderen Kulturen.

und Farbe atmete.

Heiderose Päch

Adam Poholski

Ich hätte beinahe gesagt, dass ich

Eine große Freude bereitete mir das

nichts anderes zu tun habe. Ich bin hier

Anlegen meines eigenen Mini-Gartens

unter Leuten. Zuhause bin ich alleine.

und dann die Pflanzen beim Wachsen

Majeed Behzad

razem z Heidi dziergamy czapki. Spoty-

Plac Mostowy jest miejscem otwartym

kam wielu ciekawych ludzi. To miejsce

dla wszystkich. Wszystko udostępnio-

gdzie poznaję ludzi wielu narodowości.

ne jest bezpłatnie, serio. Opiekunowie

Arabowie, Kameruńczycy, Syryjczycy,

Majeed Behzad

Placu są bardzo przyjaźni, a to bardzo

Afgańczycy, Kurdowie, Niemcy, Polacy

Der Brückenplatz ist ein offener Ort

Charlotte Tsangueu

Herbst haben wir hier Gymnastikkur-

ważne. A nawet jeśli czasem jesteśmy

– to fantastyczne. To jest także dobre

für alle. Man muss hier nicht für alles

Ich liebe diesen Ort sehr, denn hier kann

se durchgeführt und getanzt. Im Spät-

za głośno, to nie przeszkadza bo w po-

dla moich dzieci. Mogą się zrelaksować,

bezahlen, ganz ehrlich. Die Leiter des

ich meine Talente ausprobieren. Zum

sommer haben wir einen Teich ausge-

bliżu nie ma mieszkań. Plac nam daje

w czasie gdy ja „majsterkuję”.

Brückenplatzes sind sehr nett, ja, das ist

Beispiel stricke ich Mützen zusammen

hoben und drum herum Wasserpflan-

wichtig. Und wenn wir mal etwas lau-

mit Heidi. Ich lerne viele nette Leute

zen gesetzt. Und das alles im Zentrum

ter sind, dann stört es nicht so, weil es

kennen. Ein Ort, an dem ich verschiede-

der Stadt.

wiele możliwości. Możemy korzystać
z hali sportowej, kawiarenki BlaBla

Thomas Klähn

oraz terenu wokół hali, gdzie możemy

Podoba mi się fakt, że jest to otwarte

usiąść, porozmawiać, grillować. Tutaj

miejsce, które oferuje wiele przestrze-

jest wszystko abyśmy czuli się dobrze.

ni do rozwijania własnej kreatywności.

zu beobachten. Vom Frühjahr bis zum

Tutaj ludzie nie czują się obciążeni ograHassan Zadeh Mohammad Yonis

niczeniami.

Jestem muzykiem. Nie mogę robić prób
w domu, zarówno w dzień jak i w nocy.

Małgorzata Murao

Podoba mi się, że tu jest przestrzeń

Jest to jedyne miejsce we Frankfurcie,

otwarta i w każdym czasie mogę przyjść

w którym czuję prawdziwą – a nie tyl-

i próbować z zespołem.

ko deklarowaną – otwartość na różne
pomysły i na różne osoby. Dzięki tej róż-

Soliman Fazi

norodności, pielęgnowany przez wie-

Tu jest sala gimnastyczna a ponieważ

lu „niezależnych ogrodników“ ogród

gram w piłkę nożną, jestem tu dwa razy

na Placu był od lata do jesieni jednym

w tygodniu.

z najładniejszych miejsc w tym mieście,
tętniącym życiem i kolorowym.

Motaz Bellah Alaetta
Podoba mi się, że ludzie tutaj mogą

Adam Poholski

rozmawiać. To miejsce wielokulturowe

Dużą radość sprawiało mi uprawianie

i można się wiele nauczyć od ludzi z in-

własnego mini ogrodu, obserwacja ro-

nych krajów i kultur.

ślin. Od wiosny do jesieni ćwiczyliśmy
gimnastykę, mieliśmy kursy tańca. Póź-

Heiderose Päch

nym latem wykopaliśmy staw, posadzi-

Tak naprawdę nie mam nic innego do

liśmy wokół wodne rośliny. I to wszyst-

roboty. Tu jestem pomiędzy ludźmi.

ko w samym środku miasta.

W domu jestem sama.

Heiderose Päch

Ciąg dalszy na str. 10 | Fortsetzung auf Seite 10
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„Konferenzja ZeitBankCzasu“
ein deutsch-polnischer Energietauschgipfel | polsko-niemiecki szczyt wymiany energii
eine grenzüberschreitende Timebank lädt zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch ein
Ponadgraniczny bank czasu zaprasza do wymiany doświadczeń i pomysłów
23.-24.02.2018
Die Stadt „Słubfurt“ gibt es nicht, bzw.

to fantastycznie, ale wciąż szukamy

es gibt sie doch…

sposobu na ożywienie naszej wymiany

Im Jahre 1999 haben wir begon-

i waluty. Z tego powodu opracowali-

nen, die Grenze zwischen den beiden

śmy pomysł na polskoniemiecki szczyt

Städten Frankfurt (Oder) und Słubice

wymiany energii. Chcemy serdecznie

verschwinden zu lassen und seit-

Państwa zaprosić do wymiany pomy-

dem leben wir eine neue gemeinsa-

słów, przedstawienia Waszych Banków

me deutsch-polnische Stadt, die wir

Czasu oraz omówienia najlepszych

„Słubfurt“ nennen.

praktyk i problemów.

Wir sind engagierte BürgerInnen bei-

Wykład wprowadzający wygłosi Pan

der Städte, die quasi im Modellversuch

Dr Grzegorz Sobiecki z Kolegium Nauk

diesen neuen Stadtraum gestalten.

o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej

2009 haben wir unser eigenes „Parla-

Handlowej w Warszawie. W stycz-

ment“ gegründet und 2013 haben wir

niu i lutym 2017 roku przeprowadził

mit der „ZeitBankCzasu“ unsere eige-

badania dotyczące banków czasów

ne Energietauschwährung eingeführt.

i alternatywnych walut w Polsce. Na

Das klingt fantastisch, aber bisher ist

naszą prośbę, w atrakcyjny sposób,

es uns nicht gelungen, sie so richtig

podzieli się wynikami swoich badań.

lebendig werden zu lassen. Aus diesen

Swoimi doświadczeniami podzielą się
z nami: Pani Julita Jakubowska – Bank

Gründen haben wir die Idee zu diesem
Energietauschgipfel entwickelt und

Januar/Februar 2017 hat er Untersu-

Anschließend wollen wir in Arbeits-

furt nad Odrą oraz Słubice i od tego

Czasu – Bankiem Życzliwości – Dyrek-

möchten Euch herzlich einladen, Euch

chungen zu Timebanks und anderen

gruppen an verschiedenen Fragestel-

czasu mieszkamy w nowym wspólnym

tor MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy

mit uns auszutauschen, Eure eigene

Alternativwährungen in Polen durch-

lungen arbeiten, die sich aus der Dis-

polskoniemieckim mieście, które nazy-

Społecznej) w Tczewie koło Gdańska –

Timebank vorzustellen und mit uns

geführt und wir haben ihn darum ge-

kussion ergeben.

wamy „Słubfurtem”.

oraz Pani Kathrin Latsch – z organiza-

gemeinsam Best Practices und Proble-

beten, seine Forschungsergebnisse auf

Jesteśmy zaangażowanymi mieszkań-

cji Monneta – organizacji patronackiej

me zu diskutieren.

anschauliche Weise mit uns zu teilen.

cami obu miast, którzy niejako mo-

komplementarnych systemów walu-

Für ein Impulsreferat konnten wir

Aus ihrer Praxis berichten Vertrete-

delują tę nową przestrzeń miejską.

towych.

Herrn Dr. Grzegorz Sobiecki von dem

rInnen einer Zeitbank aus Tczew bei

Miasto „Słubfurt“ nie istnieje. A może

W roku 2009 utworzyliśmy parlament

Następnie pracować będziemy w gru-

„Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie“

Gdańsk und Frau Kathrin Latsch von

jednak istnieje?

Słubfurtu a w roku 2013 wprowadzi-

pach roboczych nad zagadnieniami wy-

(Collegium

Monneta, einer Dachorganisation für

W roku 1999 rozpoczęliśmy proces za-

liśmy do obiegu własną walutę wy-

nikającymi z dyskusji.

komplementäre Geldsysteme.

cierania granic między miastami Frank-

miany energii „ZeitBankCzasu”. Brzmi

für

Wirtschaftswissen-

schaften) aus Warschau gewinnen. Im

Zweites Leben | Drugie życie
Thomas Klähn
Warum nicht aus wertlosem Schrott

A może stworzyć coś z bezwartościo-

etwas Kreatives, Benutzbares, Ästheti-

wego złomu? Coś kreatywnego, użytko-

sches und Künstlerisches schaffen?

wego, estetycznego, dzieło sztuki?

Wir haben alle unterschiedliche hand-

Posiadamy wiele umiejętności arty-

werkliche und künstlerische Fähigkei-

stycznych i rzemieślniczych ale potrze-

ten und wir brauchen Euch mit Euren

bujemy jeszcze Was i Waszych talen-

Talenten!

tów. Chcemy zorganizować 10 warsz-

Wir wollen in 10 Workshops (monat-

tatów (1 w miesiącu). Z metali wy-

lich einen Workshop) aus vorhande-

ciągniętych ze złomowiska i z innych

nem Schrott und weiteren Materialien,

materiałów jak drewno, stare meble,

wie Holz und alte Polstermöbel, etwas

zrobić coś nowego i ładnego. Powin-

Neues und Schönes kreieren. Es sollen

ny to być rzeczy, które można używać

im Laufe des Projektes Unikate zur täg-

na co dzień podczas projektu albo też

lichen Nutzung oder auch reine Kunst-

dzieła sztuki.

objekte entstehen.

Bardzo mile widziane są szalone pomy-

Verrückte Ideen sind gefragt, oder Lust,

sły, których podejmiemy się próby reali-

einfach mal etwas auszuprobieren…

zacji...

Wenn Ihr Interesse habt, dann meldet Euch bei mir
Jeśli jesteś zainteresowany napisz do mnie:
vielfaltstatteinfaltffo@gmail.com
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Monneta Monneta
Kathrin Latsch
MONNETA ist keine Timebank, aber weiß viel über
Timebanking und Zeittauschsysteme.

MONNETA nie jest bankiem
czasu, ale grupą ekspercką
w dziedzinie wartościowania
czasu i jego współdzielenia.

Wir bestehen aus einem Expertennetz-

Składamy się z sieci ekspertów i jako

werk und sind als Kompetenzzentrum

centrum kompetencyjne jesteśmy bar-

eher eine Dachorganisation für komple-

dziej organizacją patronacką dla alter-

mentäre Geldsysteme. Unsere Exper-

natywnych systemów monetarnych.

ten wollen dazu beitragen, dass Men-

Nasi eksperci chcą pomóc ludziom le-

schen Geldsysteme und die Finanzwirt-

piej zrozumieć funkcjonowanie syste-

schaft besser verstehen können. Uns

mów pieniężnych i finansowych. Łączy

18:00 – Film „Nowa Amerika“

eint die Überzeugung, dass eine Vielfalt

nas przekonanie, że w dłuższej perspek-

19:30 – „S∏ubfurter Neujahrsempfang“ | „S∏ubfurckie przyj´cie noworoczne“

an Geldsystemen für die Menschen, die

tywie dla ludzi, gospodarki i natury róż-

Wirtschaft und die Natur nachhaltiger

norodność systemów pieniężnych jest

Samstag | Sobota, 24.02.18 (Collegium Polonicum)

wäre als nur ein einziges.

korzystniejsza niż jednorodność.

10:00 – Begrüßung, Einführung | Powitanie, Wprowadzenie

http://monneta.org

http://monneta.org

10:20 – Vortrag | Wyk∏ad: Dr. Grzegorz Sobiecki, Kolegium Nauk o Przedsi´biorstwie, SGH Warszawa

Ich habe vor in meinem Vortrag Beispie-

W mojej prezentacji zamierzam opisać

11:15 – Kaffeeause | Przerwa kawowa

le aus dem deutschsprachigen Raum zu

przykłady ze świata niemieckojęzyczne-

11:45 – Vortrag || Wyk∏ad: ZeitBankCzasu PL

beschreiben wie WIR GEMEINSAM:

go, takie jak WIR GEMEINSAM (My Ra-

http://wirgemeinsam.net

zem): http://wirgemeinsam.net

Program|m:
Freitag| Piàtek, 23.02.18 (S∏ubicer Kulturhaus SMOK)

11:00 – Diskusjon

12:15 – Diskusjon
12:30 – Vortrag || Wyk∏ad: ZeitBankCzasu DE

WIR GEMEINSAM ist ein Tauschnetz-

WIR GEMEINSAM to sieć wymiany dla

13:00 – Diskusjon

werk für Menschen und Unternehmen,

ludzi i firm, zorganizowana w grupach

13:15 – Mittagessen | Obiad

das in regionalen Gruppen organisiert

regionalnych, łączących osoby o indywi-

14:00 – Arbeitsgruppen | Praca w grupach roboczych

ist, die Menschen mit individuellen

dualnych umiejętnościach i potrzebach

15:00 – Präsentation der Ergebnisse | Prezentacja wyników prac w grupach roboczych

Fähigkeiten und Bedürfnissen in ei-

w jednym regionie. Ten system współ-

16:00 – Diskussionen, Planungen, Beschlüsse | Dyskusja, Planowanie, Podj´cie uchwa∏

ner Region zusammen bringen. Dieses

dzielenia czasu stał się tak skuteczny,

Zeit-Tausch-System ist mittlerweile so

że ma około 2000 członków mieszka-

Veranstalter | Organizatorzy:

erfolgreich, das es ca. 2000 Mitglieder

jących głównie w Austrii, ale również

S∏ubfurt e.V.

hat, die überwiegend in Österreich le-

w Niemczech. Istnieją grupy regionalne

Stowarzyszenie Lebuser Ziemia

ben, aber es gibt auch Regionalgrup-

np. w Passau i Berlinie. Zamiast pienię-

pen in Deutschland z.B. in Passau und

dzy rozliczane są bony czasowe, które

Partnerzy:

Berlin. Statt mit Geld wird mit Zeit-

są również akceptowane lokalnie jako

KuWi-Praxisseminar an der Europa-Universität Viadrina (Michael Kurzwelly)

gutscheinen abgerechnet, die auch in

waluta. To nagradza zaangażowanie

den Betrieben als Währung akzeptiert

społeczne, ożywia sąsiedztwo i wzmac-

Projektteam | Zespó∏ projektowy:

werden. Dies belohnt soziales Engage-

nia gospodarkę regionalną. Wszyscy

Adam Czubak, Saskia Fichtner, Mateusz Kleszczyƒski, Caroline Kolasa, Karolina Kowalczyk,

ment, belebt die Nachbarschaftshilfe

uczestnicy chcą przyczynić się do bar-

Michael Kurzwelly, Juli Novotny, Heiderose Päch, Viktoria Perez, Adam Poholski, Tabitha

und stärkt die regionale Wirtschaft. Alle

dziej przyjaznej wspólnoty i lepszego

Teilnehmer wollen zu einem freundli-

świata.

cheren Miteinander und zu einer besseren Welt beitragen.

Redepenning, Lisa Weber, Aleksandra Ziemiƒska
Projektleitung:

Również w Szwajcarii istnieje przykła-

Michael Kurzwelly, Adam Poholski

dowy system współdzielenia czasu,
Auch in der Schweiz gibt es ein vorbild-

w szczególności pomocy osobom star-

Kontakt:

liches Zeittauschsystem vor allem um

szym.

arttrans@arttrans.de

älteren Menschen besser zu helfen.

KISS – czas jest cenny

apoholski@gmail.com

KISS – Zeit bleibt wertvoll

http://www.kiss-zeit.ch

http://www.kiss-zeit.ch

www.slubfurt.net/gospodarkwirtschaft/zeitbankczasu/
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Fragen an die Schlüsselbesitzer | Pytania do posiadaczy kluczy
Was soll sich auf dem
Brückenplatz ändern?
Was gefällt Dir nicht?
Was fehlt?

Soliman Fazi
Nie podoba mi się, że ludzie nie przestrzegają zasad. Byli tu potajemnie nastolatkowie palili papierosy w hali sportowej. Tak być nie może.

Majeed Behzad
Es wäre schön, wenn wir eine größe-

Motaz Bellah Alaetta

re Verstärkeranlage für Konzerte hät-

Nie podoba mi się, że nie mamy tutaj

ten, der eine Lautsprecher reicht dafür

ogrzewania. Gdyby było ciepło, Plac

nicht. Wir müssen mehr darauf achten,

Mostowy mógłby się rozwijać, ludzie by

dass sich die Leute an die Regeln halten.

chętnie przychodzili.

Hassan Zadeh Mohammad Yonis

Heiderose Päch

Eigentlich gefällt mir hier alles, aber es

W tej chwili nie możemy zbyt wiele zro-

wäre eben schön, wenn wir eine Ver-

bić, bo jest zimno. Potrzebowalibyśmy

stärkeranlage hätten.

ogrzewania.

Soliman Fazi

Charlotte Tsangeuu

Was mir nicht gefällt, wenn sich Leute

Nie podoba mi się, że ludzie z różnych

nicht an die Regeln halten. Es waren

kultur inaczej rozumieją użytkowanie

heimlich Jugendliche hier und die ha-

tego miejsca. Niektórzy robią bałagan

ben in der Turnhalle ganz viel geraucht.

i zapominają posprzątać.

Das geht nicht.

Charlotte Tsangueu

Motaz Bellah Alaetta

machen hier viel Schmutz und räumen

Małgorzata Murao

boten auch stärker die deutschen und

Plac Mostowy powinien być miejscem

Es gefällt mir gar nicht, dass wir hier

hinterher nicht auf.

Mir gefällt nicht, dass manche Nutzer

die polnischen EinwohnerInnen von

trwałym. Nie możemy wciąż martwić

diesen Ort nicht achten. Sie lassen im

„Słubfurt“ erreichen, damit auf dem Brü-

się czy przestanie istnieć. Życzyłbym so-

Thomas Klähn

keine Heizung haben. Ansonsten entwickelt sich der Brückenplatz immer

Thomas Klähn

Gras zerschlagenes Glas zurück oder

ckenplatz alle Sprachen zu hören sind,

bie aby ludzie korzystający z placu nie

besser, es gibt immer mehr Leute.

Der Brückenplatz soll etwas Beständi-

Chaos im Gebäude. Ausserdem ist es

die in „Słubfurt“ gesprochen werden.

traktowali go wyłącznie jako miejsce

ges werden, weil wir permanent Angst

manchmal swchwer, etwas für länger

Ich war den Tränen nahe, als ich die

imprez, ale także jako miejsce w któ-

Heiderose Päch

haben müssen, dass es ihn bald nicht

zu planen, da wir nicht wissen, wie lan-

Parkbank sah, die jemand in unseren

rym można się realizować, angażować

Momentan können wir nicht so viel

mehr gibt. Ich wünsche mir, dass die

ger dieser Ort noch bestehen kann.

selbst angelegten Teich geschmissen

w działanie, a nie przychodzić na goto-

machen, weil es Winter ist. Eine Hei-

Menschen, die den Brückenplatz nut-

hat, sie riss ein Loch in die Teichfolie und

we. Przejść od konsumpcji do kreacji.

zung bräuchten wir.

zen, ihn nicht nur als Veranstaltungsort

Adam Poholski

das Wasser trat aus. Ich kann es nicht

begreifen, sondern als Mitmachort, als

Es gefällt mir nicht, dass die „älteren”

verstehen, dass es Leute gibt, deren ein-

Małgorzata Murao

Charlotte Tsangueu

Platz, wo sie sich einbringen können,

EinwohnerInnen von „Słubfurt“ den

ziges Ziel darin besteht, alles zu zerstö-

Nie podoba mi się to, że niektórzy użyt-

Was mir nicht so gut gefällt, dass mit

also weg vom Konsumieren zum Mit-

Brückenplatz ausschließlich als Begeg-

ren. Ich wüsste mir gerne Rat, aber ich

kownicy nie szanują tego miejsca, zo-

den vielen Kulturen unterschiedliche

gestalten.

nungsort für Geflüchtete sehen. Ich

weiß nicht, wie.

stawiają w trawie potłuczone szkło

möchte, dass wir mit unseren Ange-

Die fehlende Heizung macht es uns un-

i bałagan w budynku. Poza tym trud-

möglich, im Winter die Halle zu nutzen.

no czasem coś zaplanować, gdy się nie

Das erschwert es uns, auch im Winter

wie, ile jeszcze czasu to miejsce będzie

das Interesse am Platz wach zu halten.

istniało.

Gebräuche hier einziehen. Manche

Adam Poholski
Nie podoba mi się, że „starzy” miesz-

Co powinno si´
zmieniç na Placu
Mostowym?
Co ci si´ nie podoba?
Czego brakuje?

kańcy Słubfurtu postrzegają Plac Mostowy wyłącznie jako miejsce spotkań
uchodźców. Chciałbym, aby z naszą
ofertą trafić do niemieckich i polskich
mieszkańców, aby na placu można było
usłyszeć wszystkie języki, którymi posługują się mieszkańcy Słubfurtu.

Majeed Behzad

Rozpłakałem się gdy zobaczyłem wrzu-

Byłoby miło gdybyśmy mieli lepsze na-

coną do stawu ławkę, która zniszczyła

głośnienie podczas koncertów. Ten gło-

folię i woda uciekła. Nie potrafię zro-

śnik który mamy jest za mały. Musimy

zumieć, że są ludzie dla których jedy-

też pilnować, aby użytkownicy placu

nym celem jest niszczenie wszystkiego.

przestrzegali zasad.

Chciałbym temu zaradzić i nie wiem jak.
Brak ogrzewania uniemożliwia nam

Hassan Zadeh Mohammad Yonis

korzystanie z hali w zimie. To utrudnia

Właściwie to podoba mi się tutaj

utrzymanie zainteresowania placem.

wszystko, ale byłoby miło, gdybyśmy
mieli dobry wzmacniacz.
Majeed Behzad

Ciąg dalszy na str. 14 |
Fortsetzung auf Seite 14
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Niepełnosprawni na Placu Mostowym
Menschen mit Behinderungen auf dem Brückenplatz
Stowarzyszenie seniorów i osób z niepełnosprawnością TWK Słubice w roku 2017 realizowało na Placu Mostowym program TWK Rekreacja i inicjatywę
lokalną „Roztańczmy się i rozśpiewajmy”. | Der Verein TWK Słubice für Senioren und Menschen mit Behinderungen hat 2017 auf dem Brückenplatz sein
Programm „Tanzen und Singen“ durchgeführt.

Adam Poholski
W ramach projektu TWK Rekreacja
uczestnicy pod opieką Marii Biermann
w hali sportowej realizowali zajęcia gimnastyczne. W poniedziałkowe
i czwartkowe popołudnia odbywały
się spotkania. Łącznie 53 godziny zajęć,
przy średniej ilości 6 osób. Zajęcia odbywały się od wczesnej wiosny, do późnej
jesieni. Z uwagi na brak ogrzewania
w hali zajęcia z końcem października
trzeba było odwołać.
Inicjatywa lokalna „Roztańczmy się
i rozśpiewajmy” miała na celu wzmocnienie integracji społeczności lokalnej
poprzez stworzenie grupy wokalnej
oraz dwóch grup tanecznych (w tym
jedna złożona z osób z niepełnosprawnością ruchową). Pierwsza grupa ćwiczyła popularne układy taneczne, druga
grupa ćwiczyła tańce z udziałem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Grupa wokalna spotykała się
w siedzibie TWK.
Od kwietnia do grudnia, raz w tygodniu odbywały się próby taneczne pod
kierownictwem, Agnieszki Araszew-

dla Franzeski Kurzwelly (i jej opiekunki –

mosfera życzliwości i wyrozumiałości.

Słubice za zaangażowanie i liczymy na

Von April bis Dezember gab es Tanz-

skiej, Constance Neutert-Pace i Ludmi-

babci Dordis), która z ogromnym zaan-

I co ważne, w tańcu nie istniały bariery

dalszą współpracę w następnych la-

proben unter der Leitung von Agnies-

ły Zakrzewskiej. W zajęciach głównymi

gażowaniem ćwiczyła układy na wózku.

językowe.

tach.

zka Araszewska, Konstanze Neutert-

uczestnikami byli polskojęzyczni miesz-

Ponieważ skład zespołu nieustannie się

Projekt TWK Rekreacja i inicjatywa lo-

Pace und Ludmiła Zakrzewska. Daran

kańcy Słubfurtu, chociaż jesienią do sta-

zmieniał, niemal co tydzień, należało

W grudniu w miejskiej hali sportowej

kalna „Roztańczmy się i rozśpiewajmy”

nahmen hauptsächlich polnischspra-

łego składu dołączyli Anette i Rudiger

zaczynać wszystko od początku. Mimo

w dzielnicy Słub odbędzie się występ

były dofinansowane ze środków Gminy

chige Słubfurter teil, aber später stie-

z Müllrose. Szczególne podziękowania

tego wśród ćwiczących panowała at-

finałowy. Dziękujemy członkom TWK

Słubice.

ßen Annette und Rüdiger aus Müllrose zu uns. Ein ganz besonderer Dank
geht an Franziska Kurzwelly (und ihre
Betreuerin – Oma Dordis), die mit gro-

Im Rahmen des Projektes „TWK Erho-

ßem Engagement den Rollstuhltanz

lung“ nahmen die TeilnehmerInnen

mit uns geübt hat. Da sich die Zusam-

unter der Leitung von Maria Bier-

mensetzung der Teilnehmer fast jede

mann in der Turnhalle an Gymnas-

Woche änderte, mussten wir immer

tikkursen teil. Jeweils montags und

wieder von vorne anfangen. Trotzdem

donnerstags fanden die insgesamt 53

herrschte unter den TänzerInnen eine

Kurse statt, an denen durchschnitt-

respektvolle und verständnisvolle At-

lich 6 Personen teilnahmen. Der Un-

mosphäre. Und ganz besonders wich-

terricht fand vom späten Frühjahr

tig: beim Tanzen gibt es keine Sprach-

bis zum Spätherbst statt. Wegen der

barrieren.

fehlenden Heizung mussten wir eine
Winterpause einlegen.

Ende Dezember findet in der Sporthalle

Mit der Initiative „Tanzen und Singen“

im Stadtteil Słub eine Abschlußpräsen-

wollten wir die Integration der lokalen

tation statt. Wir danken allen Mitglie-

Gemeinschaft stärken. Dazu gründe-

dern vom TWK Słubice für ihr Engage-

ten wir eine Gesangsgruppe und zwei

ment und hoffen, dass wir auch in den

Tanzgruppen (eine war explizit auch

kommenden Jahren wieder so gut zu-

an Rollstuhlfahrer gerichtet). Die erste

sammen arbeiten.

Gruppe übte populäre Gesellschafts-

Das Projekt „TWK Erholung“ und die

tänze, die andere beschäftigte sich mit

Initiative „Tanzen und Singen“ wurde

solchen Tänzen, die Rollstuhlfahrer in-

von der Stadt Słubice finanziell un-

tegrieren. Die Gesangsgruppe traf sich

terstützt.

in den Räumen des Vereins TWK.
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Nomadic Garden
Ogród Nomadyczny – „latający” Nowa Amerika Uniwersytät
Nomadischer Garten – die ﬂiegende Nowa Amerika Uniwersytät

UNIWERSYTÄT

Projekt badania i wspierania wspól-

Byliśmy po kolei na jeden dzień w 15

nego społeczeństwa obywatelskiego

miejscach: Cigacice, Słońsk, Steinhöfel,

na terenie pogranicza polsko-nie-

Słubfurt (Frankfurt-Slubice), Bautzen,

mieckiego

Drawsko Pomorskie, Ośno Lubuskie,

Poprzez serię spotkań z mieszkańca-

Muszkowo, Zielona Góra, Torgelow,

vitäten unseres Netzwerkes gerne an-

gelow, Bad Freienwalde, Lunow-Stol-

mi Nowej Ameriki (pogranicza polsko-

Bad Freienwalde, Lunow-Stolzenhagen,

schließen möchten. Der „nomadische

zenhagen, Szczecin, Głogów, Cedynia

-niemieckiego) z jednej strony chcemy

Szczecin, Głogów, Cedynia

Ein Projekt zur Untersuchung und För-

Garten” ist als Metapher zu verstehen:

Dort haben wir mit einheimischen Bür-

poznać i zrozumieć ich potrzeby oraz

Pochylając się nad ogromną mapą,

derung von gemeinsamer Bürgerge-

unsere deutsch-polnische Grenzregion

gerInnen über ihren eigenen Ort ge-

aspiracje kulturalne, z drugiej pragnie-

rozmawialiśmy z mieszkańcami tych

sellschaft in der deutsch-polnischen

ist unser Garten, den wir gemeinsam

sprochen, haben über die positiven und

my rekrutować Nowoamerikanów do

miejscowości o pozytywach i negaty-

Grenzregion

pflegen wollen. Wir sind von Anfang

negativen Seiten

przyłączenia się do działań społecz-

wach ich najbliższej okolicy. Zbierali-

Das Projekt „nomadischer Garten”

Mai bis Ende September 2017 mit ei-

der Orte gesprochen und Änderungs-

nych i kulturalnych naszej sieci. Ogród

śmy propozycje zmian, pomysły i wizje

macht es sich zum Ziel, einerseits die

nem nomadischen Zelt durch Nowa

vorschläge, Ideen und Visionen auf

Nomadyczny jest metaforą pogranicza

obywateli na przyszłość. Nasze dysku-

kulturellen Bedürfnisse und Wünsche

Amerika gereist und waren jeweils für

einem großen Ortsplan gesammelt.

polsko-niemieckiego rozumianego jako

sje były rejestrowane. Powstało z nich

der Einwohner von Nowa Amerika

einen Tag in chronologischer Reihen-

Die Gesprächsrunden wurden auf Vi-

ogród, o który wspólnie się troszczymy.

15 filmów, energetycznych portretów

(deutsch-polnische Grenzregion) zu er-

folge an 15 Orten: Cigacice, Słońsk,

deo aufgezeichnet und so entstanden

Od początku maja do końca września

mieszkańców i miejscowości, w których

forschen, und andererseits neue Nowo-

Steinhöfel, Słubfurt (Frankfurt-Slubice),

bis November 15 Filme mit energeti-

2017 podróżowaliśmy z namiotem

byliśmy.

Amerikaner zu rekrutieren, die sich den

Bautzen, Drawsko Pomorskie, Ośno Lu-

schen Porträts der 15 Orte, an denen

gesellschaftlichen und kulturellen Akti-

buskie, Muszkowo, Zielona Góra, Tor-

wir waren.

nomadycznym przez Nową Amerikę.
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20.05.2017, Brückenplatz |
Plac Mostowy:
Chodzi o to, że tutaj mamy bardzo

przyjaciółką Charlotte. To są pojedyn-

ciekawą sytuację. Z mapą pracujemy

cze rzeczy, ale ważne jest stworzenie

zwykle w miejscowościach bardzo

przestrzeni do możliwości ich wystą-

jednorodnych. Słubfurt natomiast nie

pienia.

jest jednorodny. Składa się z dwóch
miast, które leżą w dwóch państwach.
I niestety rozmawiając z mieszkańcami Słubfurtu, można to ciągle odczuć.

Wir haben es hier mit einer sehr in-

Mimo to, że my chcemy, aby Słubfurt

teressanten Situation zu tun. Norma-

był jednym miastem, to jednak po roz-

lerweise arbeiten wir mit der Karte

mowach z osobami, które przyjeżdżają

an ziemlich homogenen Orten. Aber

tutaj, które tu mieszkają widzimy, że są

Słubfurt ist nicht homogen, sondern

to jednak dwa miasta.

setzt sich aus zwei Städten zusam-

To są moje osobiste doświadczenia

men, die in zwei Staaten liegen. Lei-

i to właśnie dzieje się na Placu Mosto-

der spüren wir das ständig bei unse-

wym. Zauważyłem, że integracja na

ren Gesprächern mit den Bürgern von

siłę nie przynosi efektów, ale wszystko

Słubfurt. Obwohl wir möchten, dass

to, co dzieje się w tej przestrzeni, gdzie

Słubfurt eine Stadt ist, sehen wir an

ludzie chcą cokolwiek robić prowadzi

den Gesprächen mit den Leuten, dass

do integracji, która jest niejako efek-

es dennoch zwei Städte sind.

tem ubocznym tych działań. Majeed

Das sind meine persönlichen Erfah-

przychodzi z grupą Afgańczyków grać

rungen und da fühle ich mich an-

ner Integration. Wenn also Majeed

mitmacht, dann passiert so etwas,

w piłkę 3 razy w tygodniu, i dołącza

gesprochen, was den Brückenplatz

dreimal die Woche hier mit einer

dass man sich kennenlernt über die

do nich Ahmed, a potem dochodzi

betrifft. Ich habe bemerkt, dass Inte-

Gruppe von Afghanen Fußball spielen

Zeit. Oder Heidi, wie sie mit Charlot-

jeszcze Sherif. Grupa ze Słubic, która

gration als ein Kraftakt gar nicht funk-

und dann kommt Ahmed dazu und

te ganz dicke Freundinnen geworden

tańczy i gimnastykuje się, a przyłą-

tioniert, sondern dass dieses, was hier

spielt mit, und dann kommt Shareef

sind. Das sind ganz einzelne Dinge,

cza się do nich Charlotte. To wszyst-

passiert, also diesen Raum zu haben,

dazu und spielt mit. Und andere Leu-

aber es geht darum diesen Raum zu

ko wymaga czasu, ale dzieje się. Albo

in dem Leute etwas machen können,

te aus Słubice, wenn sie tanzen und

erzeugen, indem es passieren kann

Heidi – która akurat wyszła – została

führt quasi als Nebenprodukt zu ei-

Gymnastik machen und Charlotte

und darf.

www.nowa-amerika.eu/projekte/nomadic-garden/orte/04-slubfurt/
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Pytania do posiadaczy kluczy | Fragen an die Schlüsselbesitzer
mi się wielkość miasta i grono ludzi

Motaz Bellah Alaetta

z którymi współpracuję. Ogólnie Frank-

Frankfurt ist eine schöne und ruhige

furtczycy nie są zbyt otwarci. Zbyt wiele

Stadt, es muss aber mehr Arbeit für die

się mówi, za mało robi.

Leute geben. Abgesehen von der Arbeitslosigkeit ist alles gut. Zu neunzig

Małgorzata Murao

Prozent sind die Leute nett.

Frankfurt to dość małe i przejrzyste
miasto. Wszędzie jest blisko. Szko-

Heiderose Päch

da, że trudno tu znaleźć pracę, że tak

Ich fühle mich hier Zuhause, weil ich

dużo ludzi porusza się po mieście sa-

hier geboren bin. Der Umgang zwi-

mochodem zamiast rowerem i że tak

schen den Menschen gefällt mir nicht.

wiele kręci się wokół zakupów i pie-

Heutzutage ist sich jeder selbst der

niędzy. Zadziwia mnie, czemu wie-

Nächste.

czorem tylu ludzi jest w Spitzkrug,
a tak mało nad Odrą. W ogóle rzeka

Charlotte Tsangueu

i przyroda wokół miasta jest niezwy-

Hm, ich fühle mich hier nicht richtig

kle bogata i piękna.

schlecht, aber auch nicht besonders
gut. Aber es lässt sich aushalten. Vor

Motaz Bellah Alaetta

Jak czujesz si´ we
Frankfurcie nad Odrà?
Co ci si´ podoba,
a co nie?

Adam Poholski

allem

Czuję się fantastycznie. Dzięki temu, że

Mein Deutsch ist noch nicht so gut und

mieszkam w dzielnicy Słub a dużo czasu

wenn ich in ein Büro komme, bin ich

spędzam w dzielnicy Furt, mogę chwa-

ohne Dolmetscher sehr gestresst, denn

lić się, że niewiele osób tak jak ja, może

die sind oft sehr ungeduldig. Dann ver-

wyjeżdżać za granicę kilka razy dziennie.

stehe ich etwas falsch und bekomme

We Frankfurcie nie lubię ograniczenia

gleich Ärger und kleine Dinge werden

prędkości do 30 km/h niemal wszędzie

zu großen Problemen.

podoba. Są ludzie nieprzychylni obco-

i DAA (to trzeba odnotować). Poziom

i przenośnych radarów schowanych

krajowcom, nie tylko uchodźcom. Ja

jest zerowy i nikt tego nie kontroluje.

w samochodach.

die Verwaltungsangestellten.

Thomas Klähn
Frankfurt (Oder) ist meine Heimat ge-

osobiście to ignoruję. Jest natomiast
wiele wspaniałych osób, jak Thomas

Hassan Zadeh Mohammad Yonis

worden, ich lebe jetzt seit 28 Jahren

i Michael, które nie tylko są przyjazne,

Czuję się tu bardzo dobrze. Ludzie są tu

hier. Mir gefällt die Größe, mir gefallen

ale chcą jeszcze z nami coś robić. Podo-

naprawdę mili.

Majeed Behzad

ba mi się Plac Mostowy, Uniwersytet

Podoba mi się tu, bo tu mieszkam. To

Viadrina, dom studencki FForst. Nie po-

Soliman Fazi

małe miasto. Ale wiele mi się tu też nie

dobają mi się kursy językowe w Nestor

Są w mieście złe rzeczy, ale nie chcę
o nich mówić. Natomiast ludzie są mili.

Wie fühlst Du Dich
in Frankfurt (Oder)?
Was gefällt Dir, was
gefällt Dir nicht?

die Menschen, mit denen ich zu tun
habe. Ansonsten sind die Frankfurter
ziemlich zugeknöpft. Es gibt zu viel Meckern und zu wenig Machen.
Małgorzata Murao

Motaz Bellah Alaetta

Majeed Behzad

Frankfurt ist eine ziemlich kleine und

Frankfurt jest pięknym i spokojnym

Es gefällt mir hier, weil ich hier woh-

übersichtliche Stadt. Alles liegt nah bei-

miastem, lecz musi znaleźć się więcej

ne. Es ist eine kleine Stadt. Aber man-

einander. Schade, dass es hier so schwer

miejsc pracy. Oprócz bezrobocia wszyst-

ches gefällt mir nicht. Es gibt Leute,

ist, Arbeit zu finden, schade, dass die

ko jest w porządku. W 90 % mieszkańcy

die sind nicht nett zu Ausländern,

meisten das Auto benutzen, statt Fahr-

są przyjaźni.

nicht nur zu Geflüchteten. Ich persön-

rad zu fahren und sich fast alles nur um

lich ignoriere die einfach. Es gibt aber

Einkaufen und Geld dreht. Es wundert

Heiderose Päch

auch viele andere Leute, die nett sind,

mich, dass abends so viele Menschen

Czuje się tu u siebie, bo tu się urodzi-

wie Thomas und Michael, die nicht

im

łam. Nie podobają mi się interakcje

nur freundlich sind, sondern mit uns

und so wenige an der Oder. Denn der

między mieszkańcami. W dzisiejszych

zusammen etwas machen wollen.

Fluss und die Natur drum herum sind

czasach powinniśmy być sobie bliżsi.

Mir gefällt der Brückenplatz, die Viad-

ungewöhnlich reich an Schönheit.

Spitzkrug-Einkaufszentrum

sind

rina, das Fforst. Mir gefallen gar nicht
Charlotte Tsangeu

die Sprachkurse bei Nestor und DAA,

Adam Poholski

Och. Nie czuję się tu źle, ale też nie do

das musst Du unbedingt aufschrei-

Ich fühle mich hier fantastisch. Weil ich

końca dobrze. Da się wytrzymać. Przede

ben. Die Qualität ist gleich null und

im Stadtteil Słub wohne und viel Zeit im

wszystkim chodzi mi o urzędników. Mój

niemand kontrolliert das.

Stadtteil Furt verbringe, kann ich mich
rühmen, dass ich einer der wenigen bin,

niemiecki nie jest jeszcze dobry i kiedy
idę do urzędu bez tłumacza, jestem bar-

Hassan Zadeh Mohammad Yonis

die mehrmals täglich ins Ausland fah-

dzo zestresowana, bo często pracowni-

Ich fühle mich hier sehr wohl, die Leute

ren. Was mir in Frankfurt gar nicht ge-

cy nie mają cierpliwości. Coś źle zrozu-

sind hier wirklich sehr nett.

fällt, dass es fast überall eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h gibt

miem, irytuję się, a drobna sprawa staje
się wielkim problemem.

Thomas Klähn

Soliman Fazi

und überall unscheinbare Autos mit

Es gibt auch einige schlimme Sachen

versteckten Blitzern geparkt sind.

Thomas Klähn

in der Stadt, aber darüber möchte ich

Frankfurt nad Odrą stał się moim do-

nicht reden. Ansonsten sind die Leu-

mem. Mieszkam tu od 28 lat. Podoba

te nett.

Ciąg dalszy na str. 18 |
Fortsetzung auf Seite 18
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3 Festiwale w Słubfurcie | 3 Festivals in Słubfurt
Art an der Grenze
Sztuka na granicy
25. April bis 09.Mai 2018 | 25 kwietnia do 9 maja 2018 roku

Auf dem deutsch-polnischen Kunstfestival werden zwei Wochen lang Werke
und künstlerisches Schaffen aus der Re-

Przez dwa tygodnie będą prezentowa-

gion präsentiert. Vor allem neuen und

ne dzieła i kreacje artystyczne. Głównie

weniger bekannten Kunstschaffenden

nowych i mniej znanych artystów z re-

möchte Art an der Grenze eine Platt-

gionu.

form bieten das bestehende kulturel-

Sztuka na granicy chce być platformą

le Ensemble der Region zu bereichern.

wzbogacającą istniejący obraz kultural-

Den Kunstformen werden keine Gren-

ny regionu.

zen gesetzt und das Festival spricht so-

Formy sztuki nie mają ograniczeń, dla-

mit unterschiedlichste Menschen an

tego festiwal chce dotrzeć do najbar-

und bringt sie an einen Ort zusammen.

dziej zróżnicowanych osób i połączyć je

So lädt das Festival vom 25. April bis

w jednym miejscu.

09.Mai 2018 alle in die Große Schar-

Od 25 kwietnia do 9 maja 2018 roku fe-

rnstraße nach Frankfurt (Oder) ein, die

stiwal zaprasza wszystkich na ulicę Gro-

sich zu der Gemeinschaft in und um

ße Scharrnstraße we Frankfurcie nad

Frankfurt (Oder)/Słubice zugehörig füh-

Odrą. Wszystkich, którzy czują, że nale-

len und eine besondere Verbindung zu

żą do społeczności Frankfurtu nad Odrą

diesem Raum haben.

i Słubic i coś łączy ich z tą przestrzenią.

Hinter dem Festival stehen sowohl Stu-

Festiwal to efekt współpracy studen-

dierende, wie auch Bürger_innen und

tów, mieszkańców i artystów z regionu.

Kunstschaffende aus der Region. Zum

Festiwal odbywa się już po raz szósty

sechsten Mal findet das Festival nun

i towarzyszy mu różnorodny program

schon statt und wird von einem bun-

kulturalny i muzyczny.

ten kulturellen und musikalischen Pro-

Zespół organizacyjny z przyjemnością

gramm begleitet. Über die Mitgestal-

zaprasza osoby chętne do współpracy

tung des Rahmenprogramms würde

przy tworzeniu programu festiwalu.

sich das Organisationsteam des Kunstfestivals freuen.

www.art-an-der-grenze-ffo.weebly.com

#UNITHEA21
Noch nichts von UNITHEA gehört? Vom 07. – 10.06.2018
ﬁndet das deutsch-polnische Theater-, Musik-, und Kunstfestival bereits zum 21. Mal statt, zu dem Zuschauerinnen
und Zuschauer, wie auch Kunstschaffende herzlich eingeladen sind.
Nie słyszałeś jeszcze o UNITHEI? Polsko-niemiecki festiwal,
który skupia się wokół teatru, muzyki i sztuki odbędzie się
po raz 21. w dniach 07. – 10.06.2018. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz artystów.
Das Festival hat gezeigt, dass Frankfurt

orten. Das Publikums- und Medieninte-

(Oder) & Słubice eine großartige kultu-

resse war so groß wie nie zuvor! Veran-

relle Szene besitzt mit einer Vielzahl von

staltungen wie die Talentshow auf der

Künstlern und stimmungsvollen Spiel-

Scharrnstraße oder die erste Trabipara-
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de der Doppelstadt haben insgesamt

Takt vor? Man fragt sich ständig, was

Alle wichtigen Informationen finden

kulturalnych, jak i zachwycili się dwu-

Przy tym świat nie jest tylko czarno-

etwa 2.600 Zuschauerinnen und Zu-

als noch akzeptabel und was schon als

Sie auf der Facebook- und auf unserer

miastem. Aby to osiągnąć poszukuje-

-biały, lecz ma różne odcienie, którym

schauer zum Festival gelockt. Unser Ziel

TAKTLOS gilt? Alles ist eine Frage der

Internetseite: www.unithea.com

my nowych kierunków.

chcemy poświęcić tę edycję. Nowe

ist es Menschen für Kultur und unsere

Perspektive. Wie möchte man die Din-

Städte zu begeistern, dafür gehen wir

ge sehen? Dabei ist die Welt nicht nur

Kolejna edycja tuż przed nami dlate-

maty, próba łączenia przeciwstawnych

gerne neue Wege.

schwarz und weiß, sondern sie weist

go jesteśmy już w trakcie jej organiza-

idei i odnalezienia wspólnego środka,

miejsca spektakli, kontrowersyjne te-

viele Nuancen auf, denen wir uns in

Festiwal pokazał, iż Słubice & Frank-

cji. Tegoroczne motto brzmi „nietakt“

wspólnej alternatywy – takie właśnie

Das nächste Festival steht direkt vor

dieser Edition widmen möchten. Neue

furt posiadają dużą scenę kulturalną,

– Niekonwencjonalnie. Innowacyjnie.

są priorytety kolejnej edycji festiwalu.

der Tür und wir sind schon mittendrin

Spielorte, kontroverse Themen, Ge-

z wieloma artystami i klimatycznymi

Kontrowersyjnie. Prowokująco. Inaczej.

UNITHEA stanie się przez to przestrze-

in der Organisation. Das diesjährige

gensätzliche Ideen – trotzdem eine

miejscami. Zainteresowanie mediów

Motto lautet „taktlos“ – Unkonven-

gemeinsame Alternative auf künstleri-

i publiki przerosło nasze najśmielsze

Czy trzeba się trzymać tradycji? Czy

swoją perspektywę – bez względu na

tionell. Innovativ. Anders. Kontrovers.

sche Art und Weise zu finden, das steht

oczekiwania! Wydarzenia, takie jak

spektakl musi być grany w teatrze? Czy

to, jak widzi się świat.

Provokativ.

dieses Jahr im Vordergrund. UNITHEA

talentshow pod gołym niebem albo

graffiti to sztuka? Kto nadaje takt(u)?

wird dadurch zu einem Raum, in dem

pierwsza w historii tego regionu pa-

Ciągle można zadawać sobie pytanie

Wszystkie informacje dostępne są na

Muss man sich an Traditionen halten?

jeder seine Perspektive bereichern kann

rada trabantów przyciągnęły w su-

co akceptujemy, a co uchodzi już za

naszym facebooku, jak i stronie interne-

Muss Theater im Theater gespielt wer-

– unabhängig davon, wie man die Welt

mie około 2600 widzów. Chcemy, aby

NIETAKT? Wszystko jest kwestią per-

towej: www.unithea.com

den? Ist Graffiti Kunst? Wer gibt den

sieht.

ludzie przekonali się do różnych form

spektywy. Jak chcemy widzieć świat?

nią, w której każdy może wzbogacić

Festival und Akademie lAbiRynT
Festiwal i Akademia lAbiRynTu
19.-21. Oktober 2018 | 19.-21. Pażdziernika 2018 | www.labirynt.slubice.eu
Piotr Szrek

Im Verlauf von 8 Jahren hat sich das Foto

„Akademia lAbiRynT“ statt. Jeder kann

und Multimedia Festival „lAbiRynT“

sich hier kostenlos zu 4-6 Workshops

weit über die Grenzen von Słubfurt hi-

aus den Bereichen Fotografie und Mul-

naus einen Namen gemacht.

timedia anmelden. Das gilt für Anfän-

Aber was ist eigentlich das „ lAbiRynT“?

ger ebenso, wie für Fortgeschrittene

Was passiert da? An einem Wochen-

und Künstler. Ausgewählte Ergebnisse

ende kommen bis zu 100 KünstlerIn-

werden auf dem Festival ausgestellt.

nen zusammen. Auf eigene Kosten reisen sie an und bringen im Gepäck ihre
Kunst mit, die sie an verschiedenen Orten in Słub und in Furt zeigen.

W ciągu ośmiu lat festiwal Fotografii
i Multimediów „lAbiRynT“ wykroczył

Das Festivalzentrum befindet sich im

swoją popularnością daleko ponad gra-

Słubicer Kulturhaus SMOK, aber die

nice Słubfurtu.

verschiedenen Kunstpräsentationen

Czym właściwie jest „lAbiRynT“? Na

finden an unterschiedlichsten Orten

czym dokładnie polega? W trakcie jed-

in beiden Stadtteilen von Słubfurt

nego weekendów na festiwal zjeżdża

und in Urad statt. Am Freitagnach-

ponad setka artystów. Przybywają na

mittag beginnt die Kunstwanderung

własny koszt, przywożąc ze sobą swoją

mit der Eröffnung im SMOK und

sztukę, aby wzajemnie pokazać sobie

bewegt sich dann von Ausstellung

swoją twórczość.

zu Ausstellung durch Słubfurt. Die
Künstler sind selber anwesend und

Centrum festiwalu znajduje się w Gale-

stellen ihre Arbeiten vor, woraufhin

rii Okno w Słubickim Miejskim Ośrodku

sich meist ein reger Gedankenaus-

Kultury, lecz same pokazy sztuki odby-

tausch entwickelt.

wają się w najróżniejszych miejscach

Die Kunst ist auf höchstem Niveau und

w obu częściach Słubfurtu, a także

trotzdem wird sie für Menschen erfahr-

w Uradzie.

wiają swoje prace, które zwykle wzbu-

Labirynt jest festiwalem dla obywate-

timediów, a oferta ta kierowana jest

bar, die im Alltag nicht häufig mit Kunst

W piątkowe popołudnie wędrówkę za

dzają sporo dyskusji.

li Słubfurtu i całego regionu. Od 2011

w takim samym stopniu do początku-

in Berührung kommen.

sztuką rozpoczyna uroczyste otwarcie

Choć przedstawiona sztuka jest nie-

roku w miesiącach przedfestiwalowych

jących, zaawansowanych oraz profe-

w SMOKu, po czym publiczność prze-

jednokrotnie bardzo wymagająca, do-

odbywa się Akademia lAbiRynTu. Każda

sjonalnych artystów. Ostatecznie każdy

„lAbiRynT“ ist aber auch ein Festival für

mieszcza się po Słubfurcie od wysta-

świadczyć jej mogą również osoby nie

zainteresowana osoba morze bezpłat-

z uczestników warsztatów prezentuje

die BürgerInnen aus Słubfurt und der

wy do wystawy. Twórcy obecni są na

obcujące na co dzień ze sztuką.

nie uczestniczyć w czterech do sześciu

na festiwalu wybór swoich prac.

Region. Seit 2011 findet im Vorfeld die

wszystkich pokazach i sami przedsta-

Performance Isabelle Krieg „narodzona na nowo | neu geboren”, 2017

warsztatach z zakresu fotografii i mul-
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Pytania do posiadaczy kluczy | Fragen an die Schlüsselbesitzer

Hassan Zadeh Mohammad Yonis

Co przychodzi Ci na
myÊl, kiedy s∏yszysz
has∏o „S∏ubfurt”?

Soliman Fazi

ci nie mogłam się swobodnie poruszać,

dwumiasto” czy „Frankfurt – Słubice

nicht mehr fragen, ob du von hier oder

Małgorzata Murao

nie mogłam nic zrobić. Kiedy poznałam

– jedno miasto” itd.

von woanders bist. Wenn es keine Rolle

„Słubfurt“ ist die beste Idee für Frank-

środowisko Słubfurtu, znów mogłam

Słubfurt jako stowarzyszenie to część

mehr spielt, woher ich komme. Ich mei-

furt und Słubice, die ich kenne. Sie ist

oddychać. Przychodziłam tu co wie-

mojej pracy społecznej. Staramy się

ne nicht nur hier diese Grenze, sondern

witzig, originell und trifft am besten,

Majeed Behzad

czór, by usiąść i poczuć się trochę jak

pokazać, że jesteśmy takimi samymi

„Słubfurt“ für die ganze Welt. Dann

worum es geht. In „Słubfurt“ gefällt mir,

Czuję się dobrze w Słubfurcie. To połą-

w domu, a moje dzieci mogły się bawić.

ludźmi, sztucznie podzielonymi prze

würde alles besser werden, hoffe ich.

dass man endlich die langweilige Frage

czenie Słubic i Frankfurtu. Jestem dum-

To szczególne miejsce, którego nigdy

politykę. Możemy robić wspólnie fanta-

ny, że jestem Słubfurtczykiem.

nie zapomnę.

styczne rzeczy. Martwi mnie, że istnieje

Heiderose Päch

len anderen Orten zu hören kriege: Wo-

wśród wielu mieszkańców mentalna

„Słubfurt“ ist die Hauptstadt von Nowa

her kommst Du?

Hassan Zadeh Mohammad Yonis

Thomas Klähn

bariera przed przyznaniem się do po-

Amerika, eine Stadt ohne Grenzen.

Słubfurt kojarzy mi się z wielokulturo-

Termin „Rzeźba społeczna” dość do-

pierania naszych działań.

wością. Ja zajmuję się muzyką wielu

kładnie opisuje Słubfurt jako konstruk-

Charlotte Tsangueu

Wenn ich „Słubfurt“ höre, dann achte

kultur. To bardzo dobrze się zgrywa.

cję sztuki, polityki i przestrzeni społecz-

Wenn ich das Wort „Słubfurt“ höre, erin-

ich auf den Kontext, in dem der Begriff

nej. Słubfurt to próba odmiennego my-

nert mich das an meine Asylgeschichte.

verwendet wird. Ich erinnere mich gar

Was fällt Dir ein,
wenn Du den Begriff
„S∏ubfurt“ hörst?

Als ich hier ankam, fühlte ich mich sehr

nicht mehr, wann ich den Begriff das

eingesperrt. Ich konnte mich mit mei-

erste Mal gehört habe, aber er ersetzt

nen drei Kindern nicht frei bewegen, ich

für mich all diese komischen Wörter,

Motaz Bellah Alaetta

ślenia o świecie.

Słubfurt to dla mnie miejsce, gdzie gra-

vergessen kann, die ich ständig an vie-

Adam Poholski

nice zniknęły. Gdzie ludzie nie pytają już

Małgorzata Murao

czy jesteś stąd czy stąd. Gdzie nie ma

„Słubfurt“ to najlepszy pomysł na

konnte nichts machen. Als ich dann das

wie „unsere Doppelstadt“ oder „Frank-

znaczenia skąd pochodzę. I nie myślę

Frankfurt i Słubice, jaki znam. Jest dow-

Majeed Behzad

Millieu der „Słubfurter“ kennen gelernt

furt – Słubice – eine Stadt, usw.

tylko o tej granicy. Myślę o Słubfurcie

cipny, oryginalny i trafia do sedna spra-

Ich fühle mich gut in „Słubfurt“. Ich

habe, konnte ich freier atmen. Ich konnte

Słubfurt als Verein ist Teil meines ge-

dla całego świata. Wówczas wszystko

wy. W Słubfurcie podoba mi się to, że

denke, dass das eine Kombination von

jeden Abend hierher kommen, mich hin-

sellschaftlichen Engagements. Wir ver-

byłoby lepsze – mam nadzieję.

można wreszcie zapomnieć o nudnym

Słubice und Frankfurt ist. Ich bin wirk-

setzen und mich ein bisschen zuhause

suchen zu zeigen, dass wir alle die glei-

pytaniu, które ciągle słyszę w wielu in-

lich stolz, ein „Słubfurter“ zu sein.

fühlen, während meine Kinder spielen

chen Menschen sind, die durch Politik

konnten. Das ist hier ein besonderer Ort,

künstlich voneinander getrennt sind.

den ich nie vergessen werde.

Zusammen können wir wunderbare

Heiderose Päch

nych miejscach: „Skąd jesteś?“.

Słubfurt jest stolicą Nowej Ameriki,
miastem bez granic.

Hassan Zadeh Mohammad Yonis
Adam Poholski

Bei „Słubfurt“ geht es doch um Interkul-

Sachen machen. Es macht mir Sorgen,

Kiedy słyszę „Słubfurt“ zwracam

turalität. Ich mache auch interkulturelle

Thomas Klähn

dass es unter vielen EinohnerInnen eine

Charlotte Tsangeuu

uwagę na to w jakim kontekście

Musik. Das passt sehr gut zusammen.

Der Begriff „Soziale Plastik“ beschreibt

Art mentale Barriere gibt, unsere Aktivi-

Kiedy słyszę Słubfurt, przypomina mi

wymawia się tę nazwę. Już nie pa-

„Słubfurt“ eigentlich ziemlich gut, als

täten zu bejahen.

się historia moich starań o azyl. Kiedy

miętam kiedy usłyszałem ją po raz

Motaz Bellah Alaetta

Konstrukt aus Kunst, Politik und sozi-

przyjechałam tutaj czułam się bardzo

pierwszy, ale dla mnie zastępuje ona

„Słubfurt“, das ist für mich, wenn die

alem Raum. „Słubfurt“ ist ein Versuch,

zamknięta. Razem z trójką moich dzie-

wszystkie dziwne słowa jak „Nasze

Grenzen weg sind. Wenn die Leute

die Welt anders zu denken.

Ciąg dalszy na str. 18 |
Fortsetzung auf Seite 18
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Bad Słubfurt Zdrój?
„Kulturheilkunde“ ist ein Begriff, den Prof. Dr. Hartmut Schröder, der an der Europa Universität Viadrina lehrt, mitgeprägt hat. Der Begriff geht davon
aus, dass neben der Schulmedizin sowohl das Rezipieren von Kunst und Kultur, als auch das eigene schöpferische Tun enorme Heilkräfte freisetzen
kann.
Nauka o „leczeniu kulturą“ to termin, który stworzył prof. Hartmut Schröder, wykładowca na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Zakłada on, że
oprócz medycyny konwencjonalnej, ogromną moc uzdrawiania można osiągnąć poprzez odbiór kultury i sztuki a także własne działania twórcze.

Michael Kurzwelly

Kunst auf Rezept

Rezeptkatalog

weltweit ersten Kulturheilstadt er-

i innych zajęciach twórczych. Miasto

ficznym dla danej dziedziny. Jedno-

Mit dieser Idee ergibt sich für unsere

Wir wollen einen Rezeptkatalog mit

nannt wird.

Słubfurt staje się w ten sposób uzna-

cześnie nawiązywać będziemy kon-

Stadt Słubfurt ein neuer Laborversuch.

vor Ort durchführbaren Kulturheilun-

wanym na całym świecie miastem

takty z lekarzami, aby przekonać ich

Stellen wir uns vor, dass die in Słubfurt

gen erstellen und gleichzeitig erste

uzdrowiskowym, tryskają źródła kre-

do wzięcia udziału w fazie laborato-

ansässigen Ärzte ihren Patienten Rezep-

Kontakte zu Ärzten knüpfen, um sie zu

atywności. Każdy może stać się arty-

ryjnej eksperymentu.

te für die Teilnahme an einem Malkurs,

überzeugen, probeweise an dem Expe-

Sztuka na receptę

stą i współtworzyć rzeźbę społeczną

Jeśli nam się uda, chcemy przedys-

Gesangsunterricht, Basteln, Tanzen, The-

riment teilzunehmen.

Dzięki temu pomysłowi pojawia się

w Słubfurcie.

kutować to z wszystkimi radnymi

ater und andere kreative Tätigkeiten ver-

Wenn uns das gelingt, wollen wir

nowe pole do badań laboratoryjnych

schreiben. Die Stadt Słubfurt wird so zu

das auf der nächsten Sitzung des

dla naszego miasta Słubfurt.

Zbiór recept

tu Słubfurtu i wspólnie wypracować

einer international anerkannten Kurstadt

Słubfurter Parlamentes mit allen

Wyobraź sobie, że lekarze ze Słubfurtu

Na podstawie zbadanych lokalnych

sposoby, dzięki którym od 2018 roku

und die kreativen Quellen sprudeln, jeder

Stadtverordneten besprechen und ge-

wypisują recepty na udział w zajęciach

zasobów źródeł kultury, chcemy

Słubfurt będzie pierwszym kultural-

Mensch wird zum Künstler, der die Sozia-

meinsam Wege entwickeln, die dazu

malarskich, lekcjach śpiewu, warsz-

stworzyć katalog receptur z progra-

nym ośrodkiem uzdrowiskowym na

le Plastik Słubfurt mitgestaltet.

führen, dass Słubfurt bereits 2018 zur

tatach rękodzieła, tańcach, teatrze

mem leczenia przez kulturę specy-

świecie.

miasta na następnej sesji parlamen-

17

PROFIL

www.slubfurt.net

Brückenplatz als Soziale Plastik
Plac Mostowy jako Rzeźba Społeczna
Die Soziale Plastik ist heute aktueller denn je, denn sie fordert uns auf, achtsam und nachhaltig in unserem Denken und Handeln zu verfahren und
macht sichtbar, dass jeder Mensch Schöpfer seines Lebens und mithin einer lebenswerten Gesellschaft ist. Je vielfältiger unser Denken ist, desto kreativer können wir sein. Je ﬂexibler unser Denken sich bewegen darf, desto fortschrittlicher können wir sein.
Temat rzeźby społecznej aktualny jest teraz bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ zachęca nas do uświadomienia sobie pewnych procesów i przemyślenia działań, gdyż każdy człowiek jest twórcą swojego życia, kowalem własnego losu a razem tworzymy organizm społeczny. Im bardziej zróżnicowane
jest nasze myślenie, tym bardziej możemy być kreatywni. Im bardziej elastyczne jest nasze myślenie, tym bardziej możemy być postępowi.

Im gleichen Jahr gründete sich die
Słubfurter Tageszeitung „PROFIL“, die
erste Tageszeitung, die nicht täglich
erscheint. Seit 2004 beteiligen sich
StudentInnen der Europa Universität
im Rahmen eines kulturwissenschaftlichen Praxisseminars an der Entwicklung des Stadtraumes Słubfurt.
2004-2005 untersuchten 12 KünstlerInnen die Identität der Słubfurter.
So fand u.a. auch das erste Słubfurter
Tierstimmencasting statt, bei dem ein
neuer Klingelton für’s Handy entwickelt wurde, der bis 2007 zu jeder vollen
Stunde auf der Stadtbrücke erschallte.
polnische Grenzregion. Słubfurt avan-

2013 entstand mit der „ZeitBankCza-

Die Wirklichkeit ist eine Konstruktion

Der Entwicklungsprozesss selber ist

2004-2007 wurde an der Słubfurter

cierte auf diese Weise zur Hauptstadt

su“ ein eigenes Währungssystem. Die

Die Wirklichkeit ist eine von Menschen

Kunst

Stadtmauer gebaut, das erste Teil-

von Nowa Amerika. Die Karten und

Münzen 15 Minutyn und 1 Studzina

gemachte Konstruktion. Seit der kog-

Słubfurt nenne ich unsere neue Gesell-

stück wurde 2004 im Stadtteil Słub

Stadtpläne wurden nach Ost- und

wurden geprägt. Das Słubfurter Parla-

nitiven Revolution erzeugen wir Men-

schaft, die von allen, die sich daran be-

eingeweiht,

zweite Teilstück

Westpol ausgerichtet, Odera und

ment entwickelte in Arbeitsgruppen

schen Narrative, die uns einen gesell-

teiligen, gemeinsam erschaffen wird.

2007 in Furt am „Dreiländereck“, wo

Nyße zum Rückgrat von Nowa Ameri-

Ideen für die Nutzung der Brache an der

schaftlichen Rahmen geben. So ent-

Słubfurt begann als Soziale Plastik mit

Deutschland, Polen und Kaufland an-

ka erklärt und Słubfurt zum Zentrum

Słubfurter Straße. Im September wurde

standen auch die Wirklichkeitskonst-

der Behauptung:

einander grenzen.

der Welt.

der erste „Brückenplatz | Plac Mostowy“

Im gleichen Jahr wurde die „Słubfurter

feierlich eingeweiht.

das

ruktionen Deutschland, Polen und die
Europäische Union. Vielleicht wird es

„Die Stadt Słubfurt wurde 1999 ge-

2008 wurden die ersten Olympischen

Mediathek“ gegründet, die ihren festen

irgendwann einmal die „Globale Uni-

gründet und 2000 in das Register der

Spiele zwischen Słubfurt und Gubien

Sitz in der Bibliothek des Collegium Po-

2014 gründete sich der Słubfurt er Chor

on“ geben…

Europäischen Städtenamen „RES“ ein-

ausgetragen. Wir wissen ja, wenn ein

lonicum gefunden hat und die Entwick-

„Gesang der Kulturen“, bestehend aus

Anders ausgedrückt: es sind bereits So-

getragen. Słubfurt setzt sich aus den

Sportler mit einer Fahne auf der Brust

lung der Stadt Słubfurt dokumentiert.

Słubfurtern und Geflüchteten aus aller

ziale Plastiken, deren Formen sich mal

beiden Stadtteil Słub und Furt zusam-

gewinnt, dann freut sich eine gan-

verfestigen und dann wieder auflösen.

men, wie die Herzkammern eines Her-

ze Nation. Die Gebäude des ehema-

2012 gründete sich das Hauptstadtra-

Diese Einsicht bietet den künstleri-

zens. Frankfurt und Słubice haben auf-

ligen Grenzüberganges wurden zum

dio „Radio Słubfurt“. Im gleichen Jahr

2015 stellte sich das Słubfurter Parla-

schen Stoff, mit dem wir arbeiten. Wir

gehört zu existieren.“

Słubfurter Rathaus.

gründete sich eine Initiative zur tempo-

ment die Frage nach einem Asylgesetz

behaupten eine neue Wirklichkeit, die

Seit 1999 wächst Słubfurt. Seit 2010

rären Übernahme einer großen Freiflä-

für Słubfurt. Die Antwort war einfach

von der Zukunft her gedacht und gelebt

ist Słubfurt die Hauptstadt von Nowa

2009 war es endlich soweit, Słubfurt

che an der Stadtbrücke durch die Bür-

und klar: wer sich als Słubfurter fühlt,

wird und wir betten sie so in den städti-

Amerika, einer Raumumordnung der

führte

gergesellschaft von Słubfurt.

ist Słubfurter. Deshalb erhielten auf

schen Raum mit seinen Menschen ein,

gesamten ehemaligen deutsch-polni-

wahlen durch und so entstand das

dass jeder jederzeit mitwirken kann,

schen Grenzregion.

Słubfurter Parlament. Wer zu seinen

dass sie selbstverständlich werden.

Zunächst ging es darum, möglichst vie-

Sitzungen kommt, ist automatisch

le Attribute einer existierenden Stadt

Stadtverordneter und hat eine Stim-

zu entwickeln, die gleichzeitig auch die

me. Mit dem Parlament entstand das

Strategien offenlegen, die dazu führen,

erste Werkzeug zur aktiven Einbezie-

dass viele Menschen an die konstru-

hung der Słubfurter. Słubfurter ist

ierte Wirklichkeit glauben, denn erst

übrigens automatisch jeder, der sich

durch diesen Glauben kann die Wirk-

als Słubfurter fühlt. Das Słubfurter

lichkeit sich manifestieren:

Parlament ist die Grundlage für die

seine

ersten

Kommunal-

Entstehung und Entwicklung des Brü2004 entstand in der Großen Scharrn-

ckenplatzes.

straße für ein Jahr die fest installierte
Słubfurter Touristeninformation, mehr-

2010 wurde in Szczecin Nowa Ame-

sprachig betreut u.a. durch StudentIn-

rika gegründet, eine Erweiterung von

nen der Europa Universität Viadrina.

Słubfurt auf die gesámte deutsch-

Welt.
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dem Słubfurter Neujahrsempfang alle

schen den Sitzungen des Słubfurter

Geflüchteten einen Nowa Amerika Per-

Parlamentes treffen und kurzfristige

sonalausweis und sind seitdem voll-

Entscheidungen über aktuelle Heraus-

wertige BürgerInnen der Stadt Słubfurt.

forderungen fällen.

www.slubfurt.net

„Azylum in Słubfurt“ ist seitdem zu unserem Dauerprojekt geworden. Der An-

2017 haben wir mit mehreren Maß-

walt Dieter Bollmann nahm sich ehren-

nahmen die Gestaltung des Brücken-

amtlich der Geflüchteten an, die in der

platzes intensiviert. Dazu gehörten u.a.

Parallelwelt Hilfe bei ihrem Asylprozess

Workshops in Wandmalerei, Mosaik

benötigten und mehrfach sprang uns

und Gartengestaltung. Es entstanden

die evangelische Kirchengemeinde mit

4 Arbeitsgruppen. Eine widmete sich

Kirchenasyl zur Seite.

der Gestaltung eines als Café BlaBla

Ende August mussten wir das Gelände

umgebauten Umkleideraumes, eine

an der Słubfurter Straße räumen.

dem Garten, eine sollte sich mit dem
Repaircafé beschäftigen und eine mit

2016 bekamen wir das Gelände

der „ZeitBankCzasu“. Leider klappte es

des heutigen „Brückenplatz | Plac

nicht, diese AG’s lebendig zu halten,

Mostowy“ und das Słubfurter Parla-

obwohl StudentInnen der Viadrina

ment entwickelte auf mehreren Sitzun-

den „ZeitBankCzasu-Shop“ einrichte-

zer. Während manche Aktivitäten, wie

Sprachrohr des Brückenplatzes entwi-

kognitywnej (wiedzy o poznaniu) two-

Sport, Tanz, Theaterworkshops, Basteln,

ckeln. Vorsichtig wollen wir Schritt für

rzymy narracje dla ludzi, którzy tworzą

Musikproben, muslimisches Freitags-

Schritt unter den Nutzern des Brücken-

ramy społeczne. Tak powstały konstruk-

gebet und Dieter Bollmanns ehrenamt-

platzes das Bewusstsein dafür stärken,

cje rzeczywistości Niemiec, Polski i Unii

liche Rechtshilfe benötigen keine weite-

dass sie Teil eines „Kulturlabors“ sind,

Europejskiej. Może pewnego dnia poja-

re Unterstützung.

das den Stadtraum Frankfurt-Słubice

wi się „Globalna Unia“.

von der Zukunft her betrachtet zu einer

Innymi słowy: Są to rzeźby społeczne,

2018 steht vor der Tür und wir wollen

kleinen globalen Stadt entwickelt, an

które formują się, trwają i rozpadają.

weitermachen. Begrenzt werden unse-

deren interkulturellen Entwicklung alle

Takie spojrzenie dostarcza nam mate-

re Ideen durch eine fehlende Heizung

teilhaben können.

riał artystyczny, na którym można pra-

und unsere finanziellen Möglichkeiten.

cować. Tworzymy nową rzeczywistość,

Das Słubfurter Parlament wird wieder

wymyśloną z przyszłości i osadzamy ją

tagen und im Februar führen wir ein

w przestrzeni miejskiej, wśród miesz-

Symposion zum Thema „ZeitBankCza-

kańców. Każdy oczywiście może przy-

gen ein neues Handlungskonzept. Mit

ten. Sergey betreibt bisher alleine das

su“ durch. Wir wollen die 4 Arbeitsgrup-

łączyć się w dowolnym momencie, jeśli

der ehemaligen Turnhalle erweiterten

Repaircafé und im Café BlaBla treffen

pen professionalisieren. Jeweils eine

zrozumie lub chce zrozumieć jej cel.

sich die Möglichkeiten um einen Innen-

sich noch immer zu wenige Frauen. Für

Person soll die Arbeitsgruppe leiten. Für

raum für weitere mögliche Aktivitäten.

den Garten fand sich als Lösung das

die Entwicklung des Café BlaBla brau-

Proces rozwoju sam w sobie jest sztuką

Es gibt Personen, die bereit sind, Verant-

„Garden Claiming“: wer wollte, bekam

chen wir unbedingt eine Frau, für die

Słubfurt nazywam naszą nową prze-

wortung für ihre Ideen zu übernehmen.

1-3 Quadratmeter zur eigenen Nut-

Leitung der Gartengestaltung auch. Ne-

strzenią publiczną, tworzoną przez

Sie wurden zu „Schlüsselbesitzern“, die

zung zur Verfügung und es fanden sich

ben der Słubfurter Tageszeitung „PRO-

wszystkich jej uczestników.

sich als „Leitungsausschuss“ auch zwi-

auf diese Weise etwa 20 Gartennut-

FIL“ soll auch „Radio Słubfurt“ sich zum

Słubfurt, jako rzeźba społeczna opiera
się na twierdzeniu:
„Miasto Słubfurt zostało założone
Rzeczywistość jest konstrukcją

w roku 1999, a w roku 2000 wpisane do

Rzeczywistość jest konstrukcją stworzo-

rejestru miast europejskich „RES”. Słub-

ną przez człowieka. Od czasu rewolucji

furt składa się z dzielnic Słub i Furt, ni-
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2004-2007 – Powstaje Mur miejski Słub-

Słubfurtu, w grupach roboczych, opra-

furtu. Pierwsza część powstaje w dzielni-

cowuje koncepcję wykorzystania nie-

cy Słub. Druga część w roku 2007 w dziel-

użytkowanej przestrzeni przy ulicy

nicy Furt w miejscu styku trzech granic:

Słubickiej. We wrześniu uroczyście za-

Polski, Niemiec i Kauflandu.

inaugurowano pierwszy „Brückenplatz
| Plac Mostowy“.

Rok 2008 – Odbyły się pierwsze igrzy-

czym komór w sercu. Frankfurt i Słubice

temu przekonaniu można ją rozwijać

2003 – Powstaje mobilna Informacja

przestały istnieć“

i promować:

turystyczna Słubfurtu. Przebudowany

Słubfurt rozwija się od roku 1999. Od

ska olimpijskie pomiędzy Słubfurtem

Rok 2014 – Założono chór „Gesang

a Gubien. Udowodniliśmy, że jeśli spor-

der Kulturen“ (Pieśń kultur), złożony

towiec z flagą na piersi wygra, to cały

z Słubfurtczyków i uchodźców z całe-

naród się cieszy.

go świata.

Rok 2009 – Nadszedł czas. W Słubfur-

Rok 2015 – Na posiedzeniu parlamen-

cie odbyły się pierwsze wybory komu-

tu Słubfurtu padło pytanie o prawo

nalne i powstaje Parlament Słubfurtu.

azylowe Słubfurtu. Odpowiedź była

Każdy uczestnik posiedzenia staje się

jasna i prosta. Kto czuje się Słubfurt-

radnym i ma jeden głos. Parlament stał

czykiem jest Słubfurtczykiem. Na

się pierwszym narzędziem do aktyw-

przyjęciu

nego zaangażowania Słubfurtczyków.

wszyscy uchodźcy otrzymali dowód

Nawiasem mówiąc, Słubfurtczykiem

osobisty Nowej Ameriki i od tego

noworocznym

Słubfurtu

van przemierza Polskę, Niemcy i Au-

2010 jest stolicą Nowej Ameriki, prze-

2003 entstand die „Słubfurter Touris-

strię informując o istnieniu Słubfurtu.

strzeni obejmującej region całego „daw-

teninformation“ zunächst als umge-

Mamy własny film, pocztówki, prze-

nego” polsko-niemieckiego pogranicza.

bauter Kleinbus, der Deutschland, Po-

wodnik, plan miasta i godło – kogut

Bardzo ważne było, aby rzeźbie tej

len und Österreich bereiste und über

stojący na jajku.

nadać jak najwięcej atrybutów istnie-

die Existenz von Słubfurt informierte,
2004 – Przy ulicy Grosse Scharrnstrasse studenci Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (EUV) założyli na
okres jednego roku stacjonarną Informację turystyczną Słubfurtu. W tym
samym roku powstaje słubfurcka gazeta „PROFIL”. Pierwsza gazeta, która
nie ukazuje się codziennie. Od roku
2004 studenci EUV mogą brać udział
kulturalno-nauko-

jest każdy, kto nim się czuje. Parlament

wym rozwoju przestrzeni miejskiej

Słubfurtu stał się podstawą powstania

Słubfurtu.

i rozwoju Placu Mostowego.

2004-2005 – 12 artystów podjęło próbę

Rok 2010 W Szczecinie powstaje Nowa

określenia tożsamości Słubfurtu. M.in.

Amerika, która jest rozszerzeniem idei

przeprowadzono casting na hejnał

Słubfurtu na rejon całego polsko-nie-

Słubfurtu, pomyślany jako dzwonek na

mieckiego pogranicza. W ten sposób

komórkę. Hejnał o każdej pełnej godzi-

Słubfurt stał się stolicą Nowej Ameriki.

w

seminarium

jącego miasta. Sprawia to, że wielu lu-

mit Film, Postkarten, Stadtführer, Stadt-

nie był odtwarzany na słubfurckim mo-

Miejscowości otrzymały nowe nazwy

dziom łatwiej było uwierzyć w tak skon-

plan und Stadtwappen – ein Hahn, der

ście do 2007 roku.

a mapy zostały zorientowane według

struowaną rzeczywistość, a tylko dzięki

auf einem Ei steht…

biegunów wschodniego i zachodniego.
Rzeki Odera i Nysee stały się kręgosłupem Nowej Ameriki a Słubfurt stał się
centrum świata. W tym samym roku
założono „Mediatekę Słubfurtu”, która
dokumentuje rozwój miasta Słubfurt
a mieści się w bibliotece Collegium Polonicum w dzielnicy Słub.
Rok 2012 – Powstaje stołeczne „Radio
Słubfurt“. W tym samym roku rodzi
się idea tymczasowego przejęcia przez
społeczeństwo obywatelskie w Słubfur-

momentu stali się pełnoprawnymi

cie, opieki nad placem w bezpośrednim

obywatelami Słubfurtu. Od tego mo-

sąsiedztwie mostu granicznego.

mentu „Azyl w Słubfurcie” stał się projektem długofalowym. Prawnik Dieter

Rok 2013 – „ZeitBankCzasu“ tworzy

Bollmann zadeklarował bezpłatną

własny system walutowy. W berliń-

pomoc dla uchodźców w procesie

skiej mennicy wybijane są monety

azylowym w równoległym świecie,

15 Minutyn i 1 Studzina. Parlament

a kilkakrotnie wspólnota protestanc-
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koncepcję działania. W dawnej hali

Rok 2018 zbliża się a my chcemy kon-

naszym ogrodem społecznym. Obok

sportowej otworzyły się możliwości

tynuować naszą pracę. Nasze pomy-

słubfurckiej gazety „PROFIL“, również

podjęcia innych aktywności. Powstał

sły ograniczają brak ogrzewania i za-

Radio Słubfurt powinno stać się tubą

zespół „posiadaczy kluczy“, który

soby finansowe. Parlament Słubfurtu

propagandową

jako „komitet sterujący“ spotyka się

będzie znów obradował a w lutym

Chcemy stopniowo wśród użytkowni-

pomiędzy sesjami parlamentu, po-

zorganizujemy sympozjum na temat

ków Placu Mostowego budować po-

dejmuje decyzje w sprawach bieżą-

„ZeitBankCzasu“. Chcemy sprofesjo-

czucie, że są oni częścią laboratorium

cych i jest odpowiedzialny za wdra-

nalizować 4 grupy robocze. Każda bę-

kultury, które w przyszłości rozwinie

żanie pomysłów.

dzie miała lidera. Chcemy zaprosić do

przestrzeń miejską Frankfurtu i Słubic

Placu

Mostowego.

współpracy co najmniej dwie kobie-

w małe globalne miasto, w którym

Rok 2017 Zintensyfikowaliśmy dzia-

ty, które poprowadzą i rozwiną Cafe

każdy mieszkaniec będzie miał swój

łania na Placu Mostowym. Przepro-

Blabla oraz podejmą się opieki nad

wkład w rozwój międzykulturowy.

wadziliśmy

warsztaty

malarstwa

ściennego, mozaiki i projektowania
ogrodów. Powstały 4 grupy robocze.
Pierwsza zajęła się przebudową Cafe
Blabla, druga zajęła się ogrodem, trzecia Repair Cafe a czwarta bankiem
„ZeitBankCzasu“. Niestety nie udało się utrzymać tych grup. Studenci
Viadriny utworzyli „ZeitBankCzasu
Shop“. Rapair Cafe prowadzi wciąż tylko Siergiej, a do Cafe BlaBla przychodzi za mało kobiet. W ogrodzie każdy z chętnych otrzymał pod uprawę
działkę o powierzchni 1-3 m kw. Do
jesieni mieliśmy około 20 użytkowników ogrodu. Inne realizowane na
Placu Mostowym działania: sport, taniec, warsztaty teatralne, rękodzieło,
ka pomogła nam w uzyskaniu azylu

Rok 2016 – Otrzymaliśmy pod opie-

próby muzyczne, piątkowe modlitwy

kościelnego. Pod koniec sierpnia mu-

kę teren obecnego Placu Mostowe-

muzułmanów i dobrowolna pomoc

sieliśmy opuścić teren przy ulicy Słu-

go. Parlament Słubfurtu opraco-

prawna Dietera Bollmanna, nie otrzy-

bickiej (Slubicer str.)

wał na kilku posiedzeniach nową

mały dalszego wsparcia.
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